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•MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC STRADAL IN
COMUNA CEATALCHIOI, JUDEŢUL TULCEA

Denumirea 
proiectului

• Proiectul prevede modernizarea sistemului de
iluminat existent in localitatea Ceatalchioi, prin:
inlocuirea traseului cablului aerian pentru
asigurare iluminat public pe o lungime de 4,7
km (retea LEA 0,4 KV-iluminat public),
demontarea corpurilor de iluminat vechi
incandescente, mari consumatoare de energie
si montarea a 138 buc corpuri de iluminat LED
stradal 55 W-dimabil. Proiectul va deservi 593
persoane ale comunei dar si institutii publice,
servicii de urgenta si interventie rapida, agenti
economici din Comuna Ceatalchioi, judetul
Tulcea precum si locuitori ai altor comune sau
orase care se deplaseaza in localitatea in scop
turistic sau pentru alte activitati

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul general este Îmbunătățirea
condițiilor de viață pentru populația din spațiul
rural din teritoriul GAL Dobrogea de Nord
Tulcea prin îmbunătățirea infrastructurii locale
la scara mica asigurand condiții mai bune de
viață locutorilor comunei Ceatalchioi.

Obiective

•4,7 km retea iluminat public modernizata si
138 lampi de de iluminat LED stradal 55 W-
dimabil amplasate in satul Ceatalchio.i
Proiectul va conduce la economisirea
consumurilor de energie electrica la nivelul
comunei si implicit a costurilor suportate din
bugetul local pentru asigurarea serviciului de
iluminat public, dar si la imbunatatirea
conditiilor de mediu prin reducerea emisiilor
de carbon produse de producatorii de
energie electrica prin reducerea consumului

•Contractul de execuție lucrări a fost atribuit
S.C. URBIOLED S.R.L. pentru valoarea de
310.667,63 lei, la care se adaugă TVA în
sumă de 59.026,85 lei.

Rezultate

• Proiectul contribuie la îndeplinirea
Obiectivului de dezvoltare rurală al Reg (UE)
1305/2013 – iii) Obținerea unei dezvoltări
teritoriale echilibrate a economiilor și a
comunităților rurale, inclusiv crearea și
menținerea de locuri de muncă, în teritoriul
administrativ al GAL Dobrogea de Nord
Tulcea.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
localitatea CEATALCHIOI,

județul Tulcea

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 20  

Domeniul de intervenție  

6B Încurajarea dezvoltării 
locale în zonele rurale

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

248.475,37 lei/ 

74.724,00 euro

Valoarea contribuției 
private  (nu este cazul)

Perioada de implementare a 
proiectului 

28.05.2019-28.05.2022

Beneficiarul proiectului 
Comuna CEATALCHIOI, 

Județul Tulcea

Date de contact CERNEGA 
Tudor-primar  Comuna 

Ceatalchioi, tel 0371034711, 
0735862458, 

primariaceatalchioi@gmail.co
m


