
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea  

        Proiect finanțat prin FEADR 

C1920074X203923804907/10.04.2019 

 

Finalizat decembrie 2020 

•DOTAREA SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU
SITUAȚII DE URGENȚĂ AL COMUNEI
PARDINA, CU BULDOEXCAVATOR

Denumirea 
proiectului

• Prin proiect se dorește achiziționarea unui
buldoexcavator, cu putere minimă de 93 CP cu
dotări specifice și accesorii suplimentare precum:
Cupa de încăracător multifunctională; Cupa de
excavare; Circuit hydraulic; Tocator vegetație; Furci
paletizate; Aer condiționat .

•Pentru finanţarea proiectului, UAT Comuna Pardina
va folosi oportunitatea creată de sesiunile de
finanţare din cadrul Programului National de
Dezvoltare Rurala (PNDR 2014-2020), Axa LEADER /
Sub-măsura 19.2 – Sprijin pentru implementarea
acțiunilor în cadrul Strategiei de dezvoltare locală
GAL Delta Dunării , Măsura M4/6B ’’Înființarea,
extinderea și îmbunătățirea infrastructurii la scară
mică”.

Descrierea 
proiectului 

•Pentru atingerea obiectivului proiectului,
solicitantul își propune să achiziționeze un
buldoexcavator, utilajul fiind necesar comunei
pentru dotarea Serviciului voluntar pentru situații
de urgență al comunei Pardina, în vederea
acoperirii necesităților de intervenție la
infrastructura comunei

Obiective

•Bunuri achiziţionate - Buldoexcavator
Mecalac TLP 850 și dotări suplimentare (furci
paletizare montate pe cupă, tocătoare
vegetație, aer condiționat, încheiat cu SC RET
ECHIPAMENTE SRL pentru o valoare de
352.000,00 lei fără TVA la care se adaugă TVA
în valoare de 0,00 lei.

Rezultate

• Realizarea achiziției utilajului propus prin proiect,
cu echipamentele si caracteristicile aferente
nevoilor comunei conduce la dezvoltarea
Serviciului voluntar pentru situații de urgență al
comunei Pardina prin diversificarea atribuțiilor și
creșterea responsabilităților astfel încât să se
asigure un nivel al serviciilor publice de bază
corespunzător necesităților unei comunități dintr-
o localitate a unui stat european.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
comuna Pardina,

județul Tulceaa

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 

363.286,65 lei/ 77.900 euro

Valoarea contribuției 
private  nu este cazul

Perioada de implementare a 
proiectului 

10.04.2019-10.04.2022

Beneficiarul proiectului 
Comuna Pardina, 

Județul Tulcea

Date de contact                         
Dumitru POCORA, Comuna 

Pardina, tel 0240892282, fax 
0340814186, 

primariapardina@yahoo.com


