
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul  

Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală Tulcea  

        Proiect finanțat prin FEADR 

C1920072R203923801115/ 06.11.2018 

 

Finalizat Februarie 2021 

•MODERNIZARE STRADA PLEVNEI ȘI STRADA
GRIVIȚEI

Denumirea 
proiectului

• Proiectul prevede modernizarea a doua străzi
(Plevnei și Griviței), amplasate în localitatea
Somova, care este traversata de la nord-vest la
sud-est de drumul national DN22(E87). Cele
doua strazi, prin amplasamentul lor asigura
preluarea traficului auto si pietonal, colectat de
strada Crivatului de pe strazile situate in partea
de nord-vest a localitatii, si dirijarea acestuia,
prin intermediul strazilor Primaverii si Pietei,
sau Primaverii si Horei, spre drumul national
DN22(E87) si respectiv spre centrul localitatii.
Lungimea totala a strazilor este 489,75 m, din
care : 276,54 m - strada Grivitei si 213,21m -
strada Plevnei, iar lungimea totala de
amenajare prin proiect este 460,75 m, din care:
261,54 m - strada Grivitei si 199,21 m - strada
Plevnei.

Descrierea 
proiectului 

•Obiectivul specific al proiectului este
îmbunătățirea calității serviciilor publice, prin
modernizarea străzilor Plevnei și Griviței,
beneficiarii infrastructurii îmbunătățite fiind
locuitorii comunei (4388 locuitori).

Obiective

•Prin modernizarea strazilor Plevnei si Griviței
(care au acces direct din strada Primăverii,
stradă modernizată împreună cu strada
Horei printr-un proiect anterior, finanțat prin
Programul Operațional pentru Pescuit 2007-
2013, FLAG Delta, s-a completat proiectul
anterior prin asigurarea unui traseu
modernizat cu continuitatea unor elemente
constructive de drum modernizat.

•Contractul de execuție lucrări a fost atribuit
S.C. RAMALINSTAL PROJECT S.R.L. pentru
valoarea de 327.366,44 lei, la care se adaugă
TVA în sumă de 62.199,62 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:  
ccomuna Somova,

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 

363.488,77 lei/ 

78.027,00 euro

Valoarea contribuției 
private  (nu este cazul)

Perioada de implementare a 
proiectului 

06.11.2018-06.11.2021

Beneficiarul proiectului 
Comuna Somova, 

Județul Tulcea

Date de contact COȘOVEI 
Nicolae-primar  Comuna 

Somova, tel 0240 541 059, 
0723527637, 

primaria.somova@yahoo.com


