
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

Proiect finanțat prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune 

Locală MUNŢII MĂCINULUI – DUNĂREA VECHE  

     Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

•"Dotarea Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență al Comunei Hamcearca, judeţul Tulcea"

Denumirea 
proiectului

• Comuna Hamcearca își propune să achiziționeze o
autospecială pentru stingerea incendiilor, pentru
dotarea și dezvoltarea Serviciului Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă (SVSU) Hamcearca, în vederea
acoperirii necesităților de intervenție in cazul
situațiilor de urgență. Realizarea acestui proiect va
conduce la diminuarea tendințelor de declin socio –
economic, la îmbunătățirea nivelului de trai în
zonele rurale și la stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural, prin reducerea
decalajelor majore dintre mediul rural și cel urban.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului este
îmbunătățirea condițiilor de viață pentru
populația din spațiul rural din teritoriul GAL Munții
Măcinului – Dunărea Veche prin îmbunătățirea
calității serviciilor locale de bază destinate
populației rurale in teritoriul Comunei Hamcearca.

• Obiectivul specific al proiectului este
îmbunătățirea calității serviciilor publice, prin
dezvoltarea bazei materiale a Serviciului Voluntar
pentru Situații de Urgență al comunei Hamcearca,
județul Tulcea.

Obiective

• O autospecială pentru stins incendii IVECO DAILY
50C18H V avand rezervor apa cu o capacitate de
1.600 litri, achizitionata pentru dotarea Serviciului
Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei
Hamcearca, județ Tulcea.

Rezultate

• Abordarea LEADER stă la baza rolului GAL ca şi
potenţială sursă de obţinere a unor finanţări
destinate beneficiarilor publici în vederea
dezvoltării infrastructurii de bază şi îmbunătăţirea
condiţiilor de viaţă pentru populaţia netă care
beneficiază de serviciul public îmbunătăţit.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
COMUNA HAMCEARCA, 

JUDEŢUL TULCEA

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305:

art. 20

Domeniul de intervenție:
6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

303.000 lei/64.972,66 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 

12.04.2019 - 09.04.2020

Beneficiarul proiectului 
COMUNA HAMCEARCA, 

JUDEŢUL TULCEA

Date de contact: 
Tel.: 0374001402; mail:

primariahamcearca@yahoo.com


