
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 PUBLIC DE ALIMENTARE CU
APĂ CERNA CU BULDOEXCAVATOR”

Denumirea 
proiectului

• Proiectul propus se încadrează în tendința generală
de dezvoltare ca o componentă esențială în
dezvoltarea durabilă a zonei, și este inclus în
Strategia de dezvoltare locală a GAL Munții
Măcinului - Dunărea Veche. In cadrul proiectului se
propune achizitionarea unui buldozer cu dotările și
caracteristicile aferente nevoilor serviciilor publice.
Proiectul va contribui 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 Munții Măcinului –
Dunărea Veche.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului este
îmbunătățirea infrastructurii rurale de bază a
teritoriului Munții Măcinului - Dunărea Veche.

• Obiectivul specific al proiectului este
modernizarea infrastructurii aferente serviciilor
publice ale comunei (alimentare cu apă/ apa uzată,
drumuri, de asigurare a sigurantei locuitorilor),
prin dezvoltarea bazei materiale a acestora.

Obiective

• A fost achizitionat un buldoexcavator cu roti egale
și dotari suplimentare (JCB model 4 CX, dotat cu
cupa excavare lucrari grele, cupa taluzare, cupa
trapez, motor actionare forez, burghiu foreza,
picon) .

Rezultate

• Implementarea proiectului și realizarea achiziției
utilajului propus prin proiect, cu echipamentele și
caracteristicile aferente nevoilor comunei
conduce la modernizarea infrastructurii aferente
serviciilor publice ale comunei Cerna (alimentare
cu apă/ apa uzată, drumuri, de asigurare a
sigurantei locuitorilor) asigurând astfel 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:  SAT 
CERNA, COMUNA CERNA, 

JUDEŢUL TULCEA

Perioada de programare   
2014-2020

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

art. 20

Domeniul de intervenție:
6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

334.810 lei/70.000 euro

Valoarea contribuției 
private: 0

Perioada de implementare a 
proiectului: 

10.07.2020 - 20.10.2020

Beneficiarul proiectului 
COMUNA CERNA, JUDEŢUL 

TULCEA

Date de contact: 
Tel.: 0240 575 511; mail:

primariacernatl@yahoo.com


