
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală  Asociatia de Dezvoltare Microregionala a Comunitatilor din Zona Satmarului 

 Proiect finanțat prin FEADR 

    

 

 

•Achizitionare buldoexcavator nou pentru Comuna
Turulung, judetul Satu Mare

Denumirea 
proiectului

• Comuna Turulung a propus prin proiectul depus la
GAL dotarea serviciilor publice de gospodarire
comunala pentru intretinerea infrastructurii locale.
Utilajul propus: buldoexcavator cu accesorii: brat
telescopic, cupa incarcator multifunctionala, cupe
excavare lucrari grele, cupa taluzare, dispozitiv
schimbare rapida a cupelor. Achizitionarea acestui
echipament si a accesoriilor componente este
necesar pentru realizarea lucrarilor de intretinere si
reparatii a infrastructurii detelei de drumuri si strazi
comunale.

Descrierea 
proiectului 

•Dotarea serviciilor publice prin achizitionarea unui
buldoexcavator doat cu accesoriile
corespunzatoare.

•Imbunatatirea conditiilor de viata pentru populatia
comunei .

•Asigurarea accesului la serviciile de baza pentru
locuitorii comunei Tutulung

Obiective

• In urma finalizarii proiectului a fost achizitionat
utilajul si accesorile acestuia conform proiectului.
Aceasta va fi utilizat pentru asigurarea intretinerii
spatiilor comunale, intretinerea spatiilor verzi ,
intretinerea retelei de drumuri comunale. Prin
achizitionarea acestui echipament ,
compartimentul de Gospodarire Comunala al
primariei comunei Turulung isi va putea derula
activitatile in conditii optime. Valoarea
nerambursabila incasata de catre beneficiar fiind
de 39.938 euro

Rezultate

• Colaborarea buna dintre beneficiar, consultant,
si reprezentanti GAL-ului, respectiv al personalului
AFIR din teritoriu au facut ca implementarea
proiectului sa se deruleze in conditii bune, cu
respectarea termenului de finalizare a
contractului de finantare.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului: 
comuna Turulung, judetul 

Satu Mare, Romania

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

_articolul 20- servicii de 
bază şi reînnoirea satelor 

în zonele rurale

Domeniul de intervenție

6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

186.051,17 lei/39.938 
euro

Valoarea contribuției 
private 0 lei /0 euro

Perioada de 
implementare a 

proiectului
05/06/2018-
24/10/2019

Beneficiarul 
proiectului

COMUNA 
TURULUNG

Date de contact
COMUNA 

TURULUNG-Gyakon 
Gheorghe Nicolae

-primar -
tel.0261836001


