
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală Valea Dunării Sudolt  

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• IMBUNATATIREA SERVICIULUI PUBLIC DE 
GOSPODARIRE COMUNALA (PIATA, SALON 
RECEPTII, AUTOGREDER) DIN COMUNA CALARASI 
PRIN ACHIZITIA DE BULDOEXCAVATOR 

Denumirea 
proiectului 

• Achizitia unui utilaj pentru Serviciul Local de 
Gospodarire Comunala, Agricol si Resurse Umane in 
comuna Calarasi, judetul Dolj, prin achizitia unui 
buldoexcavator dotat cu kit furci cupa 
multifunctionala, cupa excavare 300 mm, cupa 
trapezoidala 1200/400 mm, cupa de taluzare 1200 
mm, tocatoare de vegetatie cu ciocane, ciocan 
hidraulic, lama de zapada in comuna Calarasi, sat 
Calarasi. 

Descrierea 
proiectului  

•   

•Achizitia unui utilaj pentru Serviciul Local de 
Gospodarire Comunala, Agricol si Resurse Umane in 
comuna Calarasi, judetul Dolj care sa asigure  
executarea operatiilor specifice de intretinere a 
drumurilor, de gestionare a deseurilor,  intretinerea 
retelei de apa si canalizare, decolmatarea canalelor, 
tunderea vegetatiei de pe marginea drumurilor, 
intretinerea digurilor, interventia in caz de incendiu 
prin crearea unei bariere de protectie din pamant, 
interventia in caz de inundatii, incarcarea zapezii pe 
timp de iarna, interventia pe ulitele stramte ale 
comunei, incarcarea si descarcarea marfurilor grele 
paletizate 

Obiective 

•   

• Achizitionare buldoexcavator dotat cu kit furci 
cupa multifunctionala, cupa excavare 300 mm, 
cupa trapezoidala 1200/400 mm, cupa de taluzare 
1200 mm, tocatoare de vegetatie cu ciocane, 
ciocan hidraulic, lama de zapada. 

 

Rezultate 

• Respectarea datelor si cerintelor prevazute in MJ 

• Implementarea proiectului intr-un timp relativ 
scurt il recomanda pe beneficiar ca un exemplu de 
buna practica 

Lecții învățate/ 
recomandări 

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală” 

Localizarea proiectului: 

Comuna Calarasi 

Perioada de programare   
2014-2020 

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 Art. 20 

Domeniul de intervenție: 

  6B 

Valoarea finanțării 
nerambursabile: 

84.294,25 Euro, echivalent 
a  382.611,58 Lei.  

Valoarea contribuției 
private: 

0 Lei 

Perioada de 
implementare a 

proiectului: ianuarie 2018 
-octombrie 2018 

Beneficiarul proiectului 

UAT Calarasi 

Date de contact: 

Tel GAL VDS: 
0251.356.654 


