
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Achizitie vehicul special si echipamente 
pemtru dotarea serviciului voluntar pentru 
situatii de urgenta, comuna Unguriu, 
judetul Buzau

Denumirea 
proiectului

• Proiectul a vizat modernizarea si dotarea 
Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta 
din comuna Unguriu.
• S-a avut in vedere cresterea vitezei de reactie 

a autoritatilor pentru interventia in zonele 
calamitate (incendii, dezapeziri, deblocarea 
infrastructurii rutiere, etc.).
• S-a urmarit furnizarea, pe termen mediu si 

lung, a unor servicii moderne si eficiente 
pentru comunitatea din localitatea Unguriu.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul proiectului consta in dotarea 
Serviciului voluntar pentru situatii de 
urgenta din comuna Unguriu cu 1 vehicul 
special pentru interventii in situatii de 
urgenta (dotat cu sistem pentru stingerea 
incendiilor, sistem complet senile, troliu 
electric si placa montaj, dispozitiv pulverizare 
solutie anti-inghet, remorca, dispozitiv 
imprastiere material antiderapant, etc.), 1 
motoferastrau si 1 generator portabil.

Obiective

• S-a realizat dotarea Serviciului voluntar 
pentru situatii de urgenta din comuna 
Unguriu cu 1 vehicul special pentru 
interventii in situatii de urgenta (dotat cu 
sistem pentru stingerea incendiilor, sistem 
complet senile, troliu electric si placa 
montaj, dispozitiv pulverizare solutie anti-
inghet, remorca, dispozitiv imprastiere 
material antiderapant, etc.), 1 
motoferastrau si 1 generator portabil.

Rezultate

• Proiectul a fost unul relativ simplu constand 
doar in achizitionarea unui vehicul special 
dotat si echipat si a unor echipamente 
pentru dotarea Serviciului voluntar pentru 
situatii de urgenta al comunei Unguriu.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
Comuna Unguriu                 

Sat Unguriu

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305 

Art. 20, Alin. 1, Lit. d

Domeniul de intervenție  
DL 6B

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

49.686 Euro

Valoarea contribuției 
private
0 Euro

Perioada de implementare a 
proiectului 

Mai 2018 - Iunie 2020

Beneficiarul proiectului
Comuna Unguriu

Date de contact 
Telefon: 0238.504.624         

E-mail: primariaunguriu@ 
yahoo.co.uk


