
ANEXA 4 – PREZENTARE PROIECT 
 

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

Locală VALEA BUDUREASCA   

        Proiect finanțat prin FEADR 

 

 

• Achiziționarea unui buldoexcavator în 
comuna Fulga din județul Prahova

Denumirea 
proiectului

• Fulga este o comună în județul Prahova, Muntenia, România, 
formată din satele Fulga de Jos (reședința) și Fulga de Sus. 
Comuna se află în sud-estul județului Prahova, la limita cu 
județul Buzău în zona de câmpie cu acces la DN 1D Ciorani-
Albești Paleologu-Ploiești, la o distanță de 41 km față de 
Ploiești. Este străbătută de șoseaua județerană DJ100C. Are în 
administrare două sate și anume:  Fulga de Sus și Fulga de Jos 
care este și reședință. Are o suprafață de 7453 ha, din care 
extravilan în suprafață de 7138 ha și intravilan de 315 ha. 
Conform recensământului efectuat în 2011, populația 
comunei Fulga se ridică la 3482 de locuitori. Este o localitate 
cu grad de săracie scăzut, cu indicele dezvoltării umane sub 
indicativul 55 (45,99). 

•Prin prezentul proiect se dorește dotarea Primăriei Comunei 
Fulga cu un utilaj nou, care să permită realizarea activităților 
specifice Compartimentului Administrativ Pază, Întreținere și 
SVSU. Prin acest mod se asigură îmbunătățirea nivelului de 
trai și a condițiilor generale de viață ale locuitorilor din zona 
GAL.

Descrierea 
proiectului 

• Obiectivul general al proiectului este 
îmbunătățirea condițiilor de viață a 
locuitorilor comunei Fulga prin achiziționarea 
unui buldoexcavator care să asigure 
întreținerea corespunzătoare a infrastructurii 
locale.

Obiective

•Număr de beneficiari sprijiniti: comuna Fulga  
- 3482 de locuitori

•Cheltuiala publica: 321.860,77 LEI/ 69.017 
EURO

Rezultate

• Calitatea cererii de finanțare implică un 
nivel de calitate ridicat al serviciilor prestate  
de firma de consultanță care oferă inclusiv 
servicii de management de proiect.

Lecții 
învățate/ 

recomandări

Sub-măsura 19.2 ”Sprijin 
pentru implementarea 

acțiunilor în cadrul 
Strategiilor de Dezvoltare 

Locală”

Localizarea proiectului:  
COM. FULGA, JUDETUL 

PRAHOVA

Perioada de programare   
2014-2020

Articolul corespondent din 
Reg. (UE) nr. 1305/2013, 

ART. 20

Domeniul de intervenție 
6B) INCURAJAREA DEZVOLTĂRII 

LOCALE ÎN ZONELE RURALE

Valoarea finanțării 
nerambursabile 

321.860,77 LEI/ 69.017 
EURO

Valoarea contribuției 
private 0 LEI/ 0 EURO

Perioada de implementare a 
proiectului 33 LUNI 

(21.01.2019-21.10.2021)

Beneficiarul proiectului 
COMUNA FULGA

Date de contact 

TEL. 0244 449 000; EMAIL: 
primaria_fulga@yahoo.com


