INFORMARE PROIECT
Titlul proiectului
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgu Mureș implementează proiectul cu titlul
„Reamenajarea spațiilor urbane cu centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea
creării de facilități destinate utilizării publice în zone marginalizate din municipiul Tîrgu Mureș” cod
SMIS 128083, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, apel de proiecte
POR/2017/4/4.3/1 Axa prioritară 4- Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.3Oferirea de sprijin pentru regenerare fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din
regiunile urbane și rurale
Beneficiar
Municipiul Târgu Mureș, conform Contract de finanțare nr. 5250/14.04.2020.
Perioada de implementare
Dată începere proiect: 01.06.2018
Dată finalizare proiect: 31.01.2023
Valoare proiect
Valoarea totală a proiectului este de 6.065.400,45 lei, din care:
➢ 6.022.560,45 lei valoare totală eligibilă, din care:
• 5.119.176,38 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR, reprezentând 85% din cheltuielile
eligibile ale proiectului;
• 782.932,86 lei lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat, reprezentând 13% din
cheltuielile eligibile ale proiectului;
• 986.304,95 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile
ale proiectului;
• 120.451,21 lei valoare neeligibilă inclusiv TVA, aferentă cheltuielilor neeligibile ale
proiectului.
Valoare nerambursabilă maxim acordată prin prezentul proiect este de 5.902.109,24 lei.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea regenerării fizice, economice și sociale a
comunităților marginalizate în municipiul Târgu - Mureș.
Prezentul proiect promovează o investiție în scopul realizării infrastructurii adecvate pentru
realizarea unui centru multifuncțional în zonele de locuit marginalizate, în vederea creării de facilități
destinate utilizării publice în zonele marginalizate din municipiul Târgu Mureș.
Obiectivul de investiție constă în:
• Realizarea unui centru multifuncțional, cu regimul de înălțime P+E, destinat utilizării publice pentru
activități educative, socio-culturale și recreative, inclusiv realizarea unei amenajări exterioare cu spații
pietonale, locuri de parcare, zone verzi cu plantarea de arbori și arbuști;
• Realizare parc (amfiteatru, spațiu dejoacă pentru copii, zonă de odihnă și relaxare). Se propune
construirea unui centru multifuncțional, cu o suprafață desfășurată de 619,48 mp, cu un cabinet de
medical (inclusiv anexe), sală multifuncțională, sală terapii ocupaționale, sală activități, sală educație

formală/nonformală, sală ludoterapie, grupuri sanitare, cabinete consiliere. Clădirea va fi racordată la
rețele edilitare: alimentare cu apă, canalizare și electricitate. Prin proiect, se asigura 3 locuri de parcare.
Obiectivele specifice ale proiectului
Construirea și dotarea unui centru multifuncțional în zona de locuit marginalizată
Rezultate
• Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a
comunităților marginalizate din municipii reședință de județ/nr. persoane
- Valoare la începutul implementării proiectului: 598
- Valoare la finalul implementării proiectului: 598
• Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane/m
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 mp
- Valoare la finalul implementării proiectului: 962 mp
• Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane/m
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 mp
- Valoare la finalul implementării proiectului: 353.59 mp
Date de contact
UAT Municipiul Târgu Mureș
Manager proiect: Popistan Dorin
Director Executiv Adjunct Direcția Tehnică
Date de contact: Tel. 0265.268.330- int. 223, Fax- 0365.882.028
E-mail: primaria@tirgumures.ro; marketing@tirgumures.ro;
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi:
http://www.mfe.gov.ro/ro
http://www.inforegio.ro
http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

