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Regenerare Urbană – Fostul sediu administrativ E.M.
Valea de Brazi
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALA ORAS URICANI / Cod SMIS: 117190
Obiectivul general al proiectului/ Scopul proiectului il reprezinta reconversia și refunctionalizarea unei suprafețe
de 2296mp, degradată și neutilizată din Orașul Uricani, în scopul creării unei zone de spațiu verde și agrement
pentru populația orașului.
Obiectivele specifice ale proiectului:
1.Amenajarea a 1.325 mp de spații verzi pentru populația orașului Uricani
2.Modernizarea a 971 mp străzi urbane pentru populația orașului Uricani.
3.Modernizarea a 146 m trotuare urbane pentru populația orașului Uricani.
Rezultatele proiectului:
1.a. Spații deschise create sau reabilitate în zona urbană 2296 mp.
b. suprafață spații verzi create 1325 mp
c. străzi urbane modernizate prin proiect 102 mp
d. străzi urbane modernizate prin proiect 971 mp
2. Realizare documentații pentru implementarea proiectului
Data semnării contractului de finanțare: 15.05.2018
Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare): 15 Mai 2018- 30 Decembrie 2021
Valoarea totală a contractului de finanțare: 2.908.566,87 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 2.453.491,94 lei
Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 375.239,92 lei
Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 2.828.731,86 lei

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați:
www.fonduri-ue.ro
www.inforegio.ro
facebook.com/inforegio.ro
Denumirea completă a programului este: Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020
Denumirea scurtă este: Regio 2014-2020
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