FIŞĂ DE PREZENTARE
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL AIUD
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 5 - Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a
patrimoniului cultural
Prioritatea de investiții 5.2. - Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban,
revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a
zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 116066
Titlul: „ECO AGREMENT AIUD – ZONE DE AGREMENT AVRAM IANCU ŞI ECATERINA VARGA”
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL AIUD
Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, jud. Alba, Municipiul Aiud
Numere cadastrale pe care se realizează investiția sunt :
CF 91824 – amenajare zona de agrement Avram Iancu nr. 111B – 7.103 mp;
CF 91807 – modernizare strada Avram Iancu – suprafaţa 2243 mp;
CF 91796 – amenajare zona de agrement Ecaterina Varga nr.12 – 3.636 mp.
Durata de implementare: 61 luni, respectiv între data 12.10.2016 și data 31.10.2021, aceasta
cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de
finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.
Obiectivul general al proiectului:
 Reconversia si refunctionalizarea durabila a terenurilor degradate, vacante si neutilizate din
municipiul Aiud, judetul Alba, in vederea cresterii calitatii spatiului public urban si a vietii locuitorilor si
imbunatatirii factorilor de mediu principali.
Obiectivele specifice al proiectului:
1. Amenajarea a doua zone publice de agrement si recreere din municipiul Aiud, unitate administrativteritoriala cu 26.318 de locuitori, exploatând potențialul a doua terenuri degradate si neutilizate in
suprafața totala 10.739 mp precum si modernizarea străzii de acces Avram Iancu in suprafața de 2.243
mp, in 26 luni de la startul lucrărilor de execuție.
2. Creșterea cu 3,3 ha a zonelor verzi ale Municipiului Aiud, fata de cele 29 ha curente, respectiv de la
11,02 mp zona verde/cap de locuitor la 11,39 mp zona verde/cap de locuitor si imbunatatirea
bioarhitecturii ambientale locale specifice spatiilor publice consumate de cetățeni si vizitatori, in 26
luni de la startul lucrărilor de executie.
3. Dotarea spatiilor publice de agrement si recreere intr-o maniera moderna, eco-eficienta si
protectiva, accesibila publicului larg si cu dizabilitati diverse cu următoarele categorii de mobilier
urban: 48 buc. bănci – banca stradala de lemn, 19 buc. cos de gunoi –cos stradal, colectare selectiva
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cu 3 sau 4 recipiente, 6 buc. suport pentru bicicleta, 5 buc. cișmea apa potabila,1 ecran de proiecție, 1
zona de labirint, 1 pista role si patinoar, 1 scena, 1 pista skate, 1 pista biciclisti, 1 loc de joaca pentru
copii, 1 sistem artezian , in 26 luni de la startul lucrărilor de execuție.
Indicatori de realizare:
 Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane (spațiile verzi propriu-zise realizate prin
proiect, inclusiv zonele de recreere din interiorul acestora) – 12.982,00 mp.
Indicatori suplimentari proiect
 străzi urbane modernizate, reabilitate realizate prin proiect – 2.243 mp;
 străzi urbane modernizate, reabilitate realizate prin proiect – 160,00 ml.

Beneficiarii direcți ai proiectului
 Prezentul proiect, prin caracterul sau deschis, fiind generator al unui spațiu public, prin tipul de
investiții care sunt accesibile oricărei categorii de public, indiferent de vârsta, sex, dizabilităţi, poate fi
accesat de întreaga populație a municipiului Aiud, practic de 26.318 de locuitori, anual.
 Pe lângă populația stabilită în municipiul Aiud, obiectivele de investiții stabilite prin proiect sunt
accesibile si turiștilor.
 Totodată, proiectul vizează direct utilizarea funcțiunilor sale, anual, de peste: peste 500 de
persoane vulnerabile (din care cel puțin 75 persoane cu dizabilitati), beneficiari ai unor servicii
medicale si sociale locale,publice si private; peste 300 de angajati ai unor companii diverse care
presteaza in interes profesional, servicii, lucrări, activitati comerciale pe raza orașului.
Beneficiarii indirecți ai proiectului
Beneficiari instituţionali din zona publică sau privată, în special cea de educaţie, sănătate, servicii
sociale, dar si entităţi din zona sportiva, agrement etc.
Bugetul proiectului:
Valoare
Valoarea Valoarea eligibilă
totala
eligibilă
nerambursabilă
contributie nerambursabi
din bugetul
publica
lă din FEDR
naţional
5.885.135,47 5.791.406,31 5.791.406,31 4.922.695,36
752.882,82
Valoarea
totală

Valoarea
totală
eligibilă

Valoarea
cofinanţării
eligibile a
Beneficiarului
115.828,13

Valoarea
neeligibil
ă inclusiv
TVA
93.729,16

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 5.675.578,18 lei (98,00 %
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.257.634,38 Euro, 1 euro = 4,5129 RON (cursul de
schimb prevăzut în ghidul solicitantului).
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