FIŞĂ DE PREZENTARE - UAT ORAŞUL VICTORIA
Programul Operațional Regional 2014-2020
Axa prioritară 5 - IMBUNĂTĂŢIREA 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 115941
Titlul: AMENAJARE PARC ZONA DE LOCUINTE STR. PIETII SI STR. ALEEA BUJORULUI
Solicitant: UAT ORAŞUL VICTORIA
Localizare proiect - Regiunea Centru, jud. Brașov, Orașul Victoria, zona delimitată de străzile Gării,
Spitalului, Pieții și Aleea Bujorului (CF 100317).
Durata de implementare: 56 luni, respectiv între data 23.02.2016 și data 30.09.2020, 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:
Obiectivul general al proiectului este amenajarea unui teren degradat din cadrul UAT Orașul Victoria,
creând o zonă verde pe suprafața căreia vor fi amenajate zone de agrement și relaxare pentru toți
locuitorii orașului.
Obiectivele specifice al proiectului:
Obiectivul specific al proiectului este acela de a crea infrastructura de agrement și relaxare specifică pe
o suprafață de 8.264 mp, într-o perioada de 24 luni de la semnarea contractului de finanțare.
Principalele rezultate așteptate:
- Suprafață alei - 358 mp
- Suprafață spațiu joacă - 272 mp
- Suprafață zonă fitness - 124 mp
- Suprafață gazon - 6085 mp
- Suprafață plante decorative - 1400 mp
- Bazin fântână arteziană - 3,5 mp/ Cișmea apă potabilă - 1,5 mp
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) – 8.264 mp
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Beneficiarii direcți ai proiectului
- UAT Oraș Victoria - sprijinul financiar acordat va fi gestionat de către membrii UIP desemnați din
cadrul Aparatului de Specialitate al Primarului, iar infrastructura modernizată va rămâne în
proprietatea orașului.
- Populația Orașului Victoria - 8831 locuitori (la începutul anului 2016). Întreaga populație a UAT Oraș
Victoria va beneficia de pe urma implementării proiectului. Populația a fost informată și și-a putut
expune opiniile legate de proiect în perioada în care fișa de proiect a fost în consultare publică,
precum și în cadrul întâlnirii dintre reprezentanții UAT Oraș Victoria si entitățile interesate de
prezentul proiect.
Beneficiarii indirecți ai proiectului
- Mediul local de afaceri
- Mediul înconjurător - Implementarea prezentului proiect va aduce un plus dezvoltării durabile a
mediului, prin folosirea unei infrastructuri de agreement modernizate, care cuprinde soluții
constructive și tehnologii modern (inclusiv prin utilizarea de materiale reciclabile).
Bugetul proiectului (lei):
Valoare
Valoarea
Valoarea eligibilă Valoarea
Valoarea
Valoarea totală
totala
eligibilă
nerambursabilă cofinanţării
neeligibilă
eligibilă
contributie nerambursabilă din bugetul
eligibile a
inclusiv TVA
publica
din FEDR
naţional
Beneficiarului
3.513.334,88 3.478.670,18 3.478.670,18 2.956.869,65
452.226,34
69.574,19
34.664,70
Valoarea
totală

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 3.409.095,99 lei (98,00 % din
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 755.411 euro, calculat la cursul de schimb prevăzut în
Ghidul solicitantului de 4,5129 RON/ Euro .
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