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FIȘĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL TIRGU MURES 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa Prioritară 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile; Prioritatea de investiții 4.3 - Oferirea de sprijin 
pentru regenerarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale; 
Apelul de proiecte POR/2017/4/4.3/1 
 

Titlul: Reamenajarea spatiilor urbane cu centru multifunctional in zonele de locuit 
marginalizate in vederea creșterii de facilitati destinate utilizarii publice in zone 
marginalizate  din municipiul Tirgu Mures 

Solicitant Municipiul Tirgu Mures - Localizare proiect–Regiunea Centru, jud  Mures, Municipiul Tirgu Mures 
 

Durata de implementare: 56 luni de la data 01.06.2018 și 31.01.2023, aceasta cuprinzând, dacă este 
cazul, 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 constă în regenerarea fizică, economică și sociala a unor comunități defavorizate 
din municipiul Tirgu – Mures prin realizarea infrastructurii adecvate pentru realizarea unui centru multifunctional 
in vederea crearii de facilitati destinate utilizarii publice in zonele marginalizate din municipiul Tirgu Mures. 
 

Obiectivele specifice al proiectului: Construirea si dotarea unui centru multifunctional in zona de 
locuit marginalizata din municpiul Tirgu Mures. 

 

Indicatori prestabiliți de realizare: 
 Dezvoltare urbana: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane: 962 mp 
 Populație care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a 

comunităților marginalizate din municipii reședință de județ, persoane: 598.00  
 Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane: 353.59 metrii patrati  

 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului:  Comunitatea locala a Municipiului Tirgu Mures 
 Beneficiari directi: Populatia de 782 locuitori, din zona urbana marginalizata Baneasa -Mureseni 

(include zona Dealului )- Rovinari din municipiul Tg Mures. 
 Beneficiari indirecti:  Structuri asociative, Reprezentantii societatii civile 

 

Bugetul proiectului (lei): 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoare totala 
contributie 

publica  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării eligibile 

a Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

6.065.400,45 6.022.560,45 6.022.560,45 5.119.176,38 85% 782.932,86 13% 120.451,21 2% 42.840 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP- AM POR: 5.902.109,24 lei (98 % din valoarea 
eligibilă a proiectului) aproximativ: 1.290.247,74 Euro, 1 euro = 4.5744RON (cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului). 
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