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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL BLAJ 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii  
Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a 
comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale 
Obiectivul Specific 13.1 - Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România 
Proiectul aferent cererii de finanțare: cod SMIS 123156 
 

Titlul: Îmbunătățirea calității vieții populației în Municipiul Blaj 
Solicitant – UAT MUNICIPIUL BLAJ 

Localizare proiect – MUNICIPIUL BLAJ, județul Alba, regiunea Centru. 

Durata de implementare: 67 luni, respectiv între data 01.10.2017 și data 30.04.2023, aceasta cuprinzand, 
daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților proiectului inainte de semnarea Contractului de 
finanțare. 
 
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității vieții populației Municipiului Blaj și asigurarea 
accesului la servicii de calitate, prin construirea unei biblioteci, cât și prin îmbunătățirea infrastructurii 
urbane locale. 
 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
1. Îmbunătățirea accesului la servicii culturale, prin construirea unei Biblioteci;  
2. Îmbunatățirea infrastructurii fizice de bază, prin reabilitarea și modernizarea străzilor Andrei 

Mureșanu,  
Gării, Eroilor; 

3. Realizarea lucrărilor tehnico-edilitare, prin crearea străzilor de acces și a rețelei de canalizare, în zona 
Chereteu; 

4. Realizarea de trasee pietonale, în suprafață de 4.472,99 mp; 
5. Crearea de spații verzi, în suprafață de 4.524,69 mp: 

- Componenta A - 420 mp, 
- Componenta B - Străzi zona Chereteu - 3.504,69 mp, 
- Componenta B - Străzi Et. IV - 600 mp. 

 
Rezultate asteptate: 
1. Beneficiarii infrastructurii construite /dotate obiect al proiectului  – 20.936 persoane; 
2. O clădire cu funcțiune de bibliotecă – 1; 
3. Lungimea drumurilor publice construite/ extinse/modernizate/reabilitate (km) – 4.742 km; 
4. Lungimea/suprafața traseelor/zonelor pietonale construite/extinse/modernizate/reabilitate (km/ 

mp), după caz: 4.472,99 mp; 
5. Suprafață spații verzi construite/extinse/modernizate/reabilitate (mp) - 4.524,69 mp. 

http://www.adrcentru.ro/
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Indicatori prestabiliți de realizare:  
1. Clădiri publice construite/modernizate/extinse – 1; 
2. Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane – 41.111,48 mp; 
3. Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane – 853 mp; 
4. Persoane care trăiesc în orașe mici și mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locală – 

20.936. 
 

Grup țintă: 
Grupul țintă al proiectului este alcătuit din comunitatea Municipiului Blaj, raportat la investițiile asupra 
infrastructurii stradale, de care vor beneficia toți locuitorii (20.936 locuitori, conform INSSE 2017) întrucât 
rețeaua stradală propusă tranzitează întreg orașul înspre obiectivele de interes la nivel local. De 
asemenea, accesul la nivelul Bibliotecii este deschis tuturor locuitorilor, cu precădere tinerii și persoanele 
vârstnice. 
 
Beneficiarii direcți ai investiției: 
-  UAT Municipiul Blaj, în calitate de proprietar al imobilelor ce se vor crea/reabilita prin intermediul   
   prezentului proiect; 
-  populația Municipiului Blaj - 20.936 locuitori; 
-  copii, elevii și persoanele vârstnice cu preponderență, în calitate de utlizatori direcți ai Bibliotecii (6700   
   persoane, raportat la statisticile conform INSSE, la nivelul anului 2017). 
 
Beneficiarii indirecți ai investiției: 
- populația județului Alba, prin faptul ca investiția va servi ca exemplu pentru celelalte orașe din județ; 
- aparținători ai elevilor, copiilor care beneficiază de serviciile puse la dispoziție la nivelul Bibliotecii; 
- comunitatea Municipiului, ce va beneficia de o clădire nouă, modernă, respectiv infrastructura urbană   
  nouă, mondernă, reabilitată; 
- turiști, participanți la trafic care tranzitează zona. 
 
Bugetul proiectului: 

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 

(lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

28,791,973.92 23,276,190.77 23,276,190.77 

 

19.784.762,15 

 

85,00 

 

3.025.903,89 

 

13,00 

 

465.524,73 

 

2,00 

 

5.515.783,15 

 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 22,810,666.04 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 4.897.620,19 Euro (la cursul de schimb prevăzut în ghidul 
solicitantului, respectiv cursul inforeuro din luna martie 2018:  1 euro= 4.6575 lei). 
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