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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT Orasul Iernut  

 
Programul Operațional Regional 2014-2020 
Axa Prioritară 13: Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii - Obiectivul Specific 13.1: 
Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici şi mijlocii din România 
 
Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 126015 

Titlul: Imbunatațirea calitații vieții populatiei în orasul Iernut si satele apartinatoare 

Solicitant – U.A.T. Orasul Iernut 
Localizare proiect 
 Strada Garii - Tronson I - situata in satul Cipau, oras Iernut, apartinand domeniului public, de la km 
0+ la km 1+000 conform extrasului de carte funciara nr. 54458, cu o suprafata proiectata de 9774 
mp, in lungime de 1 km; 
b) Camin Cultural - va ocupa o suprafata de 3201 mp in intravilanul orasului Iernut, conform 
extrasului de carte funciara nr. 53743, sat Cipau, strada Principala, f.n; 
c) Locuinte sociale - cele 3 cladiri vor fi amplasate in str. Targului, f.n, oras Iernut, ocupand o 
suprafata de 26.462 mp, conform extrasului de carte funciara nr. 53290 
 
Durata de implementare: 73 luni, respectiv între data 01.12.2017  și data 31.12.2023 aceasta 
cuprinzând, dacă este cazul, şi perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de 
semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general: Dezvoltarea economica si sociala a orasului Iernut si imbunatatirea calitatii vietii 
pentru locuitorii orasului Iernut prin asigurarea accesului la locuinte sociale pentru toate categorile 
de persoane defavorizate, prin cresterea accesibilitatii la serviciile culturale si eliminarea segregarii 
locuitorilor izolati. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
Asigurarea accesului la locuite sociale pentru toti locuitorii orasului nostru respectand principiile 
dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse. 
2. Asigurarea accesului la servicii si facilitati culturale pentru toti locuitorii orasului nostru 
respectand principiile dezvoltarii durabile si a egalitatii de sanse. 
3. Reabilitarea infrastructurii rutiere in vederea cresterii accesibilitatii la activitatile culturale. 
Prin obiectivele specifice enumerate mai sus urmarim sa rezolvam punctual si independent cele trei 
probleme identificate la nivel local, lipsa locuintelor sociale in orasul Iernut, lipsa unui camin cultural 
cu rol multifunctional in satul apartinator Cipau si inlaturarea barierei fizice reprezentata de 
infrastructura improprie accesului la activitatile cotidiene si cultural educationale 
 
Indicatori:  
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Dezvoltare urbana: Spatiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane – 5025,00 metri patrati  
Dezvoltare urbana: Cladiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane -  
1734,41  metri patrati  
Persoane care traiesc în orase mici si mijlocii unde s-au implementat strategii de dezvoltare locala - 
8705  Persoane 
Cladiri publice construite/ modernizate/ extinse-  4.00 
 
Beneficiarii direcți si indirecti ai proiectului: 
1. Cei 8705 de locuitorii orasului Iernut care vor fi beneficiari ai Caminului cultural, a Locurilor de joaca, a 
Terenului de sport, a Locuintelor sociale si a strazii Garii. 
2. Elevii din Cipau care vor beneficia de dotarile Caminului cultural Cipau. 
3. Cei minim 108 de beneficiari ai Locuintelor sociale din Iernut (36 de locuinte x 3 locuitori 
mediu/apartament=108 persoane). 
4. Etniile conlocuitoare (romana, maghiara si roma) care vor desfasura activitati culturale traditionale. 
5. Adolescentii si tinerii din Iernut cu localitatile apartinatoare care vor beneficia de dotarile si serviciile 
oferite de Caminul cultural. 
6. Cei peste 70 de copii care sunt in risc de abandon scolar/prescolar si care vor fi sprijiniti prin centrul 
multifunctional din Cipau. 
7. Copii, adolescentii si tinerii din Iernut care vor beneficia de terenul de sport si de cele doua locuri de joaca 
din Iernut. 
Beneficiarii componentei B, pe langa cele 60 de familii, respectiv 305 persoane dintre care cei mai importanti 
si mai prioritari sunt cei 170 de copii si adolescenti vulnerabili cu varsta intre 0 si 18 ani sunt aceeiasi cu cei 
de la componenta A, intrucat strada Garii asigura accesul spre caminul cultural si locul de joaca, la care se 
adauga cele peste 1000 de localnici care avea acces facil dinspre si spre Caminul cultural pe strada Garii. 
Dintre care: persoane apartinând categoriilor vulnerabile/defavorizate, persoane cu dizabilitati: 350. 
Copii apartinand grupurilor vulnerabile/defavorizate din Cipau care vor fi implicati in activitati culturale: 35 
Adolescenti si tineri apartinand grupurilor vulnerabile/defavorizate care vor fi implicati in activitati culturale: 10 
Persoane cu dizabilitati din Cipau care vor putea urmarii evenimentele culturale : minim 8 

 
Descrierea investiției:  
Proiectul propus spre finantare este compus din doua componente, o componenta de infrastructura social-
culturala care este majoritara si o componenta minoritara, de infrastructura rutiera. 
Componenta social culturala cuprinde doua proiecte de investitii; un ansamblu de trei blocuri de locuinte in 
orasul Iernut si caminul cultural din satul Cipau (cu loc de joaca pentru copii). Componenta rutiera este 
reprezentata de un singur proiect, mai exact de modernizarea tronsonului 1 strada Garii Cipau. 
Ansamblul de locuite sociale este compus din trei blocuri cu locuinte sociale structurate pe 3 niveluri, tip 
P+E+M, fiecare cu o suprafata construita de 380,39 mp, o suprafața desfasurata de 1134,61 mp si o suprafața 
utila de 944,78 mp. Cele trei blocuri vor avea: la parter: 2 uscatorii, 2 case a scarii, 2 apartamente pentru 
persoane cu dizabilitati cu 2 camere, 2 apartamente cu 2 camere, la etajul 1: 2 casa scarii, 2 apartamente cu 
3 camere, 2 apartamente cu 2 camere, iar la mansarda: 2 casa scarii, 2 apartamente cu 3 camere, 2 
apartamente cu 2 camere. 
Locuinte sociale vor fi dotate corespunzator asigurandu-se conditii de trai decente. Cei care vor locui in 
aceste locuinte sociale vor beneficia de mobilier in toate incaperile - bucatarie, baie, camera de zi, dormitor 
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si de electrocasnicele necesare (frigider, aragaz, masina de spalat rufe, stingator). de asemenea pentru o 
dezvoltare armonioasa vor fi construite si un teren de sport multifunctional si doua locuri de joaca pentru 
copii separate de o alee. 
Caminul cultural din Cipau va avea rol de Centru multifunctional cu o capacitate maxima de 195 persoane, cu 
o sala de spectacol cu 186 locuri, cu anexele specifice cu o suprafata de maxim 600 mp pe un teren cu o 
suprafata de 3201mp. In calculul capacitatii maxime de utilizatori ai caminului s-a luat in considerare 186 de 
spectatori la care se adauga un numar aproximat de 5 persoane care performeaza pe scena si doua persoane 
din administratia caminului. Pentru spectatori sunt asigurate un numar de 178 locuri pe scaune si 8 locuri 
destinate persoanelor cu dizabilitati motorii in care isi vor pozitiona scaunele cu rotile in sala de spectacole. 
Amenajarile exterioare sunt concepute pentru a asigura accesul pietonal si auto, locurile de parcare 
platforma de colectare a deseurilor si zone de recrere a viitorilor utilizatori. Din suprafata totala de 3201 mp 
se vor amenaja: Suprafata ocupata de constructie 593.24 mp, alei pietonale, auto si parcari 867.06 mp, loc de 
joaca pentru copii 228.24 mp, suprafete zone verzi 1512.46 mp. Locurile de parcare amenajate sunt strict 
destinate activitatilor centrului multifunctional. Dotarile aferente caminului cultural cu rol de centru 
multifunctional au fost adaptate nevoilor locale, pe lana dotarile standard asigurandu-se dotarea cu 
relectoare, videoproiectoare, pc-uri, multifunctionala etc. 
Modernizarea strazii Garii din Cipau - Tronson 1, de la Km 0+000 la Km 1+000. Se vor realiza doua benzi de 
circulatie pe toata lungimea strazii. Lațimea partii carosabile va fi de 5,00 m cu înclinare transversala de 2,5% 
si panta în forma de acoperis, încadrata de acostamente pe ambele parți având o lațime de 0,50 m si panta 
transversala de 4,0%. Lungimea strazii este de 1.000 m (1,00 Km) iar suprafața carosabila proiectata de 
5.025,00mp. Proces tehnologic cuprinde fundația existenta, reprofilarea stratului din piatra sparta de 15 cm 
grosime, stratul de legatura BA20 leg 50/70 de 6 cm grosime si stratul de uzura BA16 rul 50/70 de 4 cm 
grosime. Toate straturile executate cu asternere de materiale se vor executa mecanizat 

 
Bugetul proiectului:   

Valoarea 
totală 

Valoarea 
totală eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 
 

Valoare 
cofinanţare 

eligibilă  
Beneficiar 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

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

1  2  4 5 6 7 8 9 10 

15.490.833,39 15.054.349,75 12.796.197,30 85,00 1.957.065,45 13,00 301.087,00 2,00 436.483,64 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 14.753.262,75 lei (98,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 3.167.635,59 Euro (la cursul de schimb prevăzut în 
ghidul solicitantului, respectiv cursul infoeuro din luna martie 2018:  1 euro= 4.6575 lei). 
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