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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT ORAȘ SOVATA 
 
 

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 123179 
 

Titlul: AMENAJARE CENTRU CULTURAL SI ZONA PIETONALA CENTRALA IN ORASUL SOVATA 
 

Solicitant – UAT ORAȘ SOVATA 

Localizare proiect – str. Principală nr. 161 și nr. 157, Orașul Sovata, județul Mureș, regiunea Centru.  

 
Durata de implementare: 58 luni, respectiv între data 01.05.2018 și data 28.02.2023 aceasta 
cuprinzând și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de 
finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 
 
Obiectivul general  
Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului specific al axei prioritare 13 
Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii prin crearea unei infrastructuri urbane adecvate, care 
asigură accesul populației la servicii culturale, recreative, educaționale. Asigurarea unui centru 
multifuncțional și a unor spații urbane deschise reabilitate va oferi un sprijin real pentru 
revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din Sovata contribuind la 
Prioritatea de investiții 9b. 
 
Rezultate așteptate:  
1. Centru cultural creat și amenajat: 
Valoare la începutul implementării proiectului - 0 buc. 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului -1 buc. 
2. Zonă pietonală construită: 
Valoare la începutul perioadei implementării proiectului - suprafața 0 mp, lungime 0 km 
Valoare estimată la finalul implementării proiectului - suprafața 1915 mp, lungime 0,2345 km 
3. Beneficiarii infrastructurii culturale, recreative si educaționale create prin proiect: 
Valoare la începutul implementării proiectului - 0 persoane din care 0 aparținând categoriilor 
defavorizate. 
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Valoare estimată la finalul implementării proiectului - 10.385 persoane din care 6063 aparținând 
categoriilor defavorizate. 
 
Beneficiarii direcți ai proiectului: 
Locuitorii orașului Sovata, 10.385 locuitori (conform recensământ 2011), cuprinzând toate 
categoriile de vârstă. 
 
Beneficiarii indirecți ai proiectului:  

- Inițiatorii proiectului: UAT Oraș Sovata 
- Antreprenorii locali. 

 
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) 

1  2  3 4 5 6 7 8 9 10 

14.047.808,80 14.039.798,80 14.039.798,80 11.933.828,99 85,00 1.825.173,83 13,00 280.795,98 2,00 8.010,00 

 
din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR: 13.759.002,82 lei (98,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 2.954.161 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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