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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL ALBA IULIA 
 
 

Programul Operațional Regional 2014-2020;  
Axa prioritară: 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul 
urban, Prioritatea de investiții: 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) 
 

Proiectul aferent cererii de finanțare: COD SMIS 139939 

Titlul: Ansamblu Urban cu Spații Socio-Culturale, Educative și de Locuit, Cartier Gheorghe 
Șincai, Alba Iulia  
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL ALBA IULIA 
 

Localizare proiect – Regiunea 7 Centru, Județul Alba, Municipiul Alba Iulia, str. Gheorghe Șincai 
Durata de implementare: 68 luni, respectiv între data 01.05.2018 și data 31.12.2023,, 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: Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială 
în Zona Urbană Marginalizată Alba Iulia, alături de îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale, 
îmbunătățirea mediului de viață și creșterea economică în teritoriul SDL. 
 

Obiectivele specifice al proiectului:  
1. Crearea de spații publice urbane în ZUM Alba Iulia Alba Iulia: sistematizare și echipare infrastructurală. 
2. Crearea de facilități pentru recreere (zone pentru sport, locuri de joacă pentru copii) în ZUM Alba Iulia. 
3. Modernizare spațiu public urban - Piața TALCIOC în ZUM Alba Iulia. 
4. Crearea spații verzi: scuaruri, gradină în ZUM Alba Iulia. 
5. Construire Centru Multifuncțional cu funcțiuni socio-comunitare în ZUM Alba Iulia. 
6. Construire locuințe sociale în ZUM Alba Iulia. 
 

Indicatori prestabiliți de realizare:  
 Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au implementat strategii integrate de dezvoltare locala -24.843; 
 Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane: 4.782,42 mp 
 Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane: 19.231,90 mp 
 

Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
 Întreaga populație la nivelul teritoriului SDL 24843 de locuitori și populația Municipiului Alba Iulia. 
 

Descrierea investiției: 
 Obiectiv de investiții 1: Construire Ansamblu urban cu spații socio-culturale, educative și de recreere, cartier 
Gherghe Șincai, Municipiul Alba Iulia - Crearea spații publice urbane în ZUM Alba Iulia  
- Alei auto, stație de autobuz, parcări=4090 mp, trotuare și suprafețe suprafețe pietonale=7560 mp, accese centru 
(podețe, trepte, rampe=392,60 mp). 
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 Obiectiv de investiții 2: Construire Ansamblu urban cu spații socio-culturale, educative și de recreere, 
cartier Gherghe Șincai, Municipiul Alba Iulia - Crearea de facilități pentru recreere (zone special amenajate 
pentru sport, locuri de joacă pentru copii) în ZUM Alba Iulia. 
- Teren minifotbal=1125 mp, loc de joacă pentru copii (1 loc de joacă)=100 mp. 
 Obiectiv de investiții 3: Construire Ansamblu urban cu spații socio-culturale, educative și de recreere, 
cartier Gherghe Șincai, Municipiul Alba Iulia - Modernizare spațiu public urban - Piața TALCIOC în ZUM Alba Iulia. 
- Modernizare spațiu urban-Talcioc=960 mp. 
 Obiectiv de investiții 4: Construire Ansamblu urban cu spații socio-culturale, educative și de recreere, cartier 
Gherghe Șincai, Municipiul Alba Iulia - Crearea spații verzi: scuaruri, grădină în ZUM Alba Iulia. 
- Spații verzi amenajate 3600 mp. 
 Obiectiv de investiții 5: Construire Ansamblu urban cu spații socio-culturale, educative și de recreere, 
cartier Gherghe Șincai, Municipiul Alba Iulia - Construire Centru Multifuncțional cu funcțiuni socio-comunitare în 
ZUM Alba Iulia Centru multifuncțional. 
- centru multifuncțional=2205,75 mp. 
 Obiectiv de investiții 6: Construire ansamblu de locuințe sociale, Cartier Gh. Șincai - 2 tronsoane 
- spațiu de locuit rezidențial, având un regim de înălțime de P+2, cu 21 de apartamente. Aria construită la sol 
=464,16 mp, iar suprafața desfășurată =1402,08mp. 
- alei, rampe, platforme acces Bloc 1 = 29,97mp. 

 
Bugetul proiectului: 

Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

22.241.809,37 20.242.342,94 19.230.225,86 607.270,22 404.846,86 1.999.466,43 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MDRAPFE - AM POR: 19.837.496,08 lei (98,00% 
din valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 4.174.996,54 Euro, 1 euro = 4,7515 RON (cursul de 
schimb prevăzut în ghidul solicitantului luna lansării apelului de proiecte). 
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