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FIŞĂ DE PREZENTARE – UAT MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
 

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) 
 
Titlul: CONSTRUIREA A 50 DE LOCUINȚE SOCIALE ÎN CARTIERUL ŐRKŐ 
Solicitant – UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE 
Localizare proiect – Regiunea Centru, județul Covasna, mun. Sfântu Gheorghe 
 
Durata de implementare: 63 luni, respectiv între data 01.09.2018 și data 30.11.2023, 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 este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială în zona urbană marginalizată Őrkő prin îmbunătățirea condițiilor de locuit. 
 
Obiectivele specifice al proiectului:  
 50 de familii/min 100 de persoane marginalizate vor avea acces la condiții de locuire decente prin 

construirea ansamblului de locuințe sociale; 
 va creste gradul de integrare teritorială a Cartierului Őrkő prin reconversia și refuncționalizarea spațiului 

degradat și amenajarea unor spații verzi; 
 va creste numărul de gospodării în care trăiesc cetățeni romi care beneficiază de accesul la utilități; 
 în Cartierul Őrkő va creste cu 50 numărul caselor cu acte de proprietate în regulă; 

 
Rezultate așteptate:  
 Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților 

marginalizate din municipii reședință de județ 
− Valoare la începutul implementării proiectului - 0 persoane 
− Valoare la finalul implementării proiectului (de output) – 1.880 persoane 

 Spații deschise create sau reabilitate în zonele urbane 
− Valoare la începutul implementării proiectului - 0 mp 
− Valoare la finalul implementării proiectului (de output) – 5.270 mp 

 Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane 
− Valoare la începutul implementării proiectului 0 mp 
− Valoare la finalul implementării proiectului (de output) Sc = 3.075 mp 
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Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 
 Grupul țintă primordial al proiectului este constituit din 50 de familii aflate în risc de sărăcie 
 Beneficiar indirect va fi toată comunitatea  
 
Descrierea investiției: 
 Proiectul este localizat în Cartierul Őrkő, construcțiile se vor realiza în nord-vestul cartierului, astfel 50 

de familii/min. 100 de persoane marginalizate vor avea acces la condiții de locuire decente prin 
construirea a 50 de locuințe sociale. Principiul intervenției plasate se va respecta prin realizarea mai 
multor investiții: construire grădiniță, construire centru comunitar integrat, extinderea rețelei de 
alimentare cu apa potabilă și de canalizare menajeră, precum și prin realizarea infrastructurii rutiere din 
zonă. 
Amplasarea locuințelor se va face pe parcele de cca. 10x15m de-a lungul a două străzi noi conform PUZ 
nr. 1834/2018 în curs de elaborare de către SC Proiect Brașov SA. 
Locuințele se vor organiza în regim cuplat pentru o economie de spațiu totuși ținând cont de modul de 
viață semi-rural al beneficiarilor proiectului. 
 

Suprafețele afectate de lucrările propuse prin prezentul proiect: 
− Suprafață ocupată de construcții = 3.075 mp 
− suprafața ocupată de spații verzi = 4.598 mp 
− suprafața ocupată de zona pavată, pietonală = 672 mp 

 
Bugetul proiectului: 

 Valoarea 
totală 

Valoarea totală 
eligibilă  

Valoare totala 
contribuție 

publica  

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă 

din bugetul 
național 

Valoarea 
cofinanțării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

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

Total 17.753.449,90 14.181.300,00 14.181.300,00 13.472.235,00 95,00 425.439,00 3,00 283.626,00 2,00 3.572.149,90 

din care valoarea finanțării nerambursabile alocate de MLPDA - AM POR: 13.897.674,00 lei (98,00% din 
valoarea eligibilă a proiectului) aproximativ: 2.924.902,45 Euro, 1 euro = 4,7515 RON (cursul de schimb 
prevăzut în ghidul solicitantului luna lansării apelului de proiecte). 
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