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LANSARE proiect „Construire locuințe sociale cu centru educațional și îmbunătățirea
infrastructurii publice urbane, în municipiul Orăștie, județul Hunedoara“
cod SMIS: 123150
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenția de Dezvoltare
Regională Vest în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 și Unitatea AdministrativTeritorială Municipiul Orăștie în calitate de Beneficiar, au semnat Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 3665/28.12.2018
Cod SMIS 123150 pentru proiectul „Construire locuințe sociale cu centru educațional și îmbunătățirea infrastructurii publice
urbane, în municipiul Orăștie, județul Hunedoara“.
Proiectul este finanțat în cadrul Regio - Programul Operațional Regional 2014 – 2020 prin Fondul European de Dezvoltare
Regională.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții populației din municipiul Orăștie. Prin
implementarea proiectului se va pune la dispoziția populației municipiului Orăștie un număr de 60 locuințe sociale, ce se vor
închiria, în conformitate cu criteriile prevăzute în Legea nr. 114/ 1996, familiilor și persoanelor cu un venit mediu net lunar pe
persoană sub nivelul câștigului salarial mediu net lunar pe total economie.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Construirea unui număr de 60 locuințe sociale amplasate în 10 locuințe colective.
2. Construirea unui centru educațional, cu o capacitate medie de 20 persoane, ce va deservi persoanele vulnerabile
din zona marginalizată din Sud-Estul municipiului Orăștie. Centrul va avea o sală pentru activități educaționale de aprox. 60 mp,
grup sanitar și hol acces.
3. Amenajarea prin pavare drum vicinal de acces la locuințele sociale pe o lungime de 240 m și o lățime de 4 m. Drumul
va fi prevăzut cu sistem de iluminat public. Drumul va deservi și proprietățile private neconstruite din zona marginalizată din
Sud-Estul municipiului Orăștie, creând astfel posibilitatea dezvoltării acestei zone, prin construirea de locuințe.
4. Modernizarea prin asfaltare strada Plantelor tronson 2, pe o lungime de 300 m, încadrată de trotuare. Drumul va fi
prevăzut cu sistem de iluminat public. Strada modernizată va deservi locuințele sociale prevăzute în proiect, locuințele existente
respectiv proprietățile private. Amenajare prin pavare drum vicinal de acces la locuințele sociale pe o lungime de 240 m și o
lățime de 4 m.
5. Extinderea rețelei de canalizare a apei menajere pe o lungime de 272 m, ce va deservi locuințele sociale prevăzute
în proiect și zona marginalizată din Sud-Estul municipiului Orăștie.
Valoarea totală a proiectului: 16,314,941.94 lei, din care finanțarea nerambursabilă 14,652,641.14 lei
Data începerii proiectului: 28.12.2018
Data finalizării proiectului: 30.11.2021
COD SMIS: 123150
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