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COMUNICAT DE PRESĂ 
Data publicării: SEPTEMBRIE 2022 

 

COMUNICAT DEMARARE PROIECT „Amenajare spații urbane deschise de recreere și petrecere a 
timpului liber în Municipiul Hunedoara”  

 
 

 Proiectul „Amenajare spații urbane deschise de recreere și petrecere a timpului liber în municipiul 
Hunedoara”, cod SMIS 152490, finanțat prin REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020, este 
implementat de către Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara și are o valoare totală de 
726.941,49 lei, din care 682.901,72 lei reprezintă finanțare nerambursabilă.  
 REGIO - Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la 
nivel regional de către Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, Organism Intermediar al programului ce 
monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea Vest.  
 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului: 

Obiectivul general al proiectul este reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi 
excluziune socială, prin amenajare spații urbane deschise de recreere și petrecere a timpului liber în 
Municipiul Hunedoara. Obiectivul proiectului este în deplină concordanță cu OS 9.1 al ghidului specific, iar 
prin investițiile realizate prin prezentul proiect, în deplină concordanță cu SDL, răspunde nevoilor 
comunităților urbane marginalizate de la nivelul regiunii, respectiv nevoilor care țin de asigurarea 
accesului nediscriminatoriu la servicii social-cultural-recreaționale, sportive, dar și un mediu de viață/ 
înconjurător (peisaj urban) civilizat etc. 

 
Obiective specifice: 

1. Obiectivul specific nr. 1 – Amenajarea unui spațiu public deschis (139.68 mp) pe strada Rândunicii 
nr.6 (spațiu de joacă pentru copii și recreere pentru adulți) cu complex de joacă.  

2. Obiectivul specific nr. 2 – Amenajarea unui spațiu public deschis (148 mp) pe strada Trandafirilor fn 
(spațiu de joacă pentru copii și recreere pentru adulți) cu complex de joacă.  

3. Obiectivul specific nr. 3 - Amenajarea unui spațiu public deschis (143,85 mp) pe strada Batiz fn 
(spațiu de joacă pentru copii și recreere pentru adulți) cu complex de joacă. 

4. Obiectivul specific nr. 4 - Amenajarea unui spațiu public deschis (145 mp) sat Hășdat, nr. 141A 
(spațiu de joacă pentru copii și recreere pentru adulți) cu complex de joacă. 

Data semnării contractului de finanțare este 16.03.2022. 
Data finalizării proiectului este 31.12.2023. 

 

 

Date de contact: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Hunedoara, B-dul Libertăţii nr.17, 
cod.331128, Judeţul Hunedoara, Tel.:+4 0254 716322, Fax: +4 0254 716087; E-mail:  

proiecte@primariahunedoara.ro;   
Reprezentant legal – Primar – DAN BOBOUȚANU 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European   

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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