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„ Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraș Tăuții Măgherăuș”  
Contract de finanţare nr. 2728/20.07.2018. Cod SMIS 118763  

 
 

 
 

        Descriere proiect: 
 

1. Titlu Proiectului:  „Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş” 

2. Denumire beneficiar: Oraşul Tăuţii Măgherăuş  

     Denumire partener: nu este cazul 

3. Scopul proiectului:  Obiectivul general al proiectului urmărește valorificarea durabilă a spațiului 
urban, prin reconversia unui teritoriu neutilizat din orașul Tăuţii Măgherăuş în spaţiu verde, în 
scopul redării acestuia spre utilizare întregii comunități.  

4. Obiective specifice:  
a) Amenajarea unui spaţiu verde cu suprafaţa totală de 68.798 mp în oraşul Tăuţii Măgherăuş, în 

termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finanţare. 
b) Amenajarea de alei pietonale în suprafaţa de 4.578 mp în oraşul Tăuţii Măgherăuş, în termen 

de 30 de luni de la semnarea contractului de finanţare. 
c) Amenajarea unei piste de alergat de 1.000 m (1.206 mp), în termen de 30 de luni de la 

semnarea contractului de finanţare. 
d) Amenajarea a patru locuri de joaca pentru copii în suprafaţa de 869,08 mp, în termen de 30 de 

luni de la semnarea contractului de finanţare. 
e) Amenajarea a trei zone de fitness în suprafaţa de 651,81 mp, în termen de 30 de luni de la 

semnarea contractului de finanţare. 
f) Amenajarea unor scuaruri în suprafaţa de 864,11 mp, în termen de 30 de luni de la semnarea 

contractului de finanţare. 
g) Împrejmuirea spaţiului verde amenajat, în termen de 30 de luni de la semnarea contractului de 

finanţare. 
h) Amenajarea unei fântâni arteziene şi a unei cascade pe spaţiul verde, în termen de 30 de luni 

de la semnarea contractului de finanţare. 
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i) Amenajarea unui foişor în suprafaţa de 121,10 mp, în termen de 30 de luni de la semnarea 
contractului de finanţare. 

j) Branşarea la utilităţi a spaţiului verde amenajat, în termen de 30 de luni de la semnarea 
contractului de finanţare. 

5. Rezultate aşteptate:  

 Suprafaţa spaţii verzi create: 68.798,00 mp. 

 Străzi urbane modernizate reabilitate realizate prin proiect: 0,00 mp, 0,00 ml. 

 Suprafaţa spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane: 68.798,00 mp. 

6. Data de începere:  20.07.2018 
7. Perioada de implementare:  20.07.2018-31.01.2021. 
8. Valoare totală: Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 

5.692.325,80 lei, din care Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 4.813.625,39 lei, respectiv 
din Bugetul naţional 736.201,52 lei. 

9. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitaţi   http://www.fonduri-ue.ro  ,  precum şi către site-ul web al Programului 
Operaţional Regional 2014-2020 http://www.inforegio.ro/ro şi pagina de Facebook a 
programului https://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro . 
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