
            

 

                                            

 
 

Comunicat de presă 
Data: 20.08.2018 

 

Privind lansarea proiectului 
„Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş” 

 
 

Proiectul „Parc de relaxare şi agrement Hoşteze, Oraş Tăuţii Măgherăuş”, având cod SMIS 118763, se 
implementează de beneficiarul TĂUŢII MĂGHERĂUŞ, pe perioada 01.05.2017 – 31.01.2021. 
 

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. Printre 
obiectivele specifice ale proiectului se numără: 

1. Amenajarea unui spațiu verde cu suprafața totală de 68.798 mp 
2. Amenajarea de alei pietonale în suprafaţă de 4.578 mp 
3. Amenajarea unei piste de alergat de 1.000 m (1.206 mp) 
4. Amenajarea a patru locuri de joacă pentru copii în suprafaţă de 869,08 mp 
5. Amenajarea a trei zone de fitness în suprafaţă de 651,81 mp 
6. Amenajarea unor scuaruri în suprafaţă de 864,11 mp 
7. Împrejmuirea spaţiului verde amenajat 
8. Amenajarea unei fântâni arteziene şi a unei cascade pe spaţiul verde 
9. Amenajarea unui foişor în suprafaţă de 121,10 mp 
10. Branşarea la utilităţi a spaţiului verde amenajat 

 

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. 

Grupul ţintă al proiectului este reprezentat de toţi locuitorii oraşului Tăuții Măgherăuș, care vor fi beneficiarii unui 
spațiu verde amenajat, dotat cu funcțiuni diverse în scopul asigurării unui mediu propice desfășurării activităților de 
relaxare sau sportive. Investiția este menită să contribuie la definirea unui mod coerent de organizare urbanistică şi 
peisagistică a zonei, precum şi a unui set de categorii de intervenţii destinate creării unui cadru spaţial-volumetric, 
ambiental şi de imagine corespunzător. S-a avut în vedere amenajarea spațiului verde în scopul facilitării accesului 
tuturor persoanelor, fără restricții din punct de vedere al categoriei de vârstă sau al eventualelor dizabilități. 

 
 

 

 

Date de contact: 
PRIMĂRIA ORAŞULUI TĂUŢII MĂGHERĂUŞ 
Str. 1 nr. 194 
Telefon: 0262.293.048 Fax: 0262.293.001 
E-mail: proiecte@tautiimagheraus.ro  

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
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Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
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