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Privind lansarea proiectului 
„Reconversia și refuncționalizarea terenurilor vacante și neutilizate din zona centrală a 

Orașului Tăuții Măgherăuș” 
 

Proiectul „Reconversia  și refuncționalizarea terenurilor vacante și neutilizate din zona centrală a Orașului Tăuții 
Măgherăuș”, având cod SMIS 118885, se implementează de beneficiarul TĂUȚII MĂGHERĂUȘ pe perioada 01.05.2016  - 
30.11.2019. 
 

Obiectivul general al proiectului urmărește revitalizarea unei zone a orașului prin reconversia și regenerarea 
unor terenuri degradate în suprafață totală de 15.005 mp si transformarea acestora în spații verzi publice amenajate - 
parc, scopul fiind îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor, principalul rezultat preconizat fiind acela de a crește 
suprafețele verzi, satisfacerea nevoii spațiilor de recreere a populației urbane si reducerea nivelului de poluare, 
îmbunătățirea aspectului estetic al orașului.  
Printre obiectivele specifice ale proiectului se numără reconversia și regenerarea a 5 parcele de teren degradate și 
transformarea acestora în spații verzi publice amenajate.   
Lucrările prevăzute pe aceste terenuri constau în: 
- Amenajare spații verzi: gazon, plantarea de arbori, arbuști și plante florifere, facilități pentru recreere – spații de joacă 
pentru copii. 
- Dotări și mobilier urban 
- Alei pietonale, piste de bicicliști, trotuare 
- Înlocuirea și racordarea la utilitățile publice 
- Realizare sistem de iluminat din resurse regenerabile 
- Instalare WI-FI în spațiile publice  
- Instalare sistem de supraveghere video 
- Crearea de facilități pentru persoane cu dizabilități. 
 

Valoarea totală a proiectului (inclusiv finanţarea nerambursabilă) este de 8.779.685,21 lei, din care valoarea eligibilă 
nerambursabilă din FEDR 7.403.572,43 lei, respectiv din Bugetul naţional 1.132.311,07 lei 
 

Principalul grup țintă care va beneficia de rezultatele proiectului va fi reprezentat de locuitorii orașului Tăuții 
Măgherăuș, investiția oferindu-le acestora posibilitatea de a avea acces, in localitatea lor, la o zona de promenadă, in 
cadrul căreia se pot realiza diverse activități pentru toate categoriile de vârsta. Pe lânga latura recreativă pe care o 
genereaza investiția, cetățenii se vor putea bucura de punerea în circuitul urban a unei zone aflate în prezent într-o stare 
de degradare, prin reconversia acestor terenuri neutilizate într-un obiectiv de utilitate publica. Investiția oferă și 
posibilitatea de a contribui la identitatea localității și a comunității cetățenilor prin crearea unui centru civic care in 
prezent nu există. 

  
 

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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