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 „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor vacante și neutilizate din 
 zona centrală a Orașului Tăuții Măgherăuș” 

Contract de finanţare nr. 2847/03.08.2018. Cod SMIS 118885  
 
 
 
Descriere proiect: 

 
1. Titlu Proiectului: „Reconversia și refuncționalizarea terenurilor vacante și neutilizate din zona centrală a 

Orașului Tăuții Măgherăuș” 

2. Denumire beneficiar: Oraşul Tăuţii Măgherăuş  

     Denumire partener: nu este cazul 

3. Scopul proiectului: 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. 

4. Obiective specifice:  
     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 
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5. Rezultate aşteptate: 
 Spaţii verzi create în suprafaţă totală de 15.005 metri pătraţi.  
 Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane în suprafaţă totală de 15.005 metri pătraţi.  

6. Data de începere:  03.08.2018 
7. Perioada de implementare:  03.08.2018-30.11.2019 
8. Valoare totală: 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. 

9. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă învităm 
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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