Comunicat de presă
„Reconversia și refuncționalizarea zonei urbane Banovița (Parcul Gărzilor Patriotice) în spațiu
multifuncțional de recreere”
Data: 14.05.2020
Titlul proiectului: „Reconversia și refuncționalizarea zonei urbane Banovița (Parcul Gărzilor Patriotice) în spațiu
multifuncțional de recreere”
Codul MySMIS:129194
Numele beneficiarului: UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate din zona
Banovita. Investitiile propuse prin proiect sunt localizate in interiorul comunitatii marginalizate urbane identificate, astfel rezolvanduse lipsa unei zone de agrement in cartier, existenta unui spatiu public inestetic, fara utilizare, cat si nefolosirea la capacitate maxima a
potentialului de recreere din zona. Deasemenea se urmareste stimularea petrecerii a cat mai mult timp in aer liber si promovarea miscarii
si sportului in randul tuturor categoriilor de varsta.
Obiective specifice:
1. Cresterea suprafetei de carosabil reamenajata (Strada Drumul Cernetiului si Drumul lateral Strada Drumul Cernetiului) cu 14.022 mp.
2. Cresterea suprafetei de trotuar reamenajata (Strada Drumul Cernetiului si Drumul lateral Strada Drumul Cernetiului) cu 5.906 mp.
3. Cresterea suprafetei de aducere teren la starea initiala (strazi) cu 6.990 mp.
4. Crearea a 90 mp de alee in Zona Banovita (Parcul Garzilor Patriotice).
5. Cresterea suprafetei de zona verde reamenajata din Zona Banovita (Parcul Garzilor Patriotice) cu 909 mp.
Valoarea totala a proiectului: 11.749.673,02 lei inclusiv TVA, din care contribuția FEDR este in suma de 9.987.222,08 lei inclusiv
TVA, contribuția din bugetul national este in suma de 1.527.457,47 lei inclusiv TVA, cat si contribuția proprie in proiect in valoare de
234.993,47 lei inclusiv TVA.
Perioada de implementare a proiectului: 48 de luni, respectiv intre 18.12.2018 – 30.11.2022, Contractul de finanțare fiind semnat in
data de 07.11.2019.
Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute de la Serviciul Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor - telefon:
0371.536.707.
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