INFORMARE PROIECT

Titlul proiectului
Unitatea Administrativ – Teritorială municipiul Drobeta Turnu Severin implementează, în calitate de
beneficiar, proiectul „Regenerarea spațiului urban zona Serpentina/strada Roșiori”, cod SMIS 129392,
finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 4 – „Sprijinirea dezvoltării
urbane durabile”
Beneficiar
UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin conform Contractului de finanțare 4703 din 21.08.2019
Perioada de implementare
46 luni: 1 Decembrie 2018 - 30 Septembrie 2022
În data de 28.07.2020 a fost semnat contractul de lucrări cu numărul 20973 pentru proiectarea si
execuția lucrării cu Asociația New Begining Construcțions Company SRL - lider de asociere,
SC CIV Group SRL - asociat 1, SC CNC Romcenter SRL - asociat 2, SC
Etiquette
Studio
SRL
asociat
3
avand
SC
Clarom
Trans
SRL
ca
subcontractant
Valoare proiect
Valoarea totală a proiectului este de 2.307.471,29 lei, din care:
 2.299.164,44 lei valoare totală eligibilă, din care:
• 1.954.289,77 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR;
• 298.891,43 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat;
• 45.983,21 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului;
 8.306,85 lei valoarea neeligibilă.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al investiției îl constituie reconversia si refuncționalizarea terenului
abandonat/degradat în suprafață de 2207 metri pătrați din Zona Serpentina/strada Roșiori aflat in
intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin.
Investiția reprezintă o oportunitate de revitalizare a peisajului urban din zonă, a creșterii calității vieții
prin reconversia si refuncționalizarea terenurilor si suprafețelor degradate, promovarea incluziunii
sociale si combaterea sărăciei în zonele marginalizate, făcând parte din obiectivele de dezvoltare ale
Municipiului Drobeta-Turnu Severin. Prin creșterea spațiilor verzi din municipiul Drobeta Turnu Severin
vor fi rezolvate problemele lipsei locurilor de recreere, lipsa locurilor de joacă, reducerea emisiilor de
carbon, protejarea mediului înconjurător, refacerea infrastructurii, ca o condiție esențiala a creșterii
calității vieții populației, contribuind la realizarea obiectivului POR 2014-2020, prioritatea de investiții
4.2.

Obiectivele specifice ale proiectului
1. Îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, creșterea suprafeței de spațiu verde a
municipiului Drobeta Turnu Severin cu 1987 metri pătrați, mai ales în zona de intervenție unde nu
exista spații verzi.
2. Dezvoltarea nevoii de agrement si recreere a populației de orice vârsta, prin amenajarea locului de
joaca pentru copii, in suprafață de 82 metri pătrați, dotat cu mobilier specific, montarea a 2 mese
pentru activități gen (șah, table, etc.), zone de odihna unde vor fi montate 12 bănci inteligente, alei
pietonale, sistem wi-fi gratuit, acces pentru persoanele cu dizabilități.
3. Conservarea, protecția mediului si promovarea utilizării eficiente a resurselor , prin montarea a 3
toalete ecologice, din care una pentru persoane cu dizabilități, stâlpii pentru iluminat si băncile
inteligente vor fi dotate cu panouri pentru producerea energiei verzi, 6 coșuri de gunoi pentru
menținerea curățeniei in noul parc.
Rezultate
1. Realizarea proiectului de investiții se va reflecta în transformarea spațiului degradat in suprafață de
2207 metri pătrați intr-un parc de recreere dintr-o zona marginalizata a municipiului, care va fi format
din:
- 1987 metri pătrați spațiu verde creat;
- 30 de pomi plantați, 10 pomi existenți deja toaletați;
- 355 metri liniari gard viu împrejmuitor creat.
2. O zona de agrement creată formată din:
- 82 metri pătrați loc de joaca pentru copii, dotat cu 1 tobogan cilindric, 1 carusel, 1 cățărătoare;
- 2 mese pentru activități gen șah, table, etc.;
- 12 bănci inteligente in zona de odihnă cu alimentare USB;
- 138 metri pătrați de alei pietonale
- 1 sistem wi-fi gratuit pentru utilizatorii parcului;
- 1 sistem video;
- 2 cișmele;
3. Măsuri de protecția mediului si utilizarea eficienta a resurselor:
- 3 toalete ecologice montate, din care una pentru persoanele cu dizabilități;
- 13 stâlpi de iluminat, prevăzuți cu iluminat ecologic tip LED si complet echipați cu alimentare
fotovoltaica;
- cele 12 bănci inteligente vor avea alimentare fotovoltaică;
- 6 coșuri de gunoi pentru menținerea curățeniei și protecția mediului.
4. suprafață spatii deschise create: 2207 mp
5. spațiu verde creat: 1987 mp
Date de contact
UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin
Nume: Screciu Marius Vasile
Funcţie: Primar
Date de contact: Telefon: 0252.31.43.79 Fax: 0252.31.63.17
E-mail: primaria@primariadrobeta.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi:
http://www.mfe.gov.ro/ro
http://www.inforegio.ro
http://ro-ro.facebook.com/inforegio.ro

Investim in viitorul tau!
Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala
prin Programul Operational Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României.

