Orasul Baia
Sprie

Reabilitare
infrastructura de
strazi, accese
pietonale, precum
si amenajare spatii
verzi in orasul Baia
Sprie

1

(4)
Obiectivul general in constituie: reabilitarea infrastructurii de strazi, accese carosabile si
pietonale, precum si amenajare spatii verzi in orasul Baia Sprie, contribuind la
eficentizarea conditiilor si diminuarea disparitatilor de accesibilitate si interconectivitate
intre zona noua si cea veche a orasului, precum si reabilitarea zonelor verzi.
Obiectivul specific il constituie: reabilitarea infrastructurii de strazi si alei in lunigime de
5.488 m (Strazi si alei in Cartierul Microraion Vest, Strazi si alei in Cartierul Gutinului, Strazi si
alei in Cartierul Plevnei, Strada Boczor Wolf, Strada Stefan cel Mare), Amenajari trotuare:
12.441 mp; Amenajare parcari: se vor amenaja 748 de locuri de parcare; Amenajare pietonal –
zona Str, Gutinul; Str. Plevnei si Parc (17930 mp) pe parcursul a 22 luni.
ACTIVITATI REALIZATE INAINTE DE DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
Activitatea nr. 1 Realizarea Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii si a Analizei Cost Beneficiu
Activitatea nr. 2 Demararea procedurii de achizitie a Proiectului de executie
(PE)
ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA CERERRII DE FINANTARE
ACTIVITAI REALIZATE INAINTE DE SEMNAREA CONTRACTULUI CU MDRL
Activitatea nr. 1 Realizarea Proiectului de executie (PE)
ACTIVITATI REALIZATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI CU MDRL
Activitatea nr. 1 Realizarea managementului de proiect
Activitatea nr. 2: Reabilitare infrastructura de strazi, accese carosabile si
pietonale, precum si amenajare spatii verzi in orasul Baia Sprie
Activitatea nr. 3 Publicitate si informare
Activitatea nr. 4. Monitorizarea si evaluarea proiectului

Obiectiv şi activităŃi propuse

2009

(5)

Anul
începerii

2012

(6)

Anul
finalizării

Perioada de
implementare

14.756.969

Valoare nerambursabilă
solicitată (VNS)2
(lei)
(7)
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InformaŃiile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de finanŃare pentru proiectul respectiv la secŃiunea 1 – InformaŃii privind solicitantul
Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de finanŃare pentru proiectul respectiv
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Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de finanŃare pentru proiectul respectiv
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Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de finanŃare pentru proiectul respectiv
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(2)

(1)

Solicitant1

Denumire proiect

Nr.
crt.

Anexa 1 – Lista proiectelor individuale

301.163,00

ContribuŃie proprie
costuri eligibile
(CPCE)3 (lei)
(8)

Buget proiect

2.827.229,26

Costuri
neeligibile
(CN)4 (lei)
(9)

17.885.361,26

(10)=(7)+(8)+(9)

Total (lei)

2

Orasul Baia
Sprie

Activitatea nr. 2 Demararea procedurii de achizitie a Proiectului de executie (PE)
ACTIVITATI REALIZATE DUPA DEPUNEREA CERERII DE FINANTARE
ACTIVITATI REALIZATE INAINTEA SEMNARII CONTRACTULUI CU MDRL
Activitatea nr.1 Realizarea proiectului de executie (PE)
ACTIVITATI REALIZATE DUPA SEMNAREA CONTRACTULUI CU MDRL
Activitatea nr. 2 Realizarea managementului de proiect
Activitatea nr. 3: Amenajarea spatiului dispeceratului central de supraveghere
Activitatea nr. 4: AchiziŃionarea si instalarea sistemului de supraveghere in zona de
actiune urbana – orasul Baia Sprie
Activitatea nr. 5 Publicitate şi informare
Activitatea nr. 6. Monitorizarea şi evaluarea proiectului
Sub-total 1 (buget proiecte)
Costuri implementare Plan integrat5
TOTAL
2010

2012

35.870,00

337.033,00

1.757.605,00

16.514.574,00

3.186.905,09

359.675,83

20.038.512,09
341.280,00
20.379.792,09

2.153.150,83

Se vor specifica cheltuielile suplimentare necesare pentru implementarea Planului integrat, precum cele legate de echipa de management al PIDU. Aceste costuri nu reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul Axei prioritare 1 a Programului
OperaŃional Regional, trebuind să fie asigurate de către promotorul/promotorii PIDU
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Cresterea
sigurantei si
prevenirea
criminalitatii in
zona de actiune a
orasului Baia Sprie
prin achizitionarea
de echipamente
specifice si
amenajarea unui
centru de
supraveghere

Obiectivul general îl constituie îmbunătăŃirea infrastructurii serviciilor sociale in domeniul
creşterii siguranŃei şi prevenirii criminalităŃii în orasul Baia Sprie, prin implementarea de
solutii pentru siguranta cetateanului, contribuind astfel la dezvoltarea serviciilor de prevenire
a criminalitatii.
Obiectivul specificic: Amenajarea dispeceratului central de supraveghere respectiv
achiziŃionarea si instalare sistemului de supraveghere necesar pentru creşterea siguranŃei şi
prevenirea criminalităŃii în zona de actiune a orasului Baia Sprie, pe parcursul a 12 luni,
astfel:
Activitatea nr. 1 Realizarea DocumentaŃiei de Avizare a Lucrărilor de IntervenŃii si a
Analizei Cost Beneficiu

