
 
 
 
 
 
 
 

INFORMARE PROIECT 

 Titlul proiectului 

 
Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgu Mureș implementează proiectul cu titlul 

„Locuințe sociale str. 8 Martie nr. 53” cod SMIS 153436, finanțat prin Programul Operațional Regional 
2014-2020, apel de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7 REGIUNI, Axa Prioritară 9: Sprijinirea regenerării 
economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investiții 9.1 - 
Dezvoltare Locală plasată sub Responsabilitatea Comunității (DLRC) 

 Beneficiar 

 

Municipiul Târgu Mureș, conform Contract de finanțare nr. 7868/09.08.2022 

 Perioada de implementare 

 
              Dată începere proiect: 01.06.2018  

Dată finalizare proiect: 31.12.2023 

 Valoare proiect 

 
Valoarea totală a proiectului este de 28.480.551,01 lei, din care: 

➢ 18.529.863,00 lei valoare totală eligibilă, din care: 

• 17.603.369,85 lei valoare eligibilă nerambursabilă FEDR, reprezentând 95% din cheltuielile 

eligibile ale proiectului; 

• 555.895,89 lei valoare eligibilă nerambursabilă Buget de Stat, reprezentând 3% din 

cheltuielile eligibile ale proiectului; 

• 370.597,26 lei cofinanţare eligibilă a beneficiarului, reprezentând 2% din cheltuielile eligibile 

ale proiectului; 

• 9.950.688,01 lei valoare neeligibilă inclusiv TVA, aferentă cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului. 

Valoare nerambursabilă maxim acordată prin prezentul proiect este de  18.159.265,74 lei. 

 Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 

 
Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea condițiilor de locuire prin creșterea numărului 
de locuințe sociale aparținând Primăriei Municipiului Târgu Mureș, accesul la infrastructura de drum și 
utilități precum și amenajarea unui spațiu de joacă pentru populația marginalizată identificată în 
teritoriul Strategiei de Dezvoltare Locală. 

Obiectivul propus prin prezentul proiect va fi realizat prin construirea a 4 blocuri de locuințe 
sociale cu suprafața construita  de 360,76 mp x 4 blocuri = 1.443,04 mp , prin dezvoltarea infrastructurii 
de bază aferenta (parcaje: 1200 mp; suprafață carosabilă: 1172 mp; trotuare 1240 mp; rețele noi de 
utilități-apă, canalizare, gaz metan, electricitate, iluminat public), precum și prin crearea unor spații de 
joacă  154 mp și spații verzi  5405,8 mp care vor aduce un beneficiu întregii zone. 

 

 Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Construirea unui ansamblu de imobile cu un număr total de 80 apartamente 
2. Accesibilizarea infrastructurii rutiere și pietonale aferente locuințelor sociale 



 
 
 
 
 
 
 

3. Racordarea cu utilitățile publice aferente locuințelor sociale 
4. Revitalizarea unui spațiu abandonat, neutilizat prin crearea și amenajarea unui loc de joacă pentru  

          copiii din zonele marginalizate 
 

 Rezultate 

• Persoane care trăiesc în zone urbane unde s-au  implementat strategii integrate de dezvoltare locală 
- Valoare la începutul implementării proiectului: 105.486 persoane 
- Valoare la finalul implementării proiectului: 105.486 persoane 
• Dezvoltare urbană: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane 
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 mp 
- Valoare la finalul implementării proiectului: 9.171,8 mp 
• Dezvoltare urbană: Clădiri publice sau comerciale construite sau renovate în zonele urbane 
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0  mp 
- Valoare la finalul implementării proiectului: 1.443,040 mp 
 

 Date de contact 

 
UAT Municipiul Târgu Mureș 
Manager proiect: Popistan Dorin 
Director Executiv Adjunct Direcția Tehnică 
Date de contact: Tel. 0265.268.330- int. 223, Fax-  0365.882.028  
E-mail: primaria@tirgumures.ro; marketing@tirgumures.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 
 

 
 
 
 

 
MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ 

 
Investim în viitorul tău!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională 
prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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