
  

 

 

 
COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Data publicării: iulie 2021 

Municipiul Mediaș anunță demararea proiectului  

„Construcție locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare,  

loc de joaca, str. Baia de Nisip” 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operațional Regional 2014-2020, Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de Organism Intermediar pentru 
Programul Operațional Regional 2014-2020 si Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Mediaș în calitate de 
Beneficiar, au semnat Contractul de finantare nerambursabila nr. 6876/06.05.2021, cod SMIS: 137985, pentru 
proiectul “ Construcție locuințe sociale colective, inclusiv utilități și amenajări exterioare loc de joacă, str. Baia de Nisip”. 

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 9 - Sprijinirea regenerării 
economice și sociale a comunităților defavorizate  din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltare locală 
plasată sub responsabilitatea comunităţii, Obiectiv specific 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de 
sărăcie şi excluziune socială, prin măsuri integrate. 

Obiectivul general al proiectului este de a dezvolta incluziunea socială a grupurilor defavorizate prin asigurarea unei 

locuințe si asigurarea unor condiții de trai decente. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1.  Construirea unui ansamblu de 8 imobile cu un numar total de 80 apartamente din care 32 apartamente cu 3 

camere, 32 de apartamente cu 2 camere si 16 apartamente de 1 camera si a unui numar de 40 Locuri de parcare 

supraterane; 

2.  Revitalizarea unui spațiu abandonat, neutilizat prin crearea și amenajarea unui loc de joaca pentru copii, și 

totodata crearea unor spatii de recreere si activități sportive pentru persoanele adulte din zonele marginalizate. 

 

Proiectul are o valoare totală de 19.148.807,84 lei din care 7.086.618,68 lei reprezintă finanțare nerambursabilă (din 

care 6.869.681,37 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare Regionala si 

216.937,31 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat). 

 

Perioada de implementare a proiectului este de 61 de luni, începând cu data de 01.12.2018 până la 31.12.2023, 

aceasta cuprinzand si perioada de desfasurare a activitatilor proiectului inainte de semnarea Contractului de finantare. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

www.regio-adrcentru.ro 
 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

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

 

Date de contact beneficiar: 

Adresa: Municipiul Mediaș, Str. Piata Corneliu Coposu nr. 3, 
județul Sibiu, România 

Tel: 0269.803.803 / Fax: 0269.841.198 
e-mail:  primaria@primariamedias.ro,  www.primariamedias.ro 
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