
REABILITAREA INFRASTRUCTURII STATIUNII GEOAGIU BAI

Denumire proiect : REABILITAREA INFRASTRUCTURII STA TIUNII GEOAGIU BAI, oras Geoagiu, judetul Hunedoara ,

a) Scopul si amplasamentul proiectului :

- consta in imbunatatirea infrastructurii generale in vederea dezvoltarii turismul si de a sprijini

dezvoltarea economica locala si regionala prin crearea cadrului optim necesar pentru investitorii interni şi

/ sau străini, pentru atragerea lor în întreprinderi (acţiuni, iniţiative) şi crearea de locuri de munca durabile

in principal in domeniul turismului. Proiectul răspunde nevoilor de dezvoltare economica locala şi

regionala, creand premisele unei dezvoltări durabile, astfel, obiectivul general al proiectului raspunde

obiectivului strategic al POR.

- Amplasare: statiunea Geoagiu – Bai, oras Geoagiu, judetul Hunedoara.

 

b) Rezultatele proiectului :

 

 

Reabilitarea sistemului de alimentare cu apa

- Lungimea toatala a retelei noi va fi de : cca 5.1km numarul de bransamente preconizat este de cca 150, reteaua va fi

echipata cu instalatii moderne pentru controlul presiunii (regularizatoare de debite si hidrofor) precum si cu 55 hidranti de stingere a

incendiilor.

Reabilitare si extindere retea canalizare menajera

- inlocuirea si extinderea retelei cu conducte din PVC, lungimea toatala a retelei fiind de circa 3.8km. De-a lungul retelei

sunt prevazute un numar de circa 350 camine si circa 150 racorduri.

- rigole pentru scurgere apelor de suprafata.

- canalizarea pluviala va fi inlocuita pe anumite tronsoane, iar curgerea va fi imbunatatita prin reabilitarea altor tronsoane

prin curatire, completare etc.

Reabilitare si extindere retea iluminat public

- reabilitare retea de aproximativ 6 km echipata cu 163 stalpi si lampi pentru iluminatul public.

Cai de comunicatie reabilitate: in total 4.650 ml.

c) Costul proiectului
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I Valoarea total ă a proiectului, din care: 23.077.242,03

a.
Valoarea neeligibilă a proiectului

1.960.408,40

b.
Valoarea eligibilă a proiectului

17.467.362,00

c.
TVA

3.649.471,63

I I
Contribu ţia proprie în proiect, din care:

2.309.756,64

a.
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile

349.348,24

b
Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile

1.960.408,40

c
Autofinanţarea proiectului

TVA
3.649.471,63

IV
Asisten ţă financiar ă nerambursabil ă solicitat ă

17.118.013,76

d) Donorii pentru proiect

FEDR – 98%

Bugetul local – 2 %
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