
LISTA PROIECTE: 

 
I. Proiecte finanțate din fonduri europene (aflate in implementare): 

 

 

1. “Crearea de facilități pentru recreere și agrement în Stațiunea Geoagiu 

Băi, oraș Geoagiu, jud. Hunedoara”:  

• finantat prin POR 2014-2020, Axa 7, DMI 7.1, 

• cerere de finanțare depusă în data de 05.12.2016,  

• contract finantare incheiat in data de 27.05.2017,  

• termen finalizare: 31.05.2021 

 

Proiectul propune crearea unor facilitati pentru recreere si agrement in statiunea 

Geoagiu Bai, extinzand oferta turistica a statiunii atat pentru tineri cat si pentru 

persoane in varsta, cu impact direct in cresterea numarului de vizitatori ai statiunii. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. • Amenajare scuar zona centrala cu locuri de promenada, zone verzi si locuri 

de sport si joaca in suprafata de 1889 mp. 

2. • Amenajare spatiu sport extrem – Skateboard si extreme bike in suprafata de 

2700 mp 

 

 
 

 



 

 

 

2. „Reabilitare termică Casa de cultură Ioan Budai Deleanu din orașul 

Geoagiu”: 

•  POR 2014-2020, Axa prioritară 3  Sprijinirea  tranziției către o 

economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiţii 3.1 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a 

utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, 

inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operaţiunea B 

Eficiența energetică a clădirilor publice. 

• cerere de finantare depusa in data de 07.09.2017,  

• contract de finantare incheiat in data de 21.09.2018,  

• termen de finalizare 31.08.2021. 

 

Proiectul propune imbunatatirea eficientei energetice a Casei de Cultura din 

Orasul Geoagiu și aducerea cladirii la standarde europene. 

 

 Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Reabilitarea termica a clădirii prin aplicarea de termosisteme, refacerea 

instalatiilor interioare, refacerea finisajelor si inlocuirea tamplariei. 

2. Inlocuirea invelitorii si revizuirea sarpantei, respectiv completarea cu clesti si 

cu elemente de imbinare, inlocuirea elementelor degradate. 

3. Se extinde cladirea in fatada principala cu o constructie care acopera platforma 

de la intrarea principala. 

4. Se refunctionalizeaza grupul sanitar.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 
3. „Centru Comunitar Multifuncțional pentru asigurarea unor servicii de 

îngrijire personală, oraș Geoagiu”:  

• PNDR 2014-2020, finanțat în cadrul Măsurii 4/6B – Promovarea 

incluziunii sociale în teritoriul GAL, prin Măsura 19 LEADER, 

Submăsura 19.2 “Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul 

Strategiei de Dezvoltare Locală”, 

• cerere de finantare depusa in data de 29.09.2017,   

• contract de finantare incheiat in 06 sept 2018,      

• Proiectul se afla in etapa de evaluare P.T. la CRFIR TM. 

 

Scopul proiectului de investitii îl constituie: Construirea unui Centru comunitar 

multifunctional pentru asigurarea unor servicii de îngrijire personală, dotarea 

acestuia si angajarea a 3 persoane cu norma intreaga.   

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. „Reabilitare teren de sport Geoagiu Băi, jud. Hunedoara”: 

•  PNDR 2014-2020, finanțat prin MĂSURA 1/6B – „Dezvoltarea satelor 

și servicii de bază în vederea creșterii calității vieții în teritoriul GAL” 

prin Măsura 19 LEADER, Submăsura 19.2 “Sprijin pentru 

implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală” 

• cerere de finantare depusa in data de 13.02.2018, 

•  contract de finantare incheiat in 06 sept 2018,    

 Principalul obiectiv pentru care a fost întocmit acest proiect il constituie 

reabilitarea terenului de sport  din Statiunea Geoagiu Bai. 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      
5. „Construcții Grădinițe Regiunea VEST”- parteneriat Ministerul Educatiei 

prin UMPRSU si UAT din Regiunea Vest (inclusiv Geoagiu) - în cadrul 

proiectului este cuprins și obiectivul de investiții : "Grădiniță program normal, 

Oras Geoagiu, județ Hunedoara"- 3 săli de grupă. 

Lucrari decontate din fonduri M.E.N – UMPMRSU: 

- Cladirea gradinitei cu 3 sali de grupa, 

- Instalatiile interioare aferente, 

- Retea electrica de la corpul gradinita pana la limita de proprietate unde se 

montează BMPT-ul,  

- Retea de alimentare cu apa si canal in incinta, de la caminul apometru la 

corpul gradinita, 

 

 Lucrari ce se vor deconta din P.O.R 2014-2020 si fonduri locale: 

- Echipamente centrala termica cu combustibil gaze naturale, 

- Sistem solar cu 1 panou solar pentru preparare apa calda menajera, 

- Bransamente de alimentare cu apa si de canalizare, 

- Bransament electric, inclusiv BMPT, 

- Bransament si instalatie de utilizare gaze naturale, 

- Platforma betonata pentru gunoi, 

- Amenajare alei pietonale de incinta, 

- Amenajare loc de joaca, amenajare spatii verzi, 

- Imprejmuire incinta. 

    Termen de realizare 31.12.2023. 

 
 

 

 

 

 
6. WIFI4EU - 2019 – in implementare pe teritoriul administrativ al Orasului 

Geoagiu,   

 

 



 

 

II. Proiecte finanțate din fonduri guvernamentale (aflate în 

implementare): 

 

A. PNDL II:  

 

-  "Alimentare cu apă şi canalizare în satul Cigmău, oraş Geoagiu, jud. 

Hunedoara",    

• contract de finantare incheiat în anul 2017, 

Proiectul a avut in vedere, dezvoltarea retelelor de distributie a apei si canalizare 

menajera, inclusiv  constructiile  accesorii:  camine  de  vane  si  de  vizitare,  statii  

de  pompare,  bransamante si racorduri, inclusiv caminele aferente, se vor amplasa 

pe domeniul public al localitatii. 

 

 

-  "Reabilitare, modernizare străzi oraş Geoagiu-sat Aurel Vlaicu, jud. 

Hunedoara",   

• contract de finantare incheiat în anul 2017,   

Soluţia traseului a fost aleasă din considerente de evitare a ocupării terenurilor 

proprietate privată, evitarea pe cât posibil a eventualelor exproprieri şi din 

considerente de dezvoltare a zonei. 

Lungimea totală a străzilor proiectate, conform planurilor de situaţie este de 3 

378,00 m. Suprafaţa de teren ocupată de platforma drumului si lucrari accesorii 

este de cca. 30 500 mp. 

Lucrările prevăzute a se executa nu afectează alte terenuri iar ca şi căi de acces se 

vor utiliza străzile şi drumurile din apropiere. 

 
 

 

 

 

 



 

 

-  "Construire pod pe Râul Geoagiu spre acces cartier romi, aparținător UAT 

oraşul Geoagiu, județul Hunedoara",  

• contract de finantare incheiat  în anul 2017,   

Podul din beton armat va fi  amplasat in Orasul Geoagiu peste Raul Geoagiu spre 

accesul la Cartier Romi (cel mai dens populat din Oras), apartinator UAT Orasul 

Geoagiu, judetul Hunedoara. 

In zona data, Raul Geoagiu este la 90 grade fata de stazile localitatii. Pe ambele 

maluri terenul natural este plan. Podul proiectat va asigura continuitatea strazilor 

precum si accesul peste Raul Geoagiu si legatura intre doua drumuri judetene 

DJ100A si DJ705. Prin intermediul acestei lucrari se va imbunatati accesul spre 

caile principale de transport, spre pietele regionale, precum si spre obiectivele 

culturale si sociale din zona. 

 

- "Reabilitare Școală Primară Sat Homorod – Zona Joseni, Oraş Geoagiu, 

Județul Hunedoara",  

• contract de finantare incheiat  în anul 2017,   

Proiectul „Reabilitare Școală Primară sat HOMOROD - zona Joseni, oraș 

Geoagiu, jud. Hunedoara” prevede  lucrări de reabilitare a clădirii existente: 

acoperiș, fundație, construire grupuri sanitare, înlocuire tâmplărie din lemn, 

lucrări de instalații electrice și sanitare, pardoseli și finisaje. 

Suprafața totală construită desfășurată a construcției este de 243 mp. 

 
 

 

- Baza Sportiva Oras Geoagiu –  

• cerere de finantare depusa in luna februarie 2020 pentru rest de executat, 

• contract de finantare incheiat  31.12.2020,   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

B) Locuințe pentru tineri destinate închirierii, prin ANL – Bucuresti,  

- Lucrari incepute in anul 2017, 

- proiect derulat de Agenția Națională pentru Locuințe  prin „Programul 

de construcții locuinţe pentru tineri, destinate închirierii”, 

- Vor avea 30 de apartamente, mai precis câte 15 într-un imobil, fiecare 

deţinând câte şapte apartamente cu o cameră, plus câte opt apartamente 

cu două camere.  

- Finanţare: Agenţia Naţională pentru Locuinţe si buget local 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
III. Proiecte finalizate: 

 
- „Înființarea Centrului de Zi și a Unității de îngrijire la domiciliu pentru 

persoanele vârstnice din orașul Geoagiu”: 

• POR 2014-2020, Axa prioritară 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi 

sociale, Prioritatea de investiții 8.1 Investiţiile în infrastructurile sanitare şi 

sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, 

reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând 

incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale 

și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 

prestate de colectivitățile locale,  Obiectivul Specific 8.3 grupul vulnerabil 

persoane vârstnice, APELUL DE PROIECTE NR. POR/8/8.1/8.3/A/1. 

• cerere de finanțare depusă în data de 04.09.2017,  

• contract de finantare incheiat la data de 13.04.2018,  

• finalizat 31.01.2021, 

 

Proiectul a avut in vedere: 

1. Crearea unei unitați de îngrijire a persoanelor vârstnice cu domiciliul legal în UAT 

Orasul Geoagiu, 

2. Angajarea de personal specializat care sa ofere îngrijiri la domiciliu, respectiv îngrijiri 

socio-medicale la domiciliu persoanelor asistate, 

3. Cresterea accesibilitații pensionarilor si a persoanelor vârstnice aflate în dificultate, 

cu domiciliul legal în UAT Oras Geoagiu, la programe sociale; 

4. Menținerea autonomiei pe o perioada cât mai lunga de timp si prevenirea agravarii 

situației de dependența a persoanelor vârstnice; 

5. Evitarea izolarii si marginalizarii, precum si asigurarea respectarii drepturilor 

persoanelor vârstnice; 

 
 

 

 



- "Extindere conductă de alimentare cu apă potabilă pe str. Pinului din 

staţiunea Geoagiu Băi pentru alimentarea cu apă a cătunului Poenari, 

aparținător oraşului Geoagiu, jud. Hunedoara": 

*contract de finantare incheiat in anul 2017, PNDL-II, 

* finalizat – 2018, 

 

 

- "Construire pod pe Valea Bacâia spre acces Biserică - Monument Istoric, in 

Satul Bozes apartinator UAT Orasul Geoagiu, Judetul Hunedoara": 

* contract de finantare incheiat in anul 2017, PNDL – II, 

* finalizat – 2018 

           
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



-  "Construire pod pe Valea Homorodului spre acces şcoală în satul Homorod 

apărţinător UAT Geoagiu, județul Hunedoara": 

* contract de finantare incheiat  în anul 2017, PNDL – II, 

* finalizat – 2020, 

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Proiecte aflate in evaluare – cereri de finantare depuse in 2020: 

- „EXTINDERE REȚEA DE DISTRIBUȚIE ŞI RACORDURI GAZE 

NATURALE ÎN LOCALITĂȚILE BOZEŞ ŞI BĂCÂIA, ORAŞUL 

GEOAGIU, JUD. HUNEDOARA" - depus in parteneriat sub numele: 

Dezvoltarea retelelor inteligente de distributie a gazelor naturale in comunele 

Harau, Rapoltu Mare, Vetel, Pestisu Mic, Branisca, Soimus si Orasul 

Geoagiu, judetul Hunedoara, in cadrul Programului Operational Infrastructura 

Mare 2014-2020, Axa prioritara 8 – Sisteme inteligente si sustenabile de 

transport al energiei electrice si gazelor naturale, P.I.- 

Dezvoltarea/modernizarea Sistemului National de Transport Gaze Naturale si 

imbunatatirea parametrilor de functionare a interconectarilor cu sitemele de 

transport ale statelor vecine, apel de proiecte 141626 POIM/859/8/2/Cresterea 

gradului de interconectare a Sistemului National de Transport a gazelor 

naturale cu alte state vecine, 

 

- „Revitalizarea zonei centrale a orasului Geoagiu, judetul Hunedoara” – in 

cadrul POAT 2014-2020 - etapa proiectare, 

 
- „Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în localitatea 

Geoagiu Băi” – AFM Bucuresti. 


