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ANUNȚ DE PRESĂ
Data: Octombrie 2019 

Începerea proiectului
“Amenajare Parc Public de Agrement și Loisir UM Gară”,

 cod SMIS 126400

         SUD-MUNTENIA

       

     Ministerul  Dezvoltării Regionale  şi Administrației  Publice,  în  calitate  de Autoritate  de  Management,
Agenţia   pentru   Dezvoltare   Regională  Sud - Muntenia,  în  calitate  de   Organism   Intermediar  pentru 
Programul  Operaţional  Regional 2014-2020 şi UAT Municipiul Târgoviște  în  calitate  de  beneficiar, 
implementează, incepând cu data de 01.05.2018, proiectul  ,,Amenajare Parc Public de Agrement și Loisir 
UM Gară", co-finanțat din Fondul  European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 
2O14 - 2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării durabile, Prioritatea de inves��i 4.2 - Realizarea de 
acțiuni des�nate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării 
terenurilor industriale dezafectate ( inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și 
promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Operațiunea - Reconversia și refuncționalizarea terenurilor
și suprafețelor degradate, vacante sau neu�lizate din municipiile reședință de județ. 

        
       

       Obiec�vul general  al  proiectului  vizează reconversia funcțională a terenurilor și suprafețelor degradate
în  scopul  revitalizării  mediului  urban  al  Municipiului  Târgoviște,  reducerea  poluării  aerului  și creșterea
oportunităților de agrement și petrecere a �mpului liber pentru  locuitorii municipiului, precum și realizarea
unui centru mul�funcțional- bibliotecă și spațiu spectacole.

 

      Rezultatele așteptate constau în crearea de spații verzi pe o suprafață de 16.481 mp

Contract de finanțare nr. 4781/02.10.2019
Valoarea totală a proiectului este de: 7.080.721,49 lei, din care:
Asistență financiară nerambursabilă este de: 6.939.107,06 lei și
Contribuție locală este de: 141.614,43 lei.
Data de început a proiectului: mai 2018
Data de finalizare a proiectului: ianuarie 2021

      Obiec�vele specifice ale proiectului constau în:
-  Creșterea  suprafețelor verzi  din  Municipiul Târgoviște  prin  reconversia terenului abandonat și neu�lizat
localizat lângă UM Gară;
-  Creșterea unei facilități moderne de recreere și petrecere a �mpului liber;

UAT MUNICIPIUL TÂRGOVIȘTE
Str. Revoluției nr. 1-3- Târgoviște, CP 130011 - Județul Dâmbovița, 

Tel: 0245/613928 ; 0245/611378 ; Fax: 0245/217951, 
e-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro; www.pmtgv.ro

      Pentru  detalii  suplimentare  legate  de proiect, persoana   de  contact   este   manager   proiect - Cris�na
Preda, telefon: 0761.220.069 .
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