Primăria Orașului Geoagiu lansează în consultare publică propunerea de proiect
„CREAREA DE FACILITĂȚI PENTRU RECREERE ȘI AGREMENT ÎN
STAȚIUNEA GEOAGIU BĂI”

Primăria Orașului Geoagiu intenționează depunerea unei cereri de finanțare pentru
„CREAREA DE FACILITĂȚI PENTRU RECREERE ȘI AGREMENT ÎN
STAȚIUNEA GEOAGIU BĂI”, în cadrul Programului Operaţional Regional 20142020, Axa prioritară 7: Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a
turismului, Prioritate de investiții 7.1: Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării
forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii
teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea
resurselor naturale și culturale specifice.
Proiectul vizează crearea și modernizarea infrastructurii de recreere și agrement, astfel:
OBIECT 1- AMENAJARE SCUAR ZONA CENTRALĂ:
 reabilitarea/modernizarea/amenajarea spaţiu verde (achiziţia şi montarea
elementelor constructive de tipul alei, foișoare, pergole, bănci,
plantarea/gazonarea suprafețelor, inclusiv plantare arbori), realizarea sistemelor
de irigaţii pentru spaţiile verzi (max 10% din suprafața totală a spațiului verde)
 Instalare Wi-Fi in zona respectiva
 Asigurare iluminat public în zona spațiului verde cu sisteme fotovoltaice cu LED
 Creare loc de joaca pentru copii cu tematică romană
 Creare zonă specială pentru sport (ski, eliptic, brațe, șolduri, gambe, combo)
 Amenajare pistă pentru role
 Construire clădire grup sanitar și vestiar
OBIECT 2- AMENAJARE SKATEPARK :
 Creare zonă de sport pentru skateboard, role și extreme bike, asigurare iluminat
public în zona spațiului verde cu sisteme fotovoltaice cu LED
 Realizare acces zonă
Valoarea investiţiei va fi de maxim 5.000.000 euro, din care 2% reprezintă cofinanțarea
partenerilor iar restul de 98% reprezentând finanțare nerambursabilă.
Realizarea acestei investiţii în infrastructura de turism are ca scop dezvoltarea
economică a zonei, care dispune de un potenţial turistic valoros, în vederea creşterii
numărului mediu de salariaţi în staţiunea Geoagiu Băi.
Informații suplimentare, sugestii și propuneri în vederea îmbunătățirii prezentului
proiect, se pot transmite pe adresa de e-mail: primaria@geoagiu.ro, sau la nr. de telefon:
0254.248.880.
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Prioritate de investiții 7.1: Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului
endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea
resurselor naturale și culturale specifice.

FIȘĂ CADRU PREZENTARE PROIECT

I - DATE GENERALE:
- titlul proiectului: CREAREA DE FACILITĂȚI PENTRU RECREERE ȘI AGREMENT ÎN STAȚIUNEA
GEOAGIU BĂI, ORAȘ GEOAGIU, JUDEȚUL HUNEDOARA
- amplasament: Statiunea Geoagiu Băi – Nr. cadastral {(3342-3343/2/2)/1; (3322-3328, 36293638)/1/1}/1/2 si Nr. cadastral 1252, Oraș Geoagiu, județ Hunedoara,
Stațiunea Geoagiu Băi, a fost atestată ca Stațiune Turistică de Interes Național prin HG nr.
852/2008, iar prin HG nr. 367/2013 i s-a acordat Statutul de STAȚIUNE BALNEOCLIMATICĂ.
- solicitant: UAT Orașul Geoagiu.
II – INFRASTRUCTURA DE AGREMENT SI RECREERE PROPUSA
OBIECT 1- AMENAJARE SCUAR ZONA CENTRALA – (nr. CF.61683= 1889mp)


reabilitarea/modernizarea/amenajarea spaţiu verde (achiziţia şi montarea elementelor
constructive de tipul alei, foișoare, pergole, banci, plantarea/gazonarea suprafețelor,
inclusiv plantare arbori), realizarea sistemelor de irigaţii pentru spaţiile verzi (max 10% din
suprafața totală a spațiului verde)



Instalare Wi-Fi in zona respectiva



Asigurare iluminat public in zona spatiului verde cu sisteme fotovoltaice cu LED



Creare loc de joaca pentru copii cu tematica romana



Creare zona speciala pentru sport (ski, eliptic, brate, solduri, gambe, combo)



Amenajare pista pentru role



Construire caldire grup sanitar si vestiar

OBIECT 2- AMENAJARE SKATEPARK – (nr. CF. 63162=2700 mp)


Creare zona de sport pentru skateboard, role si extreme bike, asigurare iluminat public in
zona spatiului verde cu sisteme fotovoltaice cu LED



Realizare acces zona

III.- CARACTERISTICILE AMPLASAMENTULUI:
-

Încadrare în localitate și zonă: Oraș Geoagiu - Stațiunea Geoagiu Băi, județul Hunedoara,
Descrierea terenului:
 Suprafața (mp): 1889 mp și 2700 mp,
Condițiile de amplasare și de realizare ale construcțiilor conform:
 Certificatului de Urbanism nr. 75/17.10.2016, emis de Primăria Orașului Geoagiu.

