Primăria Orașului Geoagiu organizează ședința publică cu privire la proiectul
„CREAREA DE FACILITĂȚI PENTRU RECREERE ȘI AGREMENT ÎN
STAȚIUNEA GEOAGIU BĂI”

Primăria Orașului Geoagiu va organiza în data de 17 noiembrie 2016, orele
10.00, ședința publică pentru dezbatere asupra proiectului „CREAREA DE
FACILITĂȚI PENTRU RECREERE ȘI AGREMENT ÎN STAȚIUNEA GEOAGIU
BĂI”, pe care administrația publică locală dorește să îl depună spre finanțare în
cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, 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.
Locația ședinței publice: Stațiunea turistică de interes național Geoagiu Băi, în sala
de ședințe a Hotelului Vacanța.
Proiectul urmărește 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
La această întâlnire sunt invitate să participe entităţile implicate în dezvoltarea locală
interesate în susţinerea cu investiţii a proiectului propus.
Fișa proiectului a fost supusă consultării pe site-ul Primăriei Orașului Geoagiu:
www.geoagiu.ro și la sediul acesteia.
Dezbaterea publică se realizează în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003
privind transparenţa decizională în administraţia publică şi a Legii nr. 544/2001, privind
liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.

