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ANEXA 2 - Situaţia principalelor investiţii finalizate in perioada 2010-2013   
 

NATURA INVESTIŢIEI/ 
PROIECTUL 

DESCRIERE/ 
SURSA DE FINANŢARE 

VALOARE 
EURO 

Staţia de epurare A fost reabilitată şi modernizată pentru a 
îndeplini parametrii europeni în privinţa 
normelor de tratare a apei uzate.                                                                                            
Proiect finanţat de Uniunea Europeană, Guvernul 
României şi bugetul local 

30.000.000 

Reţea de apă potabilă şi 
canalizare 
 
 

Extindere pe o lungime de 21 km, 4 staţii de 
repompare a apei reabilitate, 3 staţii de tratare 
cu clor a apei montate, 3629 contori apă şi 715 
hidranţi montaţi 
 
Extindere pe o lungime de 49 de km, 8 staţii de 
repompare a apei uzate construite 

4.300.000 

Reconstrucţia ecologică şi 
consolidarea Masivului Cozla 

Diminuarea eroziunii solului şi alunecărilor de 
teren - lucrări de împădurire pe o suprafaţă de 
11,12 ha şi realizare ziduri de sprijin.   
Proiect finanţat de Administraţia Fondului pentru 
Mediu şi din bugetul local. 

720.000 

Reconstrucţia ecologică şi 
forestieră a terenului degradat 
de pe Masivul Cârlomanu 

Împădurirea a 4,66 ha, pentru diminuarea 
eroziunii solului şi a alunecărilor de teren.  
Proiect finanţat de Administraţia Fondului pentru 
Mediu şi din bugetul local. 

44.000 

Trotuare şi alei pietonale 190.000 mp de trotuare şi alei pietonale pavate 
Proiect finanţat de la bugetul local. 

3.300.000 

Amenajare locuri de parcare În perioada 2008-2012, au fost amenajate  4.714 
parcări de reşedinţă şi 373 parcări cu plată.  La 
nivelul anului 2012 existau aprox 17.000 locuri. 
Proiect finanţat de la bugetul local. 

200.000 

Locuinţe noi obţinute prin 
mansardarea blocurilor 

Au fost realizate 80 de noi locuinţe pentru tineri,  
Proiect finanţat din bugetul local. 

3.000.000 

Anvelopare blocuri de locuinţe 
În total 48 de blocuri au fost izolate termic. 14.000.000 

Valorificarea energiei solare 
22 de grădiniţe, o şcoală generală şi două colegii 
au beneficiat de noi capacităţi de producere a 
energiei termice. 
Proiect finanţat de Administraţia Fondului pentru 
Mediu şi bugetul local. 

1.100.000 

Mobilier stradal 

 

 

Modernizare intersecţii rutiere 

 

Locuri de joacă şi sport 

Amenajare 30 de puncte de socializare şi 
recreere (foişoare) dotate cu bănci şi mese; 
Montare 2.450 de bănci; 
Montare 3.794 coşuri de gunoi;  
 
9 intersecţii din municipiu au fost amenajate 
sensuri giratorii 
 
Amenajarea a 25 de noi spaţii de joacă şi a 4 noi 
terenuri de sport 
Proiecte finanţat din bugetul local. 

3.800.000 
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Amenajare spaţii verzi, 
reparaţii şi modernizări fantani 

Toaletare copaci, plantare a 7.233 arbori şi 
arbuşti  ornamentali, plantare gazon pe 90.0000 
mp spaţii verzi, montare sisteme de irigaţii, 
realizare mozaicuri florale cu 40.000 de flori, 
relocare statuie Mica Sirenă şi reamenajare 
fântâni arteziene.  
Proiect finanţat din bugetul local. 

2.100.000 

Îmbunătăţirea calităţii mediului 
prin realizarea de noi spaţii 
verzi, parcări ecologice şi 
iluminat cu energie solară  

Plantare 833 arbori şi arbuşti, însămânţare a 
42.000 de mp cu gazon, montare de stâlpi de 
iluminat ce folosesc energie regenerabilă  
Proiect finanţat de Administraţia Fondului pentru 
Mediu Valoarea şi din bugetul local. 

578.000 

Sală  Polivalentă şi sala de 
antrenament 

Înaugurate în anul 2011. Capacitate de 4.000 de 
locuri. În jurul sălii au fost amenajate spaţii verzi. 
Proiect finanţat de Guvernul României (CNI) şi 
din bugetul local (2.700.000 euro) 
 

9.300.000 

Infrastructură turistică pe 
Masivul Cozla 

Amenajare pârtie de schi pentru începători cu o 
lungime de 2 km; drumurile de acces refăcute, 
reţelele de gaz şi apă reabilitate; Punct  
Belvedere modernizat.  
A fost amenajat  un spaţiu modern pentru 
organizarea de evenimente (clădirea Igloo), au 
fost realizate spaţii pentru iniţierea schiorilor, 
spaţii comerciale, spaţii de recreere.  
Realizarea a patru trasee de drumeţie în pădurile 
ce împrejmuiesc municipiul. 
Proiecte finanţat de MDRAP şi din bugetul local. 

9.100.000 

Centrul de zi Castani 
A fost modernizat şi dotat pentru a le oferi 
copiilor preşcolari proveniţi din familii cu 
probleme sociale, asistenţă şi programe 
educaţionale.  
Proiect finanţat de Guvernul României şi bugetul 
local. 

126.000 

 

 


