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“Îmbunătăţirea calităţii vieţii in orasul Ineu, judetul Arad – 

Componenta 1 - Reabilitare si modernizare cladire C21, transformarea 
in locuinte sociale;Componenta 2 – Construire si dotare centru cu 
functiuni culturale si recreative;Componenta 3 – Extindere retele 

de apa-canal si modernizare drumuri” 
 

UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAȘUL INEU, în calitate de Beneficiar, implementează 
proiectul  “Îmbunătăţirea calităţii vieţii in orasul Ineu,judetul Arad – Componenta 1 - Reabilitare si 
modernizare cladire C21, transformarea in locuinte sociale;Componenta 2 – Construire si dotare 
centru cu functiuni culturale si recreative;Componenta 3 – Extindere retele de apa-canal si 
modernizare drumuri”, cod MySMIS 125716, finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 13: ”Sprijinirea regenerării oraşelor mici şi mijlocii”, Prioritatea de 
investiţii 13.1: “Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților 
defavorizate din regiunile urbane și rurale”. 

 
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea calitatii vietii populatiei din orasul Ineu. 
De asemenea, prezentul proiect este in concordanta cu obiectivul general al Programului 
Operational Regional 2014-2020, de crestere a competitivitatii economice si imbunatatire a 
conditiilor de viata ale comunitatilor locale si regionale, prin sprijinirea dezvoltarii mediului de 
afaceri, a conditiilor infrastructurale si serviciilor care sa asigure si dezvoltarea sustenabila a 
regiunilor, capabile sa gestioneze in mod eficient resursele, sa valorifice potentialul lor de inovare 
si asimilare a progresului tehnologic.  

Obiective specifice 
1. Construire si dotare centru cu functiuni culturale si reactive  
2. Modernizare drumuri 
3. Reabilizare si modernizare cladire C21 si transformata in locuinte sociale 
4. Extinderea retelei de apa si retea canalizare menajera a orasului 
5. Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul urban, Imbunătăţirea accesului la serviciile 
publice de bază pentru populatia Urbană 

 Rezultate asteptate 
1. Rezultate asteptate pentru categoriile vulnerabile/defavorizate sunt urmatoarele 
1) Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 
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-Beneficiarii directi ai spatiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (numar 
persoane) când beneficiarii activitatilor de tip A sunt diferiti de cei ai activitatilor de tip B dintre 
care: persoane apartinând categoriilor vulnerabile/defavorizate,persoane cu dezabilitati: 0 
2) Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 
-Beneficiarii directi ai spatiilor publice urbane construite/extinse/modernizate/reabilitate (numar 
persoane) când beneficiarii activitatilor de tip A sunt diferiti de cei ai activitatilor de tip B dintre 
care: persoane apartinând categoriilor vulnerabile/defavorizate,persoane cu dezabilitati: 82 
2. Rezultate asteptate pentru locuinte sociale 
1) Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 
Beneficiarii infrastructurii sociale construite/dotate obiect al proiectului (numar persoane):0 
Cladiri cu functii sociale (locuinte sociale) construite/ dotate (numar):0 
2) Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 
Beneficiarii infrastructurii sociale construite/dotate obiect al proiectului (numar persoane): 82 
Cladiri cu functii sociale (locuinte sociale) construite/dotate (numar):1 
3. Rezultatele asteptate pentru Centru cultural sunt urmatoarele: 
1) Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 
- Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative modernizate/dotate obiect al proiectului 
(numar persoane): 0 
- Cladiri cu functii culturale/recreative (se va meniona categoria funcionala a cladirii: Centru 
cultural) modernizate/reabilitate/dotate (numar): 0 
2) Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 
- Beneficiarii infrastructurii culturale sau recreative modernizate/dotate obiect al proiectului 
(numar persoane): 1200 
- Cladiri cu functii culturale/recreative (se va meniona categoria funcionala a cladirii: Centru 
cultural) modernizate/reabilitate/dotate (numar): 1 
4. Rezultatele asteptate pentru drumul public sunt urmatoarele: 
1) Valoarea la inceputul implementarii proiectului: 
- Lungimea drumurilor publice modernizate (km): 0 
2) Valoarea estimata la finalul implementarii proiectului: 
- Lungimea drumurilor publice modernizate (km): 2,9315 
5. Rezultatele asteptate pentru retea de apa sunt urmatoarele: 
1)Valoare la inceputul proiectului 
-Alte facilitati construite/extinse/modernizate: 0 
2)Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 
-Alte facilitati construite/extinse/modernizate: 2028 m 
Rezultatele asteptate pentru retea canalizare apa menajerasunt urmatoarele: 
1)Valoare la inceputul proiectului 
-Alte facilitati construite/extinse/modernizate:0 
2)Valoare estimata la finalul implementarii proiectului 
-Alte facilitati construite/extinse/modernizate: 2760 m  
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Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în 
calitate de Organism Intermediar la data de 13.07.2020. 

Proiectul se derulează în Orasul Ineu, Județul Arad, Str. Republicii nr. 5, în perioada de 
implementare 01.05.2018 și data 31.05.2023, conform contractului de finanțare şi are o valoare 
totală de 16.240.556,49 lei, din care: 

- finanțarea nerambursabilă din FEDR este de 1 3 .050.500,95 lei; 
- finanțarea nerambursabilă  din bugetul național este de 1.995.958,90 lei; 
- cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 307.070,64 lei. 

 
Date de contact: 
Curetean Simona,tel. 0754 302 538, e-mail: achizitii@primariaineu.ro 
 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă 
invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, facebook.com/inforegio.ro. 
 
 
 
 
 
 

                                                                 


