Data: Martie 2021
INFORMARE PRIVIND
FINALIZAREA PROIECTULUI
„REABILITARE, MODERNIZARE ŞI DOTARE CANTINA SOCIALĂ
STRADA GHEORGHE LAZĂR DIN MUNICIPIUL ORĂŞTIE”

Beneficiar: Unitatea administrativ - teritorială MUNICIPIUL ORĂŞTIE
În luna februarie 2021 s-a finalizat implementarea proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE
ŞI DOTARE CANTINA SOCIALĂ STRADA GHEORGHE LAZĂR DIN MUNICIPIUL ORĂŞTIE” cod SMIS
2014+ 110574, cofinanţat prin REGIO - Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 –
Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1. – Investiţiile în
infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local,
reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin
îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale şi de recreare, precum şi trecerea de la serviciile
instituţionale la serviciile prestate de colectivităţile locale.
Obiectivul general al proiectului - îmbunătăţirea sistemului de protecţie a persoanelor
vârstnice din municipiul Orăştie, asigurarea accesului, pe bază de egalitate cu ceilalţi cetăţeni, la toate
resursele comunităţii - bunuri, servicii, inclusiv servicii publice prin îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii serviciilor sociale în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot
genera marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile.
Obiectivele specifice ale proiectului - creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale,
îmbunătăţirea condiţiei de viaţă şi înfiinţarea unei cantine sociale pentru persoanele vârstnice, cu
dizabilităţi şi în special celor defavorizate.
Data semnării Contractului de finanțare: 13.04.2018.
Data finalizare proiect: 28.02.2021.
Perioada de implementare a proiectului a fost: 01.10.2016 - 28.02.2021.
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Rezultatele proiectului: adaptarea şi diversificarea în permanenţă a serviciilor şi activităţilor la
nevoile beneficiarilor; îmbunătăţirea condiţiei de viaţă şi sănătate a beneficiarilor; creşterea gradului
de relaţionare interpersonală şi de socializare; creşterea gradului de acceptare socială şi incluziune în
viaţa normală a societăţii; creşterea calităţii vieţii persoanelor aflate în dificultate şi a familiilor
acestora; schimbarea mentalităţii comunităţii locale, a opiniei publice cu privire la situaţia persoanelor
cu risc de marginalizare socială; îmbunătăţirea infrastructurii clădirii în care funcționează cantina
socială prin lucrări de reparaţii, consolidări şi amenajare.
Valoarea totală a proiectului a fost în valoare de 2.447.614,74 lei.
Valoarea nerambursabilă: 2.181.924,55 lei reprezintă asistență financiară nerambursabilă asigurată
de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională şi de Guvernul României,
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020.
Valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1,892,485.57 lei.
Valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 289,438.98 lei.
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Contractori:
Contract nr./data

Contractor

Contract servicii nr. 29
din 21.10.2016

S.C.SERCOTRANS
S.R.L.

Servicii de elaborare DALI

Contract servicii
nr. 39/1 din 16.11.2016

S.C. GEOSILV MAIZ

Studii teren (topo, geo,

S.R.L

Obiect contract

etc.)

Contract servicii nr.
68 din 13.11.2017

S.C. AUDITOR
FINANCIAR SARRA
S.R.L.

Contract servicii nr. 67
din 04.06.2018

Contract servicii nr.119
din 19.11.2018

Valoare contract
(lei, fără TVA)

100.000,00

2.000,00

Servicii de audit financiar

3.300,00

S.C. ATLAS TOUR
S.R.L.

Servicii de informare și
publicitate

4.530,00

S.C. ATLAS TOUR
S.R.L.

Servicii de informare și
publicitate

1.800,00
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Contract nr./data

Contract servicii
nr. 101 din 29.08.2018

Contractor

S.C.SERCOTRANS
S.R.L.

Obiect contract

-

Servicii de întocmire
Proiect Tehnic;
întocmire
Detalii de Execuție;
documentații avize,
acorduri, autorizații;
Asistență tehnică din
partea proiectantului
inclusiv verificarea
tehnică a proiectării

Valoare contract
(lei, fără TVA)

64.480,00

S.C. EUROSTREI S.R.L

Servicii de consultanță
management

S.C. EXEDRA
CONSTRUCT S.R.L.

Execuție lucrări de
reabilitare, renovare clădiri

S.C. DECOMAR
PROIECT S.R.L.

Servicii de supraveghere a
execuției lucrărilor prin
diriginți de șantier

Contract nr. 4 din
06.03.2020

S.C. MAXIGEL S.R.L.

Furnizare de bunuri și dotări

192.463,18

Contract nr. 19 din
02.04.2020

S.C. FLEXIK
AUTOMATION S.R.L.

Furnizare de bunuri și dotări

43.720, 50

Contract servicii
nr. 96 din 07.08.2018
Contract lucrări
nr. 55 din 16.09.2019

Contract servicii
nr. 61 din 19.09.2019

25.000,00

1.465. 471,48

6.000,00
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