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Activitati:
• Amenajarea traseului si imbunatatirea capacitatii portante, prin modernizarea a 1.855 m
strazi orasenesti de categoria II si III, pe o suprafata de 20.341 mp carosabil;
• Asigurarea descarcarii apelor meteorice - prin extinderea cu 835 m a sistemului de scurgere a
apelor pluviale existent si realizarea a 63 de guri de scurgere noi.
• Lucrari de siguranta a circulatiei:
o Modernizarea a 5.151 mp trotuar;
o Crearea a 2.813 mp parcari.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta reabilitarea infrastructurii publice urbane din
Municipiul Bistrita, prin reabilitarea si modernizarea Parcului municipal Bistrita, in vederea
punerii in valoare a functiilor recreative, estetice si ecologice ale parcului.
Activitati:
1. Reabilitarea zonei verzi;
2. Retele de apa si canalizare pentru instalarea surselor de apa potabila si a grupurilor sanitare;
3. Reabilitarea retelei de iluminat;

-

Redarea accesului si functionalitătii pasajelor
Redarea si punerea în valoare a valorii culturale, istorice si arhitecturale a obiectivelor
investitionale
- Cresterea potentialului turistic al obiectivului investitional si al centrului istoric al
municipiului Bistrita
- Îmbunătătirea politicilor de informare si promovare a potentialului turistic din municipiul
Bistrita în scopul atragerii turistilor
- Cre terea numărului de turisti ca urmare a reabilitării axelor si a îmbunătătirii promovării
turismului
- Stimularea îmbunătătirii serviciilor turistice specifice
Obiectivul general al proiectului il reprezinta reabilitarea infrastructurii publice urbane din municipiul
Bistrita, prin modernizarea strazilor orasenesti si trotuarelor din zona centrala a Municipiului Bistrita si
crearea de parcari, in vederea realizarii unui confort marit pentru participantii la trafic – autovehicule
si pietoni, sporirea sigurantei circulatiei, reducerea numarului de accidente, imbunatatirea mediului
de viata si a confortului cetatenilor prin reducerea noxelor si a poluarii sonore, reducerea timpului de
calatorie prin fluidizarea traficului si reducerea consumului de carburanti auto.

Activitati:

Obiectivul principal al proiectului este de regenerare a centrului istoric urban din municipiul Bistri a
prin reabilitarea axelor turistice denumite Axa Coroanei, Axa Artelor i Axa Breslelor i punerea în
valoare a pasajelor, caracteristice Bistri ei medievale. Reabilitarea pasajelor istorice va conduce la
unificarea centrului istoric, la facilitarea accesului la principalele monumente istorice din Bistri a i,
nu în ultimul rând, la conservarea i promovarea lor ca obiective cultural-turistice reprezentative
pentru Municipiul Bistri a.
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InformaŃiile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de finanŃare pentru proiectul respectiv la secŃiunea 1 – InformaŃii privind solicitantul
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3
Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de finanŃare pentru proiectul respectiv
4
Valorile incluse în această coloană trebuie să corespundă cu cele menŃionate în Cererea de finanŃare pentru proiectul respectiv

1

Municipul
Bistrita

Regenerare
urbana a Centrului
Istoric
Bistrita,
Axa Turistica 1, 2,
3

(3)

(2)

1

(1)

Solicitant

Denumire proiect

Nr.
crt.

Anexa 1 – Lista proiectelor individuale

283,377.55

213,726.76

682,406.94

ContribuŃie
proprie costuri
3
eligibile (CPCE)
(lei)
(8)

14,168,877.46

110,765.81

2,236,202.00

(9)

Costuri
neeligibile
4
(CN) (lei)

14,494,185.34

10,797,098.63

36,356,532.00

(10)=(7)+(8)+(9)

Total (lei)

Municipul
Bistrita

Municipul
Bistrita

Municipul
Bistrita

Municipul
Bistrita

P4:
Reabilitarea
Centrului
Municipal
de
Cultura
“George
Cosbuc” – Bistrita,
monument istoric
de categoria A

P5: Restaurarea şi
consolidarea
clădirii monument
istoric
de
categoria
A
Strada
Nicolae
Titulescu, nr. 8–
Centru de Artă
TradiŃională “Casa
cu Lei”

P6: Sisteme de
supraveghere
în
vederea prevenirii
criminalităŃii
în
centrul istoric al
municipiului
BistriŃa

P7: Reabilitarea şi
modernizarea
Centrului

4

5

6

7

4. Reabilitarea aleilor auto (str. Parcului) si pietonale;
5. Construirea grupurilor sanitare, reabilitarea foisorului pentru fanfara;
6. Reabilitarea mobilierului urban si a elementelor de sigmnialistica.
Obiectivul general al proiectului il reprezinta reabilitarea patrimoniului cultural national, prin
reabilitarea cladirii Centrului Municipal de Cultura „George Cosbuc” din municipiul Bistrita, in vederea
includerii acestuia in circuitele turistice publice interne si internationale, cresterii numarului de turisti
romani si straini care viziteaza municipiul Bistrita, precum si includerea pe lista monumentelor
UNESCO.
Activitati:
• Reabilitarea structurii de rezistenta a cladirii;
• Reabilitarea tamplariilor, astfel incat sa se respecte forma si detaliile istorice, utilizandu-se
aceleasi materiale;
• Repararea elementelor de finisaj, pastrand pe cat posibil solutia istorica;
• Reconditionarea tuturor elementelor decorative cu valoare istorica, pastrand pe cat posibil
solutiile initiale;
• Reabilitarea invelitorii, a elementelor decorative de la invelitori, repararea jgheaburilor si
burlanelor;
• Efectuarea unor lucrari de reparatii capitale la instalatiile electrice, de incalzire , de apa si
canalizare, conform cu necesitatile functionale si arhitecturale a cladirii;
• Reconditionarea sistemului de ventilare a cladirii , cu refolosirea partiala a sistemului istoric;
Obiectivul general al proiectului il reprezinta reabilitarea patrimoniului cultural national, prin
reabilitarea cladirii monument istoric de categoria A – strada Nicolae Titulescu, nr.8 – Centru de Arta
Traditionala „Casa cu Lei” din municipiul Bistrita, in vederea includerii acestuia in circuitele turistice
publice interne si internationale, cresterii numarului de turisti romani si straini care viziteaza
municipiul Bistrita, precum si includerea pe lista monumentelor UNESCO.
Activitati:
• Imbunatatirea conditiilor functionale privitoare la utilizarea constructiei;
• Reabilitarea structurii de rezistenta a cladirii;
• Diminuarea fenomenului de igrasie;
• Reabilitarea tamplariilor, astfel incat sa se respecte forma si detaliile istorice, utilizandu-se
aceleasi materiale;
• Repararea elementelor de finisaj, pastrand pe cat posibil solutia istorica;
• Reconditionarea tuturor elementelor decorative cu valoare istorica, pastrand pe cat posibil
solutiile initiale;
• Reabilitarea invelitorii, a elementelor decorative de la invelitori, repararea jgheaburilor si
burlanelor;
• Efectuarea unor lucrari de reparatii capitale la instalatiile electrice, de incalzire , de apa si
canalizare, conform cu necesitatile functionale si arhitecturale a cladirii;
Obiectivul general al proiectului este reducerea criminalitatii sociale si cresterea sigurantei
cetatenilor din municipiul Bistrita, prin dezvoltarea serviciilor de prevenire a criminalitatii,
contribuind astfel la cresterea calitatii vietii, crearea de noi locuri de munca si dezvoltarea economiei
locale.
Activitati:
Achizitionare sistem de supraveghere constand in:
 Infrastructura transfer date
 Echipamente de transmisie date
 Camere video fixe si mobile
 Dispecerat central de monitorizare
Instalarea sistemului de supraveghere necesar pentru creşterea siguranŃei şi prevenirea
criminalităŃii, in zona de actiune a municipiului Bistrita
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătăŃirea serviciilor sociale oferite de Autoritatea
Publică Locală a Municipiului BistriŃa, prin reabilitarea şi modernizarea centrului pentru tineret, în
vederea creşterii calităŃii capitalului uman din municipiu, ceea ce determină dezvoltarea socială şi
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1,940,256.72

1.679.965,00

2,891,002.64

15,844,395.00

39,597.28

34.286,00

59,000.36

323,355.00

1,600.00

12.130,00

9,180.00

502,000.00

1,981,454.00

1.726.381,00

2,959,183.00

16,669,750.00
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creşterea economică a municipiului şi a regiunii Nord-Vest, şi implicit dezvoltarea durabilă a centrului
urban al municipiului BistriŃa.
Activitati:
Activitatea 1 - AchiziŃia serviciilor de proiectare şi consultanŃă
Activitatea 2 - ObŃinerea certificatului de urbanism
Activitatea 3 – Executarea primei faze a contractului de servicii proiectare şi consultanŃă
Activitatea 4 – Executarea celei de a doua faze a contractului de servicii
Activitatea 5 - Pregătirea şi depunerea spre avizare la AgenŃia de Dezvoltare Regională a Planului
Integrat
Activitatea 6 - Executarea celei de a treia faze a contractului de servicii
Activitatea 7 - ObŃinerea finanŃării nerambursabile
Activitatea 8 – ObŃinerea avizelor
Activitatea 9 – Publicarea în presă a anunŃului şi pe web-site-ul AutorităŃii Publie Locale de
începere a proiectului
Activitatea 10 - Managementul proiectului şi asistenŃa tehnică
Activitatea 11 - AchiziŃii de bunuri si lucrări care fac obiectul proiectului
Activitatea 12 – Implementarea proiectului
Activitatea 13 – Audit financiar, raportarea finală şi monitorizare
Activitatea 14 – Informare şi publicitate la finalizarea investiŃiei
80.151.648,39

1.625.749,89

17.040.755,27

871.752,00
85.856.335,97

84.984.583,97

Se vor specifica cheltuielile suplimentare necesare pentru implementarea Planului integrat, precum cele legate de echipa de management al PIDU. Aceste costuri nu reprezintă cheltuieli eligibile în cadrul Axei prioritare 1 a Programului
OperaŃional Regional, trebuind să fie asigurate de către promotorul/promotorii PIDU
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Costuri implementare Plan integrat
TOTAL

Sub-total 1 (buget proiecte)

comunitar pentru
Tineret Strada
Liviu
Rebreanu,
nr. 18

