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Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Titlul proiectului: „Modernizare Strazi: Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fântâna de Aur, Sticlarilor, 

Municipiul Sebeș”, cod SMIS 143511 

Beneficiar: Municipiul Sebeș 

Perioada de implementare: 08.03.2022 – 31.12.2023. 

MUNICIPIUL SEBEȘ implementează proiectul cu titlul „Modernizare Străzi: Aurel Vlaicu, 8 Martie, Fântâna 

de Aur, Sticlarilor, Municipiul Sebeș”, cod SMIS 143511, obiect al Contractului de Finanțare nr. 

7629/08.03.2022. Contractul este încheiat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020 Axa 

Prioritară 9 - Sprijinirea Regenerării Economice și Sociale a Comunităților Defavorizate din Mediul Urban, 

Prioritatea de Investiții 9.1. 

Obiectivul general al proiectului: 

Îmbunătățirea infrastructurii în teritoriul SDL, cu accent pe ZUM Sebeș, prin modernizarea străzilor urbane care 

fac legătura zonei marginalizate din Municipiul Sebeș cu zona funcțională și căile de comunicare principale. 

Realizarea obiectivului general al proiecului (printr-o abordare participativa de tip DRLC - mobilizarea și 

implicarea comunităților dezavantajate și a actorilor locali) va conduce la reducerea numărului de persoane 

aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din teritoriul vizat.  

Obiectivele specifice ale proiectului: 

1. Modernizarea infrastructurii stradale locale din teritoriul SDL în vederea conectării cu celelalte zone ale 

orasului cresterii gradului de siguranță a circulației si a reducerii timpului de călătorie. 

2. Reabilitarea rețelelor de alimentare cu apă în vederea asigurării accesului locuitorilor și vizitatorilor la apa 

potabila de bună calitate. 

3. Reabilitarea si extinderea rețelelor de canalizare menajeră în vederea creării cadrului igienico-sanitar optim 

pentru populație și a stopării poluării apelor freatice de suprafață. 

Programul Operațional Regional 2014-2020 este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării 

Regionale și Administrației Publice în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către ADR 

Centru, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui proiect în Regiunea 

Centru.  

Valoarea totală a proiectului: 14.026.905,18 lei  

Finanțare nerambursabilă: 6.053.410,99 lei.  

 

 
Date de contact beneficiar: 

Municipiul Sebeș, strada Piata Primăriei nr. 1 
Tel 0258731004 

e-mail: secretariat@primariasebes.ro 
www.regio-adrcentru.ro 
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