
                                                                                                                                     

 

 

 3 Martie 2014 
 

    
           Comunicat de presă referitor la semnarea contractului de execuŃie lucrări din cadrul proiectului 
„REABILITARE SI MODERNIZARE INFRASTRUCTUR Ă UTILIT ĂłI PUBLICE URBANE, 
REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SPA łIILOR PUBLICE URBANE ÎN ZONA “A” A ZONEI DE 
ACłIUNE URBANĂ DIN MUNICIPIUL TÂRGOVI ŞTE, JUDEłUL DÂMBOVI łA” - COD SMIS 7887 

Titlul proiectului:  „Reabilitare si modernizare infrastructură utilităŃi publice urbane, reabilitarea şi modernizarea spaŃiilor 
publice urbane în zona “A” a zonei de acŃiune urbană din municipiul Târgovişte, judeŃul DâmboviŃa” 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Târgovişte, cu sediul în Târgovişte, Str. RevoluŃiei 1-3, jud. 
DâmboviŃa 

Numar referin Ńă: Contract de finanŃare nr. 865/08.09.2010, cod SMIS 7887 
Programul:  Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1, “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli 

urbani de creştere”, Domeniul major de intervenŃie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul “Centre urbane”  
Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administratiei Publice 
Organism intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia 
Perioada de implementare: 08.09.2010 – 08.09.2015 
Valoarea totală a proiectului: 75.804.429,76  lei, din care valoarea finanŃării nerambursabile este de 60.025.799,16 lei.  
Obiectivul general al proiectului îl constituie regenerarea Zonei „A” din Zona de AcŃiune Urbană delimitată în Planul 

Integrat de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgovi şte, în scopul transformării acesteia într-o zonă atractivă din punct de 
vedere social şi economic atât pentru locuitorii şi agenŃii economici care convieŃuiesc ori îşi desfăşoară activitatea aici, cât şi pentru 
potenŃialii locuitori şi investitori şi turişti. 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
 
� reabilitare şi modernizare infrastructură urbană, trotuare, spatii de parcare, spatii verzi si realizare de piste de biciclete; 
� reabilitare şi modernizare utilităti publice – apă si canal; 
� reabilitare iluminat public si modernizare reŃele de comunicatie prin fibră optică. 
 
Realizarea acestui proiect, în strânsă corelare cu celelalte priorităŃi şi proiecte avute în vedere de municipalitate, cuprinse în 

Planul mai sus amintit, va conduce, în final, la creşterea rolului economic şi social al oraşului şi nu în ultimul rând,  la creşterea 
calităŃii vieŃii în Municipiul Târgovi şte, cu precădere în Zona „A” din cadrul Zonei de AcŃiune Urbană identificată. 

 
În data de 16.01.2014 a fost semnat contractul de execuŃie lucrări nr. 1351 cu ofertantul ASOCIEREA S.C. DELTA ACM 

93 SRL – S.C. VERTA TEL S.R.L., desemnat câştigator în urma desfaşurării procedurii de achiziŃie publică. 
Date de contact: Manager proiect av. Gabriel Cioacă,  Adresa: Târgovişte,  

Str. RevoluŃiei nr. 1-3,  JudeŃul DâmboviŃa, Tel: 0245/611222.  
 

 

ConŃinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziŃia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

                                                                                        

 

 

 

 

 www.inforegio.ro 

Investim în viitorul tău! Proiect finanŃat în cadrul Programului Operațional Regional şi cofinanŃat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare 

Regională.                                          
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