ROMÂNIA
UNITATEA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ
MUNICIPIUL CAREI
445100 Carei, judetul Satu Mare, str. 1 Decembrie 1918, nr.40
Telefon +40 261 861060, fax +40 261 861667

SERVICIUL PROIECTE, PROGRAME DE DEZVOLTARE LOCALĂ

TABEL CENTRALIZATOR CU SITUAȚIA
PROIECTELOR ÎN DERULARE 2018-2019
CURS BNR EURO: 4.67 LEI
Nr

TITLU

DATĂ SEMNARE
CONTRACT /FINALIZARE
PROIECT

VALOARE LEI

VALOARE EURO

28.06.2017
/
28.06.2019

2.911.238,69 EI

632.877,97 EUR

30.05.2018
/
31.03.2022

11.952.261,36 LEI

2.598.317,68 EUR

Creșterea eficienței energetic a clădirilor rezidențiale în Municipiul
Carei – component blocuri turn

1.

- reparații / pregătirea clădirilor în vederea demarării lucrărilor de
izolare termică și finisare; izolarea termică a clădirilor cu polistiren
expandat; izolarea termică și hidroizolarea planșeului terasei, lucrări
de schimbare tâmplărie casa scării, lift, după caz;
- lucrări de refacere a finisajelor anvelopei
Amenajare parc de agreement Șomoș în Municipiul Carei

2.

- plantări de arbori, arbuști și flori, amenajare carillon; amenajare
rețele de alei interioare; amenajare locuri de joacă pentru copii,
spațiu cu dotări pentru practicarea sporturilor cu role, fitness în aer
liber, pistă pentru alergare, montare mobilier urban; sistem WIFI
precum și alte utilități (toalete, loc pentru picnic, dotări PSI)

Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Carei pe baza
măsurilor propuse în Planul de mobilitate Urbană Durabilă

3.

- reabilitare artere principale (1 Decembrie 1918, Calea Mihai
Viteazu, b-dul 25 Octombrie, Independentei, modernizare str.
Mioritei, lucrări reparații străzi aflate pe traseul autobuzelor);
înființare transport public; achiziționarea a 7 autobuze electrice;
realizarea unui depou care va servi ca spațiu de garare, întreținere și
încărcare pentru autobuze; implementare sisteme e-ticketing și
bike-sharing; realizare pe întreg traseul de autobuze a pistelor de
biciclete; modernizare trotuare și reabilitare spații verzi (de-a lungul
străzilor)
Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Carei prin măsuri
privind încurajarea utilizării bicicletei și îmbunătățirea
infrastructurii aferente traficului pedestrian

4.

- extinderea pistelor pentru biciclete (16.746,00 ml); modernizarea
trotuarelor adiacente, amenajare spațiu verde - aliniament stradal,
montare rastele pentru biciclete

14.06.2018
/
31.10.2022

45.255.703,50 LEI

9.838.196,41 EUR

14.06.2018
/
30.06.2022

13.430.557,68 LEI

2.919.686,45 EUR

19.06.2018
/
19.06.2022

14.146.264,57 LEI

3.075.274,90 EUR

02.10.2018
/
31.03.2021

22.614.491,26 LEI

4.916.193,75 EUR

Extindere ”Școala Gimnazială Vasile Lucaciu” cu corp nou P+2 (3
parțial) și modernizarea clădirii existente din Municipiul Carei, str.
Vasile Lucaciu nr. 16

5.

6.

- reabilitare și modernizare corp principal P+2 existent și extindere
cu corp nou P+2 (3 parțial); reabilitare termică și energetică a
corpului P+2 existent; realizare ascensor pentru circulație verticală;
realizare corp nou tip P cu structură independentă față de anexă –
vestiare; amenajare săli de gimnastică pentru ciclul primar;
reabilitare incintă școală
Eficientizarea și modernizarea sistemului de iluminat public din
Municipiul Carei
- înlocuire a aparatelor de iluminat existente cu unele tip LED

(aproximativ 80% din totalul existent); extindere și înlocuire sistem
de iluminat public (str. 1 Decembrie 1918, calea Mihai Viteazu, b-dul
25 Octombrie, zona MV1 și MV2); montare stâlpi și aparate cu
panouri fotovoltaice destinate iluminatului pentru trecerile de
pietoni; realizare sistem de telegestiune
Conservarea, protejarea, promovarea și dezvoltarea patrimoniului
natural și cultural Carei – Nyiradony – IRIS

7.

- plantări de arbori și arbuști aflați în pericol de dispariție cu valoare
dendrologică ridicată, specii indigene și exotice; realizare spații verzi
cu aspect peisagistic deosebit (tunel de flori); realizare alei, rute
tematice în Parcul dendrologic din Carei; extindere iluminat;
amenajare expoziții sezoniere de plante în perioada de
vară/realizare pationoar în perioada de iarnă
TOTAL:

11.04.2018
/
11.04.2020

1.472.000,00 LEI

320.000,00 EUR

113.483.555,23 LEI

24.300.547,16 EUR

