ANEXA 3
TITLUL PROIECTULUI - „Reabilitarea PASAJULUI VULTURUL NEGRU(sistem de
canalizare şi pavaj interior) şi iluminat arhitectural în vederea unei optime
exploatări turistice şi a înscrierii acestui monument în circuitul european al
secessionului”( contract nr. 2959/14.03.2012, COD SMIS 22183)

a. Scopul proiectului este de a îmbunătăţi infrastructura urbană, de a
optimiza exploatarea turistică a acestui obiectiv şi de a introduce în
circuitul european al secessionului acest monument istoric
b. Obiectivul general al proiectului vizează reabilitarea Pasajului Vulturului
Negru, respectiv a sistemului de canalizare și a pavajului interior, precum și
realizarea unui iluminat arhitectural în vederea unei optime exploatări
turistice și a înscrierii monumentului în circuitul european al secessionului
în vederea valorificării moștenirii cultural-arhitectonice a orașului

c. Obiectivele specifice:
-

Reabilitarea sistemului de canalizare: În cadrul acestui obiectiv se
vor efectua lucrări de realizare a unui canal tehnic de înmagazinare
a reţelelor edilitare, precum și de racord canalizare menajeră ape
uzate, racord canalizare ape pluviale, realizarea reţelei de
canalizare menajeră, realizarea reţelei de canalizare pluvială,
realizarea reţelei de alimentare cu apă, curăţarea căminelor de
vizitare colmatate, în scopul ameliorării condiţiilor igienico-sanitare

-

Reabilitarea sistemului de pavaj: se va realiza un pavaj din mozaic
turnat în registre lungi, cu elemente decorative care să puncteze
accese şi elemente importante ale traseului; se va puncta zona de
interferenţă a celor trei direcţii ale pasajului printr-un decor din
sticlă mată cu iluminare indirect; se vor amenaja de-a lungul
pereţilor, 2 canale pentru utilităţi (apă-canal, electrice, telefonie,
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cablu, etc.) acoperite cu piese detaşabile din mozaic turnat în
cofraje metalice; se vor prevedea elemente de mascare a gurilor de
aerisire a subsolului din sticlă mată colorată pe suport metalic

-

Realizarea iluminatului architectural în pasaj

-

Creşterea calităţii vieţii prin asigurarea confortului prin reabilitarea
Pasajului Vulturul Negru executându-se reţele edilitare noi care vor
asigura funcţionarea normală la parametri optimi de igienă

d. SURSELE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI

Nr.
crt.
I.
I.a.
I.b.
I.c.
II.
II.a.
II.b.
II.c.
II.d.
III.

Surse de finanţare
Valoarea totală a proiectului, din care:
Valoarea neeligibilă a proiectului
Valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Contribuţia proprie în proiect, din care:
Contribuţia solicitantului la cheltuielile eligibile
Contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile
Autofinanţarea proiectului
TVA
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

Valoare
(RON)
4.036.196,84
532.418,00
2.733.369,00
770.409,84
587.085,38

54.667,38
532.418,00

0,00
770.409,84
2.678.701,62

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României”.
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