
  

 

Titlul Proiectului: “Amenajare Piața Arras” 

 

1. Date de identificare a Proiectului 

Cod SMIS: 56351 

Nr. de înregistrare contract: 5059 / 26 MAR 2015 

Dată începere: 27 MAR 2015 

Valoarea totală proiect: 6,441,384.17 LEI 

 

2. Detalii Proiect 

2.1. Obiective 

Obiectivul general al proiectului: 

Creșterea atractivității spațiilor publice și îmbunătățirea gradului de confort urban în Municipiul Deva, 
județul Hunedoara, Regiunea de Dezvoltare Vest. 

 

Obiectivul specific al proiectului: 

Amenajarea spațiului public urban Piața Arras din Municipiul Deva, prin crearea unui ansamblu unitar 
potrivit unei platforme pietonale urbane cu locuri pentru odihnă, socializare, spații de tip piațetă, 
mărirea suprafețelor zonelor verzi amenajate și repoziționarea celor existente. 

 

2.2. Rezultate 

- echipa de implementare a proiectului constituită și instruită; 

- conturi de proiect deschise; 

- fișier/dosar corespondență proiect realizat și actualizat; 

- documentații de raportare și rambursare a cheltuielilor elaborate și depuse conform Anexei III A + 
Graficul de depunere a Cererilor de rambursare; 

- 4 rapoarte de progres întocmite; 

- situații de lucrări predate conform graficului de execuție; 

- întâlniri periodice sau ad-hoc organizate; 

- rapoarte de vizită în teren realizate; 

- 10 locuri de muncă menținute în cadrul Primăriei Municipiului Deva-echipa de implementare; 

- o procedură de atribuire-cerere de ofertă organizată și adjudecată; 

- 4 achiziții directe realizate; 

- 5 contracte de achiziție publică încheiate; 

- 2 comunicate de presă publicate în 2 ziare locale; 

- un panou temporar montat; 

- o placă permanentă instalată; 



  

 

- autocolante aplicate; 

- pagina de web a Primăriei Deva www.primariadeva.ro actualizată cu informații despre proiect; 

- suprafața totală amenajată 3550 mp din care: 

- suprafață alei pietonale 988,53 mp 

- suprafață piațetă cu locuri de odihnă 916,00 

- suprafață zone verzi amenajate 1573,84 mp 

- suprafață fântână 71,63 mp 

- mobilier urban amplasat; 

- sistem de irigare a spațiilor verzi amenajat; 

- sistem de iluminat public amenajat; 

- carte tehnică elaborată; 

- procesul-verbal de recepție încheiat; 

- 10 locuri de muncă create/menținute în faza de execuție, conform estimărilor din Analiza Cost 
Beneficiu; necesarul de locuri de muncă în faza de execuție va fi stabilit de către executantul lucrării; 

- asigurarea supravegherii tehnice prin diriginți de specialitate pe perioada execuției lucrărilor; 

- asigurarea asistenței tehnice prin diriginți de specialitate pe perioada execuției lucrărilor; 

- asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor; 

- 2 rapoarte de audit financiar întocmite. 
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