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TITLUL PROIECTULUI: Regenerarea spațiului urban zona Serpentina/strada Roșiori  
 

 
UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin a semnat în data de 21.08.2019 contractul de finanțare  al proiectului  cu titlul “Regenerarea 

spațiului urban zona Serpentina/strada Roșiori” COD SMIS 129392, in cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritara 4: 

“Sprijinirea dezvoltării urbane durabile”. 

Obiectivul general al proiectului este reconversia și refuncționalizarea terenului abandonat/degradat în suprafață de 2207 metri pătrați din 

Zona Serpentina/strada Roșiori aflat în intravilanul municipiului Drobeta Turnu Severin. 

Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Îmbunătățirea mediului urban, revitalizarea orașelor, creșterea suprafeței de spațiu verde a municipiului Drobeta Turnu Severin cu 1987 

metri pătrați, mai ales în zona de intervenție unde nu există spații verzi. 

2. Dezvoltarea nevoii de agrement și recreere a populației de orice vârstă, prin amenajarea locului de joacă pentru copii, în suprafață de 82 

metri pătrați, dotat cu mobilier specific, montarea a 2 mese pentru activități gen (șah, table, etc.), zone de odihnă unde vor fi montate 12 bănci 

inteligente, 138 de metri pătrați de alei pietonale, sistem wi-fi gratuit, acces pentru persoanele cu dizabilități. 

3. Conservarea, protecția mediului și promovarea utilizării eficiente a resurselor, prin montarea a 3 toalete ecologice, din care una pentru 

persoane cu dizabilități, stâlpii pentru iluminat și băncile inteligente vor fi dotate cu panouri pentru producerea energiei verzi, 6 coșuri de gunoi 

pentru menținerea curățeniei în noul parc. 

Valoarea totală a proiectului este de 2,307,471.29 lei din care: 

 - valoarea eligibilă totală, respectiv  2,299,164.44 lei 

- valoare eligibilă nerambursabilă din FEDR, respectiv 1,954,289,77 lei 

- valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național, respectiv 298,891.43 lei 

 - valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarului, respectiv 45,983.24 lei 

Durata proiectului: 01.12.2018 – 30.09.2022 

COD MySMIS: 129392 

Informații suplimentare despre proiect pot fi obținute de la Serviciul Dezvoltare Locală și Managementul Proiectelor - telefon: 

0371.536.705. 

 

                                                                               

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
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