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finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013
Axa Prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major  
de intervenţie 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: Poli de dezvoltare urbană
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Beneficiar: Municipiul Baia Mare
Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
Organism Intermediar: Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest
Valoare finanţare nerambursabilă: 12.336.139,15 lei 
Valoare TVA rambursabil de la bugetul de stat: 2.975.706,11 lei
Valoare totală proiect: 15.921.814,75 lei

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii vieţii prin ridicarea gradului de confort urban şi 
îmbunătăţirea factorilor de mediu în Municipiul Baia Mare.
Obiectivul specific al proiectului este amenajarea Parcului Public Central prin reutilizarea, remodelarea spaţiului 
public şi valorificarea acestuia prin transformare într-o zonă de odihnă şi agrement. 

Execuţia lucrărilor de amenajare a Parcului Public Central a demarat în data de 27.01.2014, acestea urmând să 
se întindă pe o durată de 15 luni. La finalul acestei perioade Municipiul Baia Mare va avea un parc nou, dotat cu 
cele mai moderne elemente de arhitectură peisagistică: foişoare, pergole, corpuri de iluminat moderne, bănci, 
mese, fântână arteziană, spaţii de joacă pentru copii, spaţii pentru reprezentări artistice, labirint verde, expoziţie 
permanentă de plante floricole anuale, bienale, perene, bulboase şi medicinale, arbori şi arbuşti ornamentali, 
sistem de irigare, sistem de supraveghere video performant necesar pentru creşterea siguranţei şi prevenirea crimi-
nalităţii, iar atracţia deosebită o va reprezenta Pavilionul Expoziţional pentru Cactuşi – colecţia „Vida Geza”.

Proiectul pune în valoare un teren de 39.496 mp prin amenajarea unui parc public în zona centrală a Municipiului 
Baia Mare, asigurând conectarea cartierului Vasile Alecsandri cu centrul civic al oraşului şi contribuind în acest 
mod la regenerarea urbană a municipiului.

Amenajarea Parcului Public Central ţine cont de cererea venită din partea comunităţii băimărene pentru un mediu 
curat, sănătos şi pentru utilizarea spaţiului public într-un mod sustenabil.  
 
Date de contact: Manager de proiect: Eleonora Gheţe (Director General - Serviciul Public 

   Ambient Urban Baia Mare, telefon: 0262/226407, e-mail: spau@baiamare.ro)
                           

Cătălin Cherecheş,
Primarul Municipiului Baia Mare
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