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AMENAJAREA UNUI SPAȚIU VERDE ÎN 
INCINTA IMOBILULUI ÎNSCRIS ÎN C.F. 

NR. 77100 - PARC VEZA BLAJ

Municipiul Blaj, în calitate de bene�ciar implementează în perioada 01 aprilie 2017- 30 sep-
tembrie 2020, proiectul  AMENAJAREA UNUI SPAȚIU VERDE ÎN INCINTA IMOBILULUI ÎN-
SCRIS ÎN C.F. NR. 77100 - PARC VEZA BLAJ, cod mySmis 118781. Obiectivul  general / 
scopul proiectului este asigurarea, reconversia și refuncționalizarea terenurilor și su-
prafețelor degradate situate în intravilanul municipiului Blaj, în vederea îmbunătățirii medi-
ului urban, revitalizării orașului, reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere 
a zgomotului.  Obiectivele speci�ce ale proiectului: 1. Crearea unei zone publice de agre-
ment și recreere în municipiul Blaj, unitate administrativ-teritoriala cu 20.994 de locuitori, ex-
ploatând potențialul unui teren degradat și neutilizat în suprafața totală de 8.848 mp, în 
termen de 15 luni de la startul lucrărilor de execuție. 2. Creșterea cu 0,79 ha a zonelor verzi ale 
Municipiului Blaj, față de cele 36 ha curente, respectiv de la 17,15 mp zona verde/cap de locu-
itor la 17,53 mp zona verde/cap de locuitor, in termen de 15 luni de la startul lucrarilor de ex-
ecutie. 3. Dotarea zonei publice de agrement și recreere într-o manieră modernă, eco-e�cien-
ta și protectivă, accesibilă publicului larg și cu dizabilități cu următoarele construcții: fântână 
arteziană – 1 buc, grupuri sanitare – 10 buc, alei, skatepark – 1 buc, mobilier speci�c pentru 
parc, spații verzi, aparate de iluminat și supraveghere, sistem de irigații automatizat, racorduri 
la toate utilitățile necesare, mobilier urban (bănci -12 buc, coșuri de gunoi -20 buc , pergole – 
6 buc, cișmele – 3 buc, loc de joacă – 1 buc, panouri informative – 5 buc), în termen de 15 luni 
de la startul lucrărilor de execuție.    Valoarea totală a proiectului este de 4.175.742,52 lei din 
care �nanțare nerambursabilă – 3.982.740,62 lei. 
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