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“Reabilitare Clădire Baia Populară și înființarea unui Centru Social de Urgență în Municipiul Huși” 
cod SMIS 142240

Unitatea Administra v Teritorială municipiul Huși, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 
27.12.2021-31.08.2023 proiectul –“Reabilitare Clădire Baia Populară și înființarea unui Centru Social de Urgență 
în Municipiul Huși” cod SMIS 142240. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 –Sprijinirea 
regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban în cadrul Programului Operațional 
Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea de inves ții .9.1-Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității 
(DLRC), Operațiunea/Apel de proiecte: POR/2019/9/9.1/1/7 regiuni.
Titlu: “Reabilitare Clădire Baia Populară și înființarea unui Centru Social de Urgență în Municipiul Huși” 
Beneficiar: Unitatea Administra v Teritorială Municipiul Huși
Partener: Asociciația Pentru Dezvoltare Comunitară ECONOVA.
Obiec vul general al proiectului  :
           Obiec vul general al proiectului constă în reabilitarea clădirii „Baia populară” și înființarea unui centru 
social de urgență în municipiul Huși des nat persoanelor fără adăpost, vic melor violenței în familie, precum și a 
altor situații de risc social, domiciliate în municipiul Huși și crearea premiselor de reinserție socială a acestora.
Obiec vul specific:
          Obiec vul specific al proiectului este reabilitarea clădirii „Baia populară” în suprafață de 295mp și 
înființarea unui centru social de urgență în municipiul Huși des nat persoanelor fără adăpost, vic melor violenței 
în familie, precum și a altor situații de risc social, domiciliate în municipiul Huși, servicii oferite unui număr de 50 
de persoane vulnerabile din ZUM (fără adăpost). Serviciile sociale oferite vor fi pentru grupul țintă de 50 de  
persoane fizice cu risc social (fără adăpost, vic me ale violenței în familie, alte situații de risc). Serviciile constau 
în: servicii de asistență socială, asistență psihologică, consiliere socială, juridică și de integrare pe piața muncii, de 
îngrijire medicală, hrană, persoanelor fără adăpost (oameni ai străzii), vic melor violenței în familie, precum și a 
altor situații de risc social, domiciliate în municipiul Huși.
Rezultate așteptate :sunt
Rezultatul aferent Obiec vului general și Obiec vului specific este reabilitarea clădirii „Baia populară” suprafața 
de 295mp și dotarea cu echipamente în vederea înființării unui centru social de urgență în municipiul Huși 
des nat persoanelor fără adăpost, vic melor violenței în familie, precum și a altor situații de risc social, 
domiciliate în municipiul Huși, servicii oferite unui număr de 50 de persoane vulnerabile din ZUM (fără adăpost).
Valoarea totală 2.272.701,59 lei, a proiectului este de din care:

este de din care:Valoarea totală eligibilă 1.116.601,58 lei 
este de ;Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (95%) 1.060.771,52 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (3%) 33.498,02 leieste de ;
este de ;Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (2%) 22.332,04 lei
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