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“Reabilitarea Dispensarului Casa R lea și Înființarea unui Centru de Recuperare Medicală pentru a
Adulți și Copii” cod SMIS 142238

Unitatea Administra v Teritorială municipiul Huși, în calitate de beneficiar, implementează în perioada 
08.12.2021-31.03.2023 proiectul –“Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea și Înființarea unui Centru de Recuperare 
Medicală pentru Adulți și Copii” cod SMIS 142238. 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 i .9.1-Dezvoltare locală sub responsabilitatea 
comunității (DLRC), Operațiunea/Apel de proiecte: POR/2019/9/9.1/1/7 regiuni.
Titlu: Reabilitarea Dispensarului Casa Ralea și Înființarea unui Centru de Recuperare Medicală pentru Adulți și 
Copii
Beneficiar: Unitatea Administra v Teritorială Municipiul Huși
Partener: Asociația Centrul Diecezan Caritas Iași
Obiec vul general al proiectului                                                                                                     :

Obiec vul general al proiectului constă în reabilitarea clădirii dispensarului Casa Ralea și dotarea cu 
echipamente des nate furnizării serviciilor medicale comunitare și serviciilor de recuperare medicală, oferite 
unui număr de 100 persoane pe o perioadă de 3 ani.                                                                                                                                 
Obiec vul specific:   
Obiec vul specific al proiectului constă in reabilitarea clădirii dispensarului Casa Ralea și dotarea cu echipamente 
des nate furnizării serviciilor medicale comunitare și serviciilor de recuperare medicală, oferite unui număr de 
100 persoane pe o perioadă de 3 ani.                                                                                                                     
Rezultatele așteptate :                                                                                                                                              sunt
Rezultatul aferent Obiec vului general și Obiec vului specific este reabilitarea clădirii dispensarului Casa Ralea 
în suprafața de 177,75mp și dotarea cu echipamente des nate furnizării serviciilor de recuperare medicală, 
servicii oferite unui număr de 100 persoane pe o perioadă de 3 ani, centrul având funcțiune de centru 
comunitar integrat.
Valoarea totală 1.848.873,94 lei, a proiectului este de din care:

este de din care:Valoarea totală eligibilă 1.663.023,82 lei 
este de ; Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (95%) 1.579.872,64 lei

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (3%) 49.890,70 leieste de ;
este de ;Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (2%) 33.260,48 lei

este de Valoarea totală neeligibilă 185.850,12 lei.
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