
 
 
 

 

”Lucrări de infrastructură stradală cartier Dric 2 și Dric 3 din 
municipiul Huși jud. Vaslui” 

Cod SMIS 138579 
 
 

Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Huși,în calitate de beneficiar implementează de la 29.09.2021 și 
până la 31.08.2023 proiectul “Lucrări de infrastructură stradală carer Dric 2 și Dric 3 din municipiul Huși jud. Vaslui” 
Cod SMIS 138579. Proiectul este cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru Dezvoltare Regională 
(FEDR) prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritară 9 –Sprijinirea regenerării economice și sociale a 
comunităţilor defavorizate din mediul urban în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020, Prioritatea 
de investiţii .9.1-Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunităţii (DLRC), Apel de proiecte:POR/2019/9/9.1/1/7 
regiuni. 

 

Titlu: “Lucrări de infrastructură stradală cartier Dric 2 și Dric 3 din municipiul Huși jud. Vaslui” 
 

Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială municipiul Huși 
 

Obiectivul general este de îmbunatăţire a calităţii vieţii rezidenţilor din cartierele Dric 2 și Dric 3 din municipiul 
Huși, jud. Vaslui prin lucrări de infrastructură stradală, asigurandu-se astfel conexiunea zonei cu celelalte străzi ce 
conduc către arterele principale ale orașului. 

 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
1. Obiectiv specific 1: Creșterea calităţii vieţii rezidenlor din cartierele Dric 2 și Dric 3 prin lucrări de 

infrastructură pe strada Doctor Inginer Ioan Neamţu pe o lungime de 460 m; 
2. Obiectiv specific 2: Creșterea calităţii vieţii rezidenţilor din cartierele Dric 2 și Dric 3 prin lucrări de 

infrastructură pe strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu pe o lungime de 445,50 m. 
 

Rezultate așteptate  sunt: 
1. Lucrări de infrastructură pe strada Doctor Inginer Ioan Neamţu pe o lungime de 460 m; 
2. Lucrări de infrastructură pe strada General Doctor Aviator Victor Anastasiu pe o lungime de 445,50 m; 
3. Spaţii deschise create sau reabilitate în zonele urbane = 6338,5 m². 

 

Valoarea totală a proiectului este de 2.633.902,49 lei, din care: 
Valoarea totală eligibilă este de 2.135.830,70 lei din care: 
-Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR (95%) este de 2.029.039,18 lei; 
-Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național(3%) este de 64.074,90 lei; 
-Valoarea cofinanțării eligibile a Beneficiarului (2%) este de 42.716,62 lei; 
Valoarea totală neeligibilă este de 498.071,79 lei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la sediul Primariei Municipiului Huși 
Adresa: Str. 1 Decembrie, nr. 9, judeţ Vaslui cod 735100; Telefon: 0235/480009; 

E-mail: integrare_husi@yahoo.com, integrare@primariahusi.ro 
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