
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„CREARE PARC NOU IN MUNICIPIUL HUŞI" 

 
 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
Obiectivul general al proiectului 

 

 

 

Obiectiv general: asigurarea unei infrastructuri urbane moderne şi durabile, creşterea 

calităţii vieţii prin asigurarea condiţiilor optime de viată şi crearea premiselor de 

dezvoltare socio-economică a municipiul Huşi. 



 

 

Obiectivele specifice ale proiectului 
 

 

Obiectivul specific nr 1: îmbunătăţirea infrastructurii locale: zona propusă pentru 

crearea parcului este situată în vecinătatea zonei de agrement Recea şi a pârâului 

Draslavăţ pe care sunt amenajate iazuri artificiale, existând condiţii pentru dezvoltarea 

lor unitară ca zonă de agrement cu funcţiuni complexe; 
 

Obiectivul specific nr 2: punerea în valoare şi creşterea potenţialului economic şi 

social al oraşului: această investiţie va constitui un element important de dezvoltare - în 

interdependenţă cu implementarea celorlalte proiecte cuprinse în Planul Integrat de 

Dezvoltare Urbană al municipiul Huşi - în vederea atragerii de investitori şi, implicit, a 

dezvoltării zonei; 



 

 

 

Obiectivul specific nr 3: dezvoltarea durabilă a mediului urban: această investiţie va 

constitui un element esenţial în dezvoltarea durabilă în municipiul Huşi, prin folosirea 

materialelor naturale în amenajarea parcului (lemn tratat, nisip, piatră), montarea 

coşurilor de gunoi pentru colectare selectivă; 
 

Obiectivul specific nr 4: creşterea spaţiilor de petrecere a timpului liber, 

obiectiv realizabil prin soluţia tehnică propusă, detaliată în cadrul Studiului de 

Fezabilitate; 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obiectivul specific nr 5: îmbunătăţirea condiţiilor de mediu prin crearea de spaţii 

verzi în apropierea zonei industriale a municipiul Huşi şi eliminarea deşeurilor 

depozitate necorespunzător pe acest teren; investiţia în infrastructura urbană va 

îmbunătăţi condiţiile de mediu şi va asigura îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă pentru 

locuitorii cartierelor nou înfiinţate Dric 1 şi Dric 2; 
 

Obiectivul specific nr 6: îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei prin eliminarea unor 

posibile focare de infecţie, datorate în principal depozitării necorespunzătoare a 

deşeurilor şi prin îmbunătăţirea calităţii aerului. 



 

 

 

 

Potenţialii beneficiari ai proiectului 
 

 

Beneficiari direcţi ai proiectului Creare parc nou în municipiul Huşi sunt: -Locuitorii din 

cartierele Recea, Dric 1 şi Dric 2 (aproximativ 1.700 de locuitori) care, prin intermediul 

infrastructurii nou create, vor avea o calitate îmbunătăţită a vieţii şi a mediului ambiant; 
 

-Locuitorii municipiul Huşi (29.383 locuitori la 1 iulie 2007) pentru care se vor îmbunătăţi 

condiţiile de mediu prin crearea de noi spaţii verzi, dar şi a infrastructurii de petrecere a 

timpului liber; 
 

- Administraţia publică locală: instituţiile publice în urma modernizării infrastructurii 

locale vor beneficia de dezvoltarea economică şi socială a municipiul Huşi prin creşterea 

nivelului investiţiilor în zonă, dezvoltarea şi menţinerea de noi afaceri. 



 

 

Beneficiarii indirecţi sunt: 

-Populaţia judeţului Vaslui - 459.255 locuitori;  

-Persoanele şi turiştii aflaţi în tranzit; 
 

-Populaţia localităţilor învecinate care aleg ca destinaţie de petrecere a timpului liber 

zona de agrement Recea cu care se învecinează parcul nou creat; 
 

- Mediul privat care poate dezvolta activităţi economice în zonă. 

 



 

 

 

Activităţile proiectului 
 

 

Activitatea 1- achiziţia şi elaborarea documentaţiei necesare depunerii proiectului; 

Această activitate cuprinde următoarele subactivităţi: 

1.1. Achiziţia de servicii pentru documentaţia necesară depunerii proiectului; 

1.2. Elaborarea documentaţiei necesare depunerii proiectului.  

Activitatea 2 - evaluarea proiectului; 
 

 

 



 

 

Activitatea 3- achiziţia publică de lucrări şi servicii; Această activitate 

cuprinde următoarele subactivităţi: 

3.1. Achiziţie publică de lucrări de amenajare parc; 

3.2. Achiziţie publică de servicii - diriginte de şantier; 

3.3. Achiziţia publică de servicii - audit; 

3.4. Achiziţia publică de servicii - vizibilitate a proiectului. 



 

 

Activitatea 4 - execuţia lucrărilor de amenajare a parcului; Realizarea lucrărilor de 

amenajare cuprinde următoarele subactivităţi: 

4.1 Predarea amplasamentului; 

4.2 Realizarea lucrărilor de amenajare a parcului; 

4.3 Recepţia la terminarea lucrărilor; 

4.4 Perioada de notificare a defectelor şi recepţia finală.  



 

 

Activitatea 5- vizibilitatea proiectului;  

Activitatea 6 - monitorizare, audit şi evaluare. 



 

 

Indicatorii proiectului 
 

INDICATORI 
Valoare la începutul 

perioadei de 
implementare 

Valoare la sfârşitul perioadei de 
implementare 

Rezultat imediat (direct) 

Teren amenajat 0 9.545 mp 

Căi de acces (deschidere 4.5 m, înălţime 3 m) 
amenajate 

0 2 

Gard 0 380 m 

Suprafaţă spaţii verzi 0 7.360 mp 

Spaţii de recreere (zonă de jocuri, skatepark, 
zonă pentru copii) 

0 3 

Camere video 0 4 

Cişmele 0 3 

Alei de nisipi stabilizat 0 1.370 mp 

Coşuri de gunoi 0 23 



 

 

 
 

Bănci 0 37 

Instalaţie irigat 0 1 

Instalaţie iluminat 0 1 

Infochioşc 0 2 

Panouri informative 0 4 

Fântână arteziană 0 1 

Toalete ecologice 0 3 

Foişor 0 1 buc - 100 mp 

Arbori plantaţi 0 96 

Arbuşti 0 265 

Plante florale 0 965 

Locuri de muncă temporare 0 20 



 

 

 

Conferinţe de presă 0 2 

Comunicate în presa Locală 0 6 

Afişe 0 252 

Pliante de promovare 0 1.200 

Campanii de conştientizare 0 3 

Panouri de vizibilitate temporare 0 2 

Plăci permanente 0 2 

Rapoarte de progres 0 14 

Raport final de audit 0 1 

Raport final, tehnic şi financiar 0 1 



 

 

 

Rezultate induse (indirecte) 

Locuri de muncă permanente 0 1 

Societăţi comerciale noi în zonă 0 15% 

Persoane care vizitează parcul 0 1000 / Lună 

Nr. de evenimente cultural artistice organizate în 
parc 

0 4 / an 

Suprafaţa de spaţiu verde în municipiu 56 ha 66 ha 

Reducerea cantităţii de CO2 0 4 t CO2/ an 

îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei şi 
reducerea cheltuielilor pentru îngrijirea sănătăţii 

0 20% 

Creşterea gradului de conştientizare asupra 
problematicii biodiversi taţii şi mediului 

0 30% 

Creşterea gradului de satisfacţie a locuitorilor din 
cartierele Dric 1, Dric2, Recea 

0 30% 

Creşterea gradului de satisfacţie a locuitorilor din 
municipiu 

0 15% 

Imbunătăţirea vizibilităţii administraţiei publice 
locale 

0 20% 



 

 

 
 
 

 
Surse de finanţare ale proiectului: 

 

Nr. crt. Surse de finanţare Valoare (RON) 

1.  3.304.401,75 

I.a.  

I.b. 

Valoarea neeligibilă a proiectului 

Valoarea eligibilă a proiectului 

298.976,00 

2.377.244,11 

I.c. TVA 628.181,64 

II. Contribuţia proprie in proiect, din care: 974.702,52 

II.a. 
II.b. 

Contribuţia solicitantului La cheltuielile eligibile 
Contribuţia solicitantului La cheltuielile neeligibile 

47.544,89 
298.976,00 

II.c. Autofinanţarea proiectului 0,00 

II.d. TVA 628.181,64 

III. Asistentă financiară nerambursabilă solicitată 2.329.699,22 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Husi 
 

Valerică E. Damian- Persoană de contact 

TEL.:0235/480009, interior 134 FAX: 

0235/480126 


