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Comunicat de presă
Finalizarea implementării proiectului ,,Amenajare Piaţa Victoriei din Municipiul Deva”
Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Deva în calitate de Beneficiar, Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de Autoritate de Management pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013 prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 au semnat contractul de finanţare nr.
2613/20.12.2011 pentru implementarea proiectului „Amenajare Piaţa Victoriei din Municipiul Deva”
Cod SMIS 22127, finanţat prin Regio - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1
,,Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie
1.1 „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de Dezvoltare Urbană” pe o perioadă
de 10 luni: 21.12.2011- 20.10.2012. Valoarea totală a proiectului a fost de 11.120.559,89 lei, din care
8.787.676,57 lei finanţare nerambursabilă.
Obiectivul general al proiectului a fost creşterea atractivităţii spaţiilor publice şi îmbunătăţirea
gradului de confort urban în Municipiul Deva, judeţul Hunedoara, Regiunea de Dezvoltare Vest.
Obiectivul specific al proiectului l-a reprezentat reabilitarea şi modernizarea spaţiului public
urban Piaţa Victoriei din Municipiul Deva.
Prin implementarea proiectului s-a realizat o nouă configurare a Pieţei Victoriei, obţinându-se
un spaţiu personalizat şi susţinut al clădirii Casei de Cultură ,,Drăgan Muntean" din Deva, s-a amenajat
o suprafaţă de 2050 mp de platformă pietonală din dale de granit, s-a construit o fântână arteziană
muzicală ca atracţie principală a pieţei, s-au reamenajat spaţiile verzi în suprafaţă de 1.455 mp şi s-a
reabilitat şi trotuarul în suprafaţă de 677 mp. De asemenea, în faza de execuţie au fost
create/menţinute cel puţin 10 locuri de muncă, iar pentru întreţinerea şi exploatarea investiţiei au fost
create/menţinute 4 locuri de muncă. De rezultatele acestei investiţii beneficiază atât locuitorii din
Municipiul Deva cât şi turiştii impresionaţi de spectacolul de lumini, muzică şi culoare al fântânii
arteziene.
Reprezentant legal: Petru Mărginean – Primarul Municipiului Deva, Piaţa Unirii nr. 4, tel. 0254
233 800; fax. 0254 233 800, www.primariadeva.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României!

