Tuzla

LISTĂ PROIECTE STRATEGIA INTEGRATĂ DE DEZVOLTARE URBANĂ A POLULUI NA ȚIONAL DE CREȘTERE - ZONA METROPOLITANĂ CONSTANȚA
COMUNA TUZLA
NR. CRT.

TITLU PROIECT

BENEFICIAR

SURSA FINANȚARE

VALOARE
ESTIMATIVĂ (LEI)

PERIOADA
IMPLEMENTARE

SCURTĂ DESCRIERE/ INTERVENȚII

2017-2023

Proiectul vizează creșterea eficienței energetice a unor clădiri aflate în patrimoniul UAT
Comuna Tuzla, în care își desfășoară activitatea Primăria, precum și o serie de structuri
aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Tuzla. Lucrări de: - Reabilitarea termică
a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de încălzire - Instalarea unor
sisteme alternative de producere a energiei din resurse regenerabile - Alte intervenții
destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare atingerii acestui obiectiv .

1

Creșterea eficienței energetice a Dispensarului
nr. 2

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri europene /Buget
de Stat/ Buget Local

2

Creșterea eficienței energetice a Sălii de Sport
Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri europene /Buget
de Stat/ Buget Local

600,000.00

2017-2023

3

Creștere eficiență energetică Grădinița Veche
nr. 1, localitatea Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri europene /Buget
de Stat/ Buget Local

550,000.00

2017-2023

4

Creștere eficiență energetică Școala Generală
Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri europene /Buget
de Stat/ Buget Local

650,000.00

2017-2023

5

Creșterea eficienței energetice a unor clădiri
publice cu funcțiuni administrative din Comuna
Tuzla

6

Creșterea eficienței energetice prin
modernizarea și extinderea iluminatului public
în comuna Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri europene /Buget
de Stat/ Buget Local

Fonduri europene /Buget
de Stat/ Buget Local

550,000.00

500,000.00

3,500,000.00
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Lucrări de: - Reabilitarea termică a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului
de încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare
atingerii acestui obiectiv.
Lucrări de: - Reabilitarea termică a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului
de încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare
atingerii acestui obiectiv.
Lucrări de: - Reabilitarea termică a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului
de încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare
atingerii acestui obiectiv.

2017-2023

Proiectul vizează creșterea eficienței energetice a unor clădiri aflate în patrimoniul UAT
Comuna Tuzla, în care își desfășoară activitatea Primăria, precum și o serie de structuri
aflate în subordinea Consiliului Local al Comunei Tuzla. Lucrări de: - Reabilitarea termică
a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului de încălzire - Instalarea unor
sisteme alternative de producere a energiei din resurse regenerabile - Alte intervenții
destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare atingerii acestui obiectiv .

2017-2023

- Înlocuirea sistemelor de iluminat public cu incandescență cu iluminat prin utilizarea unor
lămpi cu eficiență energetică ridicată, durată mare de viață și asigurarea confortului
corespunzător (ex. LED), inclusiv prin reabilitarea instalațiilor electrice – stâlpi, rețele,
etc. - Instalarea de sisteme de telegestiune a iluminatului public; - Extinderea sistemului
de iluminat public; - Utilizarea surselor regenerabile de energie (ex. panouri fotovoltaice,
etc.)

Tuzla

Fonduri europene/ Buget
de Stat/Buget Local/Alte
surse

7

Creșterea eficienței energetice a clădirilor
rezidențiale din Comuna Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

8

Îmbunătățirea mobilității în comuna Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri europene /
IFI’s/
Buget de Stat/ Buget Local

9

Sistem video pentru creșterea siguranței
traficului în comuna Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

10

Spații verzi și zonă de recreere în comuna Tuzla

11

Îmbunătățirea facilităților de agrement în
comuna Tuzla

Lucrări de: - Reabilitarea termică a anvelopei clădirii - Reabilitarea termică a sistemului
de încălzire - Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din resurse
regenerabile - Alte intervenții destinate creșterii eficienței energetice și/sau necesare
atingerii acestui obiectiv (înlocuirea lifturilor, montarea echipamentelor de măsurare
individuală a consumului de energie termică, rebranșarea blocurilor de locuințe la sistemul
termic centralizat)
Reabilitarea/ extinderea/ crearea facilităților pietonale (trotuare și culoarea de traversare),
inclusiv pentru persoanele cu dizabilități și integrarea acestora într-o rețea funcțională.
Crearea de stații de bicicliști și integrarea acestora într-o rețea funcțională. Reabilitarea
căilor rutiere de rulare, în principal care deservesc transportul în comun.

1,300,000.00

2017-2023

9,000,000.00

2017-2023

Fonduri europene/ Buget
Local/ Buget de Stat

1,000,000.00

2017-2023

Extinderea / Realizarea unui sistem de monitorizare video de tip CCTV

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri europene/ Buget
Local/ Buget de Stat

1,500,000.00

2017-2023

Lucrări de amenajare/ reeamenjare spații verzi. Amenajarea/reamenajarea alei și zona de
promenadă. Mobilier urban și facilități de recreere. Instalații de irigat.

UAT Comuna
Tuzla

Buget de Stat / Buget
Local

2017-2023

Reconversia și refuncționalizarea unei suprafețe de teren degradat, transformarea acesteia
într-o zonă de agrement și petrecerea timpului liber pentru comunitate și turiști. Lucrări de
amenajare/ reamenajare spații verzi. Dotări specifice, echipamente și mobilier urban.
Amenajarea căilor de acces.

6,000,000.00

Crearea unui spatiu multifunctional de educatie, sport si recreree in cadrul caruia se
practica invatarea regulilor de conduita in trafic pentru tinerii ciclisti. Promova mobilitatii
alternative si de solutii ecologice de deplasare care sa conduca la reducerea poluarii si la
cresterea calitatii vietii. Lucrari si amenajari specifice.
1.
mobilier urban special: bănci velo, coşuri de gunoi, cişmele
2. suprafete antitrauma omologate
3. pergole şi mese de şah/table/alte activităţi
4. spaţiu de joacă pentru categoria de vârste 2-5 ani
Lucrări de constructii. Dotări și amenajări specifice destinației sale.

12

Velo Park în comuna Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri europene /Buget
de Stat/ Buget Local

550,000.00

2017-2023

13

Centrul socio-medical Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri europene / Buget
de Stat/ Buget Local

4,000,000.00

2017-2023

14

Centrul social Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Fonduri europene / Buget
de Stat/ Buget Local

2,850,000.00

2017-2023

Lucrări de constructii. Dotări și amenajări specifice destinației sale.

15

Amenajare teren sport în comuna Tuzla

UAT Comuna
Tuzla

Buget de Stat / Buget
Local
TOTAL

800,000.00

2017-2023

Lucrări de construcții. Amenajări, echipamente și dotări specifice. Căi de acces.

33,350,000.00
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