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Lansarea proiectului „ Cresterea eficientei energetice la cladirile publice - Sediu Primarie si Casa
de Cultura in orasul Ineu”
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA Orasul Ineu, în calitate de Beneficiar, implementează
proiectul „ Cresterea eficientei energetice la cladirile publice - Sediu Primarie si Casa de Cultura in
orasul Ineu”, cod MySMIS 118067, finanțat prin Regio - Programul Operaţional Regional 20142020, Axa prioritară 3: ” Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon”,
Prioritatea de investiţii 3.1: “Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a
utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în
sectorul locuințelor”, Operaţiunea B ,, Clădiri publice’’.
Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice
în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în
calitate de Organism Intermediar.
Proiectul va fi derulat în Orasul Ineu, judetul Arad, Str. Republicii nr. 5, în perioada 22.02.201930.09.2020 şi are o valoare totală de 4.227.777,98 lei, din care valoarea finantarii nerambursabile
este de 3.361.258,08 lei.
Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiectivul general al proiectului consta in scaderea gazelor cu efect de sera (CO2) si a consumului
anual de energie primara al sediilor primariei si a casei de cultura, ce va conduce la reducerea
costurilor cu energia a municipalitatii. Investitia propusa va contribui astfel la indeplinirea
Obiectivului tematic urmarit in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara
3, si anume tranzitia catre o economie cu emisii scazute de carbon.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Imbunatatirea izolatiei termice a anvelopei cladirii (pereti exteriori, tamplarie, planseu) a
sarpantelor si invelitoarelor, inclusiv masuri de consolidare a cladirii
2. Inlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent si incandescent cu corpuri de iluminat cu eficienþa
energetica ridicata si durata mare de viata
3. Imbunatatirea confortului termic in cladire
Informaţii suplimentare se pot obţine la: Petrojac Roxana, Consilier, Tel: 0756 338 334, E-mail:
roxana.bolog@ymail.com
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