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I.	
  Proiecte	
  strategice	
  pentru	
  perioada	
  2013-‐2020:	
  
	
  
Nr.

Titlul proiectului

Scopul proiectului

Obiectivele specifice

Probleme abordate

Activități principale

1.

Construcția
variantei de ocolire
a orașului NegreștiOaș

Creșterea mobilității
mărfurilor și
persoanelor în zona
Negrești-Oaș

1. Creșterea vitezei de deplasare
2. Reducerea nivelului de poluare

1. Congestionarea traficului în zona
centrală a orașului
2. Nivelul ridicat de poluare a aerului
și poluare fonică

Construcția a cca 5 km de drum
de centură

2.

Construcția
Centrului Cultural
Multifuncțional
”Țara Oașului”

Creșterea
atractivității
orașului NegreștiOaș pentru locuitori
și turiști

1. Dezvoltarea infrastructurii
culturale din localitate
2. Diversificarea ofertei culturale
pentru locuitori, turiști și
vizitatori
3. Creșterea numărului de turiști

1. Lipsa unor spații corespunzătoare
pentru organizarea de evenimente
culturale, expoziții, etc.
2. Numărul redus de turiști care
vizitează localitatea
3. Scăderea numărului de cititori activi

Înființarea Centrului
de Marketing pentru
Produse
Tradiționale
Românești NegreștiOaș

Asigurarea unei
dezvoltări
economice durabile
a zonei NegreștiOaș, prin înființarea
unei structuri de
sprijinire a
afacerilor de interes
regional

1.Sprijinirea mediului de afaceri
local
2. Dezvoltarea antreprenoriatului
în rândul locuitorilor din zonă
3. Creșterea numărului de locuri
de muncă
2. Diversificarea ofertei culturale
pentru locuitori, turiști și
vizitatori
3. Creșterea numărului de turiști

1. Resursele naturale și produsele
tradiționale din zona Țării Oașului nu
sunt valorificate și promovate
corespunzător
2. Numărul de locuri de muncă din
localitate este redus, mai ales în
domenii cu valoare adăugată ridicată
3. Micii întreprinzători locali nu
beneficiază de infrastructuri și servicii
de afaceri corespunzătoare

3.

	
  

Construcția unui centru cultural
multifuncțional (săli de concerte,
săli de repetiții, spațiu
expozițional, sală de conferințe,
punct de informare și promovare
turistică, spații administrative,
etc.)
Construcția unui centru
multifuncțional de marketing a
produselor tradiționale (centre de
colectare, depozitare, ambalare a
produselor biologice - ciuperci,
fructe de pădure, fructe și
legume, inclusiv căpșuni, lactate,
brânzeturi, etc; spațiu
expozițional cu puncte de
desfacere; piață volantă; birouri
de informare și consultanță; spații
administrative; etc.)

Bugetul
estimativ
(LEI)

Surse de
finanțare

Parteneri

Calendar
indicativ;

30,000,000

POS TRANS
2014-2020
Bugetul de stat
Bugetul local

SDN Satu Mare

2014-2016

Parteneriat
public-privat

ONG-uri
Casa de Cultură
Bibilioteca
Orășenească
Muzeul ”Țării
Oașului”
DJCPN Satu-Mare

2014-2017

POR 2014-2020
Bugetul local

Asociații de
producători
Consiliul Județean
Camera de Comerț
și Industrie

2015-2018

5,000,000

9,000,000
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4.

Înființarea unui
Centru de zi pentru
copii (After-School)

Îmbunătățirea și
diversificarea
serviciilor de
servicii sociale de la
nivelul localității

1. Reducerea abandonului școlar
2. Scăderea infracționalității
juvenile
3. Promovarea incluziunii sociale

1. În localitate există un număr de
copii ai căror părinți lucrează în
străinătate
2. Numărul persoanelor supuse riscului
de excluziune socială este în creștere

5.

Construcția unui
sediu pentru
Biblioteca
Orășenească
Negrești-Oaș

Creșterea
atractivității
orașului NegreștiOaș pentru locuitori

1. Dezvoltarea infrastructurii
culturale din localitate
2. Diversificarea ofertei culturale
pentru locuitori

1. Biblioteca Orășenească din
localitate nu dispune de un sediu
propriu
2. Fondul de carte al bibliotecilor din
localitate este insuficient și învechit

6.

Modernizarea
unităților de
învățământ din
orașul Negrești-Oaș

Creșterea accesului
la servicii
educaționale de
calitate

1. Reducerea abandonului școlar
2. Dezvoltarea infrastructurii
educaționale

1. Restructurarea rețelei educaționale
de la nivel local a condus la
supraîncărcarea unităților de
învățământ funcționale
2. Elevii din comunele învecinate fac
naveta la unitățile de învățământ din
oraș

Promovarea
turistică a Țării
Oașului

Promovarea
turistică a
patrimoniului
natural, construit și
imaterial din zona
Țării Oașului

1. Creșterea vizibilității interne și
internaționale a zonei Țării
Oașului
2. Creșterea numărului de turiști
și vizitatori din zonă
3. Promovarea culturii locale

1. Patrimoniul natural, cultural și
imaterial din zonă este foarte valoros,
dar puțin cunoscut.
2. La nivelul localității nu există un
centru de informare și promovare
turistică
3. Numeroasele produse tradiționale
specifice zonei nu sunt suficient
promovate

7.

	
  

Construcția unui centru de zi
pentru copii (after-school) cu o
capacitate de
Construcția unui clădiri cu
destinația de Biblioteca
Orășenească, care să dispună de
spații de depozitare, spații de
lectură, spații administrative, sală
de evenimente și conferințe, etc.
Modernizarea unităților de
învățământ din localitate (Liceul
Teoretic, Grupul Școlar ”Ionița
G. Andron”, Țcoala Generală Nr.
1, Școala Generală Nr. 3,
Grădinița nr. 1, Grădinița nr. 7),
prin extinderea acestora,
reabilitare termică, înlocuire
mobilier, dotarea cu sisteme de
supraveghere, modernizarea
sălilor de gimnastică și
terenurilor de sport, a atelierelor
și laboratoarelor școlare, dotarea
cu echipamente didactice, etc.
Elaborarea și promovarea unui
brand / logo al Țării Oașului,
realizarea de materiale
promoționale (broșuri, mape,
pixuri, CD-uri, pliante, albume,
spot-uri audio și video),
organizarea de evenimente de
promovare, participarea la târguri
și expoziții de turism, organizarea

700,000

POR 2014-2020
Bugetul local

DGASPC SatuMare
ONG-uri

2014-2015

2,000,000

Bugetul de stat
Bugetul local

Primăria
MCPN

2014-2016

2,500,000

Bugetul local
POR 2014-2020
MECTS

Inspectoratul
Școlar Județean

2014-2020

POR 2014-2020

Consiliul Județean
ONG-uri
Casa de Cultura
Muzeul ”Țării
Oașului”

2016-2017

800,000
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4. Numărul turiștilor se menține la un
nivel scăzut, iar durata sejurului este
mai mică de 2 zile
1. În zona Țării Oașului nu există
exploatații agricole de mari
dimensiuni, practisându-se agricultura
de subzistență
2. Spiritul asociativ în rândul micilor
fermieri este slab dezvoltat
3. Producătorii sunt subreprezentați în
raport cu distribuitorii și comercianți

8.

Înființarea unor
grupuri de
producători
tradiționali din zona
Țării Oașului

Creșterea
competitivității
produselor
agroalimentare
tradiționale

1. dezvoltarea echilibrată a
relaţiilor dintre producători şi
sectoarele de procesare şi
comercializare
2. adaptarea producţiei din punct
de vedere calitativ şi cantitativ la
cerinţele consumatorilor

9.

Dezvoltarea
infrastructurii
pentru turismul
montan din Munții
Oașului

Creșterea
atractivității
Munților Oașului
pentru turismul
montan

1. Creșterea numărului de turiști
care vizitează Munții Oașului
pentru drumeții
2. Creșterea siguranței turiștilor

1. Traseele montane din zona Munților
Oașului nu sunt marcate corespunzător

Dezvoltarea zonei
turistice Luna-Șes

Transformarea
orașului NegreștiOaș în principala
destinație turistică
pentru sporturi de
iarnă și agrement
din Județul SatuMare

1. Crearea de noi locuri de muncă
2. Dezvoltarea infrastructurii
turistice și de agrement din zonă
3. Creșterea numărului de turiști
4. Îmbunătățirea și diversificarea
serviciilor turistice

1. Patrimoniul natural pentru turismul
de iarnă și de agrement nu este
valorificat corespunzător
2. Numărul turiștilor se menține la un
nivel scăzut, iar durata sejurului este
mai mică de 2 zile
3. Numărul de locuri de muncă din
localitate este redus
4. Numărul de locuri de cazare este
scăzut

10.

	
  

de vizite de studiu ale touroperatorilor, etc.
Înființarea unor grupuri de minim
10 producători de produse
agroalimentare tradiționale
pentru zona Țării Oașului, cu
activități în domeniul planificării
ofertei, concentrării producției,
plasării pe piață, negocierii
prețurilor, reducerii costurilor de
operare, promovării noilor
tehnologii, etc.
Realizarea/refacerea marcajelor,
montarea de săgeți indicatoare,
refacere poteci și podețe,
construcția unui refugiu și a unei
baze salvamont
Concesionarea de terenuri pentru
construcția de spații de cazare,
alimentație publică, comerț și
servicii; construcția a 2 pârtii de
schi pentru începători; pârtie
pentru sanii; centru de patinaj;
amenajare teren de golf; pistă de
motocross; centru de echitație;
circuit auto; amenajări sportive și
de agrement; ștrand; căsuțe de
vacanță; camping

500,000

PNDR 20142020

Direcția Agricolă
Consiliul Județean
GAL Țara Oașului

2014-2016

3,000,000

POR 2014-2020
Bugetul de stat
Bugetul local

Consiliul Județean
ONG-uri

2018-2020

150,000,000

Parteneriat
public-privat
(concesiune
terenuri de către
CL și susținerea
investițiilor din
fonduri private
ale
concesionarilor)

Companii private
Consiliul Județean

2014-2020
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11.

Înființarea unui
centru zonal pentru
formarea
profesională a
adulților

Asigurarea unui
personal
corespunzător
calificat pentru
sectoarele prioritare
ale economiei locale

1. Amenajarea unui centru
modern de formare profesională
continuă
2. Adaptarea forței de muncă la
cerințele mediului de afaceri
local, prin derularea de stagii de
practică și adaptarea programei
3. Creșterea ocupării forței de
muncă, prin măsuri active.

1. În zona Țării Oașului nu există nici
un furnizor public sau privat de
formare profesională continuă
2. La nivelul localității există un
deficit de forță de muncă calificată, în
contextul migrației externe masive
3. Forța de muncă este calificată în
sectoare care nu mai au cerere pe piața
forței de muncă locale (de ex. minerit,
industrie constructoare de mașini, etc.)

12.

Înființarea unei
centrale de
cogenerare pe bază
de biomasă

Valorificarea
resurselor de
energie regenerabilă
din zona Satu-Mare
și Maramureș

1. Valorificarea biomasei
lemnoase generate în zonă
2. Reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră
3. Crearea de noi locuri de muncă

1. În orașul Negrești-Oaș nu există
sistem centralizat de termoficare, iar
peste jumătate din locuințe sunt
încălzite cu sobe pe bază de
combustibil solid
2. Prețul gazelor naturale este în
creștere continuă, pe fondul
liberalizării prețurilor
3. Potențialul de producere a energiei
regenerabile din zonă este nevalorificat

13.

Reabilitarea și
modernizarea rețelei
stradale din Orașul
Negrești-Oaș

Creșterea mobilității
mărfurilor și
persoanelor în
orașul Negrești-Oaș

1. Creșterea calității vieții
locuitorilor orașului
2. Reducerea poluării aerului și a
celei fonice

1. Peste 50% dintre străzile din
localitate nu sunt modernizate, mai
ales în zonele periferice ale orașului

	
  

1. Amenajarea și dotarea
centrului, în conformitate cu
standardele europene
2. Identificarea sectoarelor
economice cu cerere ridicată de
forță de muncă (de ex. turism,
construcții, agricultură, etc.)
3. Derularea de stagii de
formare/evaluare de competențe
4. Derularea de stagii de practică
în firmele de profil
5. Organizarea unui târg al forței
de muncă
6. Promovarea centrului, a cererii
și ofertei de muncă
1. Concesiunea unui teren de
minim 15.000 mp către un
partener privat
2. Construcția unei capacități de
producere a energiei electrice și
termice, cu o capacitate de 5 MW
3. Colectarea și valorificarea a
minim 50.000 tone de biomasă
lemnoasă și agricolă/an
4. Crearea a minim 25 de locuri
de muncă
5. Furnizarea energiei electrice și
termice către Sistemul Energetic
Național și companii private
Reabilitarea și modernizarea
străzilor Turului, Primăverii,
Viitorului, Borcotului, respectiv
amenajarea trotuarelor pe străzile
Livezilor și Tudor Vladimirescu;

12,000,000

POS DRU 20142020

AJOFM
Companii private
Furnizori privați
de FPC

2016-2018

80,000,000

POS CCE 20142020
Fonduri private

Companii private

2018-2020

20,000,000

POR 2014-2020
Bugetul local
Credite

2014-2020
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14.

Înființarea unei
centru rezidențial
pentru persoane
vârstnice

Creșterea
atractivității
orașului NegreștiOaș pentru locuitori,
prin promovarea
incluziunii sociale

1. Promovarea incluziunii sociale
2. Creșterea accesului la serivicii
sociale și de sănătate

1. Valorificarea faunei din zona
Negrești-Oaș
2. Creșterea numărului de turiști
și vizitatori
3. Diversificarea ofertei turistice
locale

15.

Înființarea
Complexului de
Vânătoare Brada

Creșterea
atractivității
orașului NegreștiOaș pentru turiști și
vizitatori

16.

Modernizarea şi
eficientizarea
ilumunatului public
al oraşului

Implementarea unui
sistem de iluminat
public modern și
eficient energetic

1. Reducerea consumului de
energie
2. Creșterea calității vieții
3. Creșterea eficienței energetice

17.

Reabilitarea termică
a blocurilor de
locuințe din orașul
Negrești-Oaș

Creșterea eficienței
energetice a
clădirilor de locuit

1. Reducerea consumului de
energie
2. Creșterea calității vieții
3. Îmbunătățirea aspectului urban

18.

Înființarea unor
piste de biciclete în
orașul Negrești-Oaș

Creșterea mobilității
urbane, prin
promovarea
transportului
ecologic

1. Reducerea poluării aerului și a
poluării fonice
2. Promovarea unui stil de viață
sănătos
3. Decongestionarea traficului

	
  

1. Ponderea populației vârstnice este în
creștere
2. În Țara Oașului nu există nici un
centru rezidențial pentru vârstnici
3. Un număr mare de persoane
vârstnice din localitate trăiesc singure,
în condițiile în care o bună parte din
populația activă lucrează în străinătate

Înființarea unui centru rezidențial
pentru vârstnici, cu o capacitate
de 50 de locuri, care va oferi
servicii de cazare, masă, servicii
medicale și oportunități de
petrecere a timpului liber pentru
persoanelor vârstnice supuse
riscului de excluziune socială

1. Patrimoniul natural din zona
Negrești-Oaș nu este suficient
valorificat și promovat
2. Durata medie a sejurului turistic al
vizitatorilor este mai mică de 2 zile
3. Numărul turiștilor care vizitează
localitatea este redus în comparație cu
potențialul local.
1. Sistemul de iluminat public din
localitate nu acoperă toată localitatea
și nu dispune de corpuri de iluminat
eficiente energetic
Circa 25% dintre locuințele din
localitate sunt concentrate în blocuri
de locuințe colective, cu confort termic
scăzut și care afectează negativ
peisajul urban
În localitate nu există piste velo, iar
traficul rutier este principala sursă de
poluare
În zona centrală traficul auto este
congestionat

1,500,000

POR 2014-2020
Bugetul CJ SM

DGASPC SatuMare
ONG-uri

2015-2017

Amenajarea unui complex de
vânătoare pe o suprafață de
minim 100 ha: împrejmuiri,
garduri, porţi, inclusiv a
amenajări prevăzute de
tehnologie şi necesare vânatului
(hrănitori, sărării, scăldători,
adăpători, observatoare, fântâni,
ogoare de hrană, etc.).

500,000

Parteneriat
public-privat
(concesiune
terenuri de către
autoritățile
publice și
susținerea
investițiilor din
fonduri private
ale
concesionarilor)

Companii private

2018-2020

Extinderea rețelei de iluminat și
înlocuirea corpurilor de iluminat
existente cu becuri de tip LED

2,500,000

Bugetul local
Bugetul de stat

Reabilitarea termică a blocurilor
de locuințe cu 1.600 de
apartamente

20,000,000

Bugetul de stat
Bugetul local
Contribuția
locatarilor

Asociațiile de
locatari
MDRT

2014-2020

Amenajarea a 5000 ml de piste
de bicicliști

1,500,000

Bugetul de stat
Bugetul local

MDRT
ONG-uri

2018-2020

2014-2020
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19.

20.

Implementarea unui
sistem informatic
integrat la nivelul
administrației
publice locale din
Negrești-Oaș

Susținerea
implementării de
soluții de eguvernare

1. Imbunătaţirea comunicării si
colaborării cu contribuabilii
pentru crearea unei satisfacţii
maxime ca răspuns la solicitările
către Primărie
2. Existenţa unor unelte IT
pentru: managementul
activităţilor şi resurselor din
Primărie, prelucrarea facilă a
datelor şi informaţiilor existente
in Primărie şi facilitarea luării
deciziilor
3. Interconectarea tuturor
sistemelor informatice din
Primărie si automatizarea
conexiunilor între ele

Revizuirea strategiei
de dezvoltare locală
a orașului NegreștiOaș pentru perioada
2021-2027

Creșterea calității
deciziilor în
administrația
publică locală, prin
dezvoltarea
competențelor în
formularea de
politici publice, de
planificare
strategică și de
dezvoltare de
parteneriate interinstituționale

1. Instruirea personalului
administrației locale în domeniul
planificării strategice, formulării
de politici publice, dezvoltării de
parteneriate
2. Elaborarea strategiei de
dezvoltare a orașului pentru
perioada 2014-2020
3. Dezvoltarea unui portofoliu de
proiecte prioritare

	
  

1. Activităţile Primăriei sunt din ce în
ce mai complexe, resursele disponibile
sunt limitate, există nevoia de
informatizare a unor activităţi
2. Înscrierea în cerinţele UE cu privire
la relaţiile cu cetăţenii si transparenţă

Implementarea unui centru
interactiv de servicii publice.
Dotarea cu tehnică de calcul
modernă
Crearea portalului Primăriei
Implementarea unui sistem de
procesare, stocare și analiză a
datelor

3,000,000

POS CCE 20142020
Bugetul Local

1. Bugetul administrației locale este
unul redus, fiind necesară o prioritizare
permanentă a investițiilor publice, întro abordare strategică
2. Organigrama Primăriei este doar
parțial ocupată, iar nevoia de formare
profesională este continuă

1. Organizarea de sesiuni de
instruire
2. Analiza situatiei existente,
Analiza SWOT
3. Definirea viziunii și a
strategiei de dezvoltare
4. Organizarea unor vizite de
studiu în străinătate
5. Dezbateri și consultări publice
6. Promovarea rezultatelor
proiectului

700,000

PO DCA 20142020

2018-2020

Actori relevanți de
la nivel local
(companii, ONGuri, CJ, etc.)

2018-2020
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21.

22.

23.

Înființarea unei
tabere pentru elevi
și preșcolari în
orașul Negrești-Oaș

Creșterea
atractivității
orașului NegreștiOaș pentru turiști

Extinderea,
reabilitarea și
modernizarea
clădirii Primăriei
Negrești-Oaș

Creșterea calității
actului de guvernare
locală

Modernizarea
spaţiilor verzi
pentru crearea unui
“ Coridor Verde” de
calitate în oraşul
Negreşti Oaş

Creşterea calităţii
vieţii in Negresti
Oaș, prin
reabilitarea
infrastructurii
urbane, respectiv
prin crearea si
modernizarea si
spatiilor verzi si a
zonelor de circulatie
carosabila si
pietonala din
Centrul Civic al

	
  

1. Creșterea numărului de turiști
2. Extinderea și diversificarea
infrastructurii turistice din zonă
3. Diversificarea ofertei turistice
din Zona Negrești-Oaș

1. Creșterea calității serviciilor
publice
2. Asigurarea unor condiții
optime de lucru pentru angajații
Primăriei

1. Creșterea calității spațiilor
verzi din localitate
2. Crearea unor spații urbane de
calitate

1. Tabăra școlară din localitate a fost
închisă în anul 2009, ca urmare a
retrocedării clădiri
2. Numărul turiștilor care vizitează
zona se menține la un nivel scăzut

Construcția unei tabere pentru
elevi, cu o capacitate de 120
locuri/serie și cu cantină proprie,
unde vor putea fi organizate
diferite evenimente, construită
prin reconversia unor clădiri
publice neutilizate din localitate.

2,500,000

Parteneriat
public-privat
(concesiune
terenuri și
clădiriaaq1 de
către autoritățile
publice și
susținerea
investițiilor din
fonduri private
ale
concesionarilor)

1. Primăria orașului este amplasată
într-o clădire veche, care nu dispune
de condiții proprii pentru derularea
activităților instituției

Proiectul presupune
supraetajarea, reabilitarea și
modernizarea corpului C al
Primăriei Negrești-Oaș, în care
își va desfășura activitatea
Serviciul de taxe și impozite
locale, un birou unic pentru
cetățeni, registratura, registrul
agricol și starea civilă

650,000

Bugetul Local

2014

1. Spațiile verzi din localitate nu sunt
amenajate corespunzător
2. În localitate nu există trasee
pietonale dedicate

Proiectul vizează crearea și
modernizarea spațiilor verzi
identificate în PIDU și a zonelor
de circulație carosabilă și
pietonală din Centrul Civic al
orașului, în suprafață de cca 3,95
ha

5,500,000

POR 2014-2020
Bugetul local

2014-2015

2018-2020
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orasului

24.

25.

26.

Înființarea Centrului
de Informare și
Promovare Turistică
Negrești-Oaș

Construcția unui
parc acvatic în zona
de agrement Valea
Măriei

Înființarea unui
Centru
Transfrontalier de
Afaceri și de
Promovare a
Turismului

	
  

1. Promovarea ofertei turistice a
Țării Oașului
2. Creșterea numărului de turiști
3. Creșterea duratei medii a
sejurului turistic

1. Numărul turiștilor din zona
Negrești-Oaș se menține scăzut în
comparație cu potențialul local
2. În zona orașului Negrești-Oaș nu
funcționează nici un centru de
informare și promovare turistică
3. Durata medie a sejurului turiștilor
este foarte scăzută, una dintre cauze
fiind și insuficienta informare cu
privire la obiectivele turistice din zonă

Creșterea
atractivității zonei
Negrești-Oaș pentru
turiști și locuitori

1. Creșterea numărului de turiști
2. Extinderea și diversificarea
infrastructurii turistice din zonă
3. Diversificarea ofertei turistice
din Zona Negrești-Oaș

1. Patrimoniul natural din zona
Negrești-Oaș nu este suficient
valorificat și promovat
2. Durata medie a sejurului turistic al
vizitatorilor este mai mică de 2 zile
3. Numărul turiștilor care vizitează
localitatea este redus în comparație cu
potențialul local.

Creșterea
atractivității zonei
transfrontaliere
româno-ucrainene
pentru turiști și
învestitori

1. Dezvoltarea întreprinderilor
care își desfășoară activitatea în
zona transfrontalieră
2. Facilitatea legăturilor de
afaceri româno-ucrainene
3. Dezvoltarea infrastructurii și a
serviciilor de afaceri, cu
precădere în domeniul serviciilor
4. Atragerea și susținerea
potențialilor investitori

1. Deși se află în apropierea graniței
româno-ucrainene, relațiile de afaceri
dintre zona Negrești-Oaș și zona
învecinată din Ucraina sunt aproape
inexistente;
2. Numărul de turiști străini care
vizitează zona este redusă în raport cu
potențialul turistic existent
3. Întreprinzătorii locali nu beneficiază
de o gamă diversificată de servicii de

Creșterea
atractivității zonei
Negrești-Oaș pentru
turiști și vizitatori

Proiectul prevede construcția
unui centru de informare și
promovare turistică dotat cu
echipamente și mobilier specific,
cu spații de prezentare a
materialelor promoționale, birou
de informare a turiștilor,
echipamente ITC conectate la
Internet, grupuri sanitare, bază de
date cu oferta turistică locală, site
web de promovare, etc.
Proiectul prevede amenajarea
unui parc acvatic în zona de
agrement Valea Măriei, pe o
suprafață de cca 3 ha, care să
valorifice apele sulfuroase din
zonă și care va cuprinde mai
multe bazine, inclusiv pentru
copii, cu valuri și pentru relaxare,
bazine cu hidromasaj, jacuzzi,
trambuline, tobogane, spirale
acvatice, etc., dar și spații de
alimentație publică, parcări, etc.
Proiectul prevede înființarea unui
incubator de afaceri, care să
găzduiască și să ofere servicii de
afaceri (informare, consultanță,
promovare, internaționalizare,
etc.) întreprinzătorilor locali și
străini care vor șă-și dezvolte
afacerile în zona transfrontalieră.
De asemenea, centrul de afaceri
va beneficia de spații pentru

600,000

POR 2007-2013

2013-2014

25,000,000

Parteneriat
public-privat

2018-2020

3,000,000

ENPI Ungaria Slovacia România –
Ucraina
Bugetul local

Primăria Teacevo
CJ SM

2017-2020
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afaceri
4. Numărul de investitori străini din
zonă este foarte redus

27.

Extinderea,
reabilitarea și
modernizarea
infrastructurii de
apă și apă uzată din
orașul Negrești-Oaș

Creșterea calității
vieții locuitorilor
orașului, prin
îmbunătățirea
infrastructurii de
apă și apă uzată din
Negrești-Oaș

1. Creșterea ponderii locuințelor
branșate la rețeaua de alimentare
și canalizare la 90%
2. Creșterea calității apei potabile
distribuite
3. Reducerea poluării apelor, prin
tratarea superioară a apelor uzate
4. Creșterea calității serviciilor
furnizate consumatorilor

1. Rețelele de apă potabilă și
canalizare din localitate sunt uzate
fizic și moral
2. Rețelele tehnico-edilitare din
localitate acoperă doar parțial trama
stradală a orașului, iar peste 25%
dintre locuințe nu sunt branșate
3. Calitatea serviciilor furnizate
consumatorilor este nesatisfăcătoare

organizarea unor evenimente și
conferințe.
1. Reabilitarea stației de tratare a
apei și a conductelor de aducțiune
a apei potabile
2. Reabilitarea și extinderea
stației de tratare a apelor uzate
3. Zonarea, contorizarea și
monitorizarea presiunii apei
4. Reabilitarea conductei de
aducțiune
5. Extinderea și reabilitarea
rețelei de distribuție a apei și de
canalizare

62,000,000

POS MEDIU
2007-2013

APA SERV S.A.
Bugetul local

2013-2015

444,450,000

II. Proiecte complementare intervențiilor strategice (cu finanțare preponderentă din fonduri proprii):
1.
Înființarea unui centru de permanență medicală și stomatologică
2.
Fluidizarea traficului rutier din localitate
3.
Construirea monumentului ”Crucea Credinței” pe Dealul Tâmpa
4.
Îmbunătățirea procesului de consultare publică cu cetățenii din localitate
5.
Amenajarea unei piste de biciclete între Negrești-Oaș și comuna Vama
6.
Muzeul Virtual al Țării Oașului
7.
Școală de olărit pentru tineri
8.
Reabilitarea clădirii centrului de protecție a plantelor
9.
Montarea unor indicatoare stradale noi
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10.
11.
12.
13.
14.

Achiziționarea de echipamente pentru Primăria Negrești-Oaș
Dotarea cu echipamente a detașamentului de pompieri și a serviciului voluntar pentru situații de urgență
Construirea unei ciuperci tradiționale pentru dans
Reabilitarea unor gospodării tradiționale din comunele învecinate și introducerea lor în circuitul turistic
Derularea unor proiecte de educație ecologică pentru cetățeni

III. Proiecte majore pentru care sunt propuse studii de (pre)fezabilitate în perioada 2014-2020:
1.
Construcția unei parcări subterane în centrul orașului
2.
Creșterea capacității de transport (lărgirea) DC 75 Negrești Oaș - Luna Șes
3.
Sistem integrat de colectare a apelor pluviale din orașul Negrești-Oaș
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