
4.Reamenajare str. 1 Decembrie 1918 Carei- axa de dezvoltare”

Finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor 
– poli urbani de creştere”, Domeniu de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană”

Valoarea proiectului 1.880.000 Euro.

Durta de implementare a proiectului 27 luni, perioada 2011-2013.

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii vieţii prin modernizarea spaţiilor publice urbane aferente principalei axe de 
dezvoltare a zonei de acţiune.

Obiective specifice :
1.Crearea premiselor privitoare la creşterea calităţii vieţii şi crearea de noi locuri de muncă prin intervenţii constructive asupra 

axei de dezvoltare a zonei urbane –strada 1 Decembrie 1918  , în următorii doi  2 ani 

2. Creşterea gradului de confort al populaţiei ce străbate zona prin intervenţii privind transportul şi mobilitatea populaţiei prin 
reducerea cu peste 18 % a timpului de călătorie în municipiu, creşterea cu peste 15% a persoanelor care utilizează bicicleta şi crearea 
facilităţilor pentru persoanele cu handicap, în următorii doi ani.

Pe strada 1 Decembrie 1918 se regăsesc un număr de cel puţin  19 clădiri de patrimoniu dintre cele 33 ale zonei de acţiune ,printre  
care Castelul Karolyi ,unul dintre cele mai reprezenative clădiri de patrimoniu ale regiunii Nord-Vest. La intersecţia străzii cu strada 
Iuliu Maniu se află Centrul cultural compus din teatrul municipal şi Casa de Cultură .  Prin implementarea proiectului moştenirea 
culturală se va conserva şi va deveni în acest fel un punct de interes pentru turişti. 

Pe de altă parte prin modernizarea străzii şi a scuarilor, fluidizarea traficului în zonă , mărirea suprafeţei destinată pietonalului, se 
poate contribui la dezvoltarea economică şi crearea de noi locuri de muncă prin apariţia unor noi societăţi comerciale de tip cafenele, 
cofetării în aer liber care pot contribui la refacerea specificului „burghez” pe care oraşul l-a moşntenit .

Astfel,  pornind de la aspectele  prezentate  mai  sus putem concluziona  că necesitatea reabilitării  străzii  se impune din mai  multe 
considerente: arhitectural, tehnic, mediu şi economic.



Intervenţiile preconizate constau în:

• Crearea şi amenejarea unui traseu pietonal pe partea stângă a străzii în paralel cu o pista pentru biciclişti

• Reamenajarea parcărilor în corpul drumului şi realizarea unor parcări ecologice , din care 10 pentru persoane cu handicap 

locomotor

• Reabilitarea în totalitate a scuarurilor  existente pe partea dreapta a traseului şi a unora existente pe partea stângă , prin lucrări 

peisagisticice şi realizarea a 5 mici fântăni arteziene

      ●    Pavarea trotuarelor şi plantări  , montare indicatoare de străzi, chioşcuri  de ziare,  

            cilindri de afişaj , 

Astfel în urma implementării se vor realiza următoarele:
- trotuare + amfiteatru                  7 255 mp
- alei pietonale                              5 976 mp
- spaţii verzi                                12 949 mp
- parcari auto                                 2 288 mp (150 locuri)
- pistă pentru biciclişti                  1 643 mp
- accese auto+ staţii de autobuz    1 026 mp
- fântâni arteziene                             370 mp (2 buc. reabilitate)

                                                                                                           (5 buc. proiectate)
- plantări           



Lista arborilor şi arbuştilor propuşi pentru plantare
Str. 1 Decembrie 1918

Nr. 
crt. Denumirea Cant  Preţ 

unitar

Valoarea 
ofertată

lei
1 Acer (Artar) 30  85.00 2550.00
2 Picea Pungens Glauca (Brad Argintiu) H=80cm 40  80.00 3200.00
3 Picea Pungens Hoopsii (Brad Argintiu) H=1.2m 25  155.00 3875.00
4 Acer ginnala (Artar de Manciuria) H=2.0m 10  93.00 930.00
5 Gleditsia Tricanthos(Gladita) H= 1.5m 20  93.00 1860.00
8 Fagus Sylvatica Atropunicea (Fag Rosu) 12  155.00 1860.00
9 Acer palmatum (Artar japonez) 10  78.00 780.00
10 Platanus hybrida (Platani) H=2m 22  80.00 1760.00
11 Acer campestre (Jugastru) H=2.5m 21  85.00 1785.00

12
Arbusti Berberis thunbergii Harlequin (Dracila) H=40 
cm 21  28.00 588.00

6 Arbusti Cornus Mas (Corn) H=2m 20  55.00 1100.00
7 Arbusti Cornus Sanguinea (Sânger) 20  30.00 600.00
13 Arbusti Taxus (Tisa)H=80cm 250  94.00 23500.00
14 Arbusti Juniperus (Ienupar) H=80cm 360  96.00 34560.00
15 Arbusti Cotoneaster H=80cm 400  45.00 18000.00
16 Arbusti Buxus (Cimisir) H=80cm 58  155.00 8990.00
17 Arbusti Forsythia (Forsiția)H=1.2m 50  45.00 2250.00
18 Arbusti Pyracantha (Piracanta)H=1.2m 120  45.00 5400.00
19 Arbusti Euonymus (Evonimus)H=80cm 120  65.00 7800.00
20 Arbusti Osmanthus H=1.5m 120  354.00 42480.00
21 Plante anuale – Flori cu bulbi (Lalele ) 4500  0.40 1800.00
22 Plante perene – Anemone 3200  0.40 1280.00
23 Plante de apa – Nufar 8  80.00 640.00
      
 Total 9437 buc  167588.00



Reamenajare str. 1 Decembrie 1918 Carei după implementarea proiectului












