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Proiectul Cre terea eficien ei energetice a blocurilor de locuin e D4, D30-32 ș ț ț
din municipiul Zalău  a demarat

În data de 2 august 2017, Municipiul Zalău a semnat contractul de finan are pentru proiectulț  ”Cre tereaș
eficien ei energetice a blocurilor de locuin e D4, D30-32 din municipiul Zalăuț ț ”. Proiectul este finan atț
prin  Programul  Opera ional  Regional  2014-2020ț ,  Axa  prioritară  3 -  Sprijinirea   tranzi iei  către  oț
economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investi ii 3.1ț  - Sprijinirea eficien ei energetice, aț
gestionării inteligente a energiei i a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice,ș
inclusiv în clădirile publice, i în sectorul locuin elor, ș ț Opera iunea Aț  - Clădiri rezidenţiale. Autoritatea
de Management pentru Programului Opera ional Regionalț  este Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administra iei Publice i Fondurilor Europene, iar ț ș Organismul Intermediar este Agen ia de Dezvoltareț
Regională Nord Vest.

   
Durata implementării proiectului este de 25 luni de la data semnării contractului de finan are, din careț
12 luni reprezintă perioada de execu ie a lucrărilor. Valoarea totală a proiectului este de 1.676.721,98ț
lei. Din aceasta, contribu ia de la ț Fondul European de Dezvoltare Regională este de 742.313,76 lei,
contribu ia de la bugetul na ional este de 130.996,54 lei  iar  803.411,68 reprezintă  contribu ia localăț ț ț
(buget local i asocia iile de proprietari). ș ț

Obiectivul proiectului este de a contribui la cre terea eficien ei energetice a blocurilor de locuin e dinș ț ț
municipiul Zalău în contextul demersurilor efectuate de autorită ile locale pentru combaterea efectelorț
generate de gazele cu efect de seră specifice. Rezultatele a teptate sunt: atingerea de consumuri mai miciș
de 100 KWH/mp/an în cele 2 blocuri, reducerea consumului anual specific de energie cu cel puţin 50%
i cre terea numărului de gospodării cu o clasficare mai bună a consumului de energie cu un număr deș ș

53 de apartamente.

Beneficiarii direc i ai proiectului sunt proprietarii i persoanele care locuiesc în cele 53 de apartamenteț ș
ale blocurilor D4 situat pe Str.General Ion Dragalina nr.29, respectiv D30-32 situat pe Str. Gheorghe
Doja nr.30-32. Din cele 53 de apartamente, 50 au destina ia de locuin ă iar restul sunt spa ii cu altăț ț ț
destina ie.ț

Alte  informa ii  se  vor  regăsi  pe  site-ul  ț www.zalausj.ro,  la  secţiunea  ”Proiecte  şi  programe”  sau  la
următoarele persoane de contact: Angelica Pop, manager de proiect,  popangelica@zalausj.ro, i  ș Diana
Breban, purtător de cuvânt, crisandiana@zalausj.ro, tel. 0260/610550.

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