I nvestiþii
Spitalul Judeþean de Urgenþã
Brãila va avea o nouã secþie
de cardiologie ºi pediatrie
Consiliul Judeþean Brãila are
în acest an un buget pentru investiþii
publice de 26,79 milioane lei, potrivit
reprezentanþilor judeþului.
Cea mai mare atenþie va fi acordatã în
2013 sectorului de sãnãtate. Pentru
aceste investiþii a fost alocatã suma de
14 milioane lei.
Lucrãrile de proiectare ºi executare în
vederea construcþiei secþiei de
cardiologie ºi pediatrie a Spitalului
Judeþean de Urgenþã Brãila se vor ridica
la suma totalã de 21,7 milioane lei. Din
aceastã sumã 12,13 milioane lei vor fi
utilizate pentru lucrãri de construcþii ºi
montaj iar 7,94 milioane lei pentru
achiziþia de echipamente medicale. În
acest an se vor realiza lucrãri în valoare
de 8 milioane lei.
Secþia de cardiologie ºi pediatrie va
ocupa o clãdire cu regimul de înãlþime
parter+ 3 etaje. La demisol va fi montat
un angiograf ºi vor fi amenajate
vestiarele. La parter va fi zona de

investigaþii, la etajul 1 cardiologia iar la
etajele 2 ºi 3 pediatria.

Accesul în localitatea
Liscoteanca va fi îmbunãtãþit
Pentru investiþiile de infrastructurã
rutierã în acest an au fost alocate 3,2
milioane lei.
Din aceastã valoare 2,97 milioane lei
v or f i f ol os i þi pentr u s er v i cii d e
proiectare ºi execuþie în cadrul
proiectului de modernizare a drumului
judeþean DJ 203R- Liscoteanca Km
22+500 – 24+500.
Pânã la momentul de faþã în cadrul
proiectului a fost atribuit contractul
pentru realizare a expertizei tehnice ºi a
documentaþiei
de
avizare.
Câºtigãtoarea procedurii de atribuire
prin “cerere de oferte” a fost asocierea
Bia Consproiect - Micosty Proiect.
Tronsonul de drum vizat este pietruit,
în stare avansatã de degradare, ceea ce
face ca traficul rutier în aceastã zonã sã

se desfãºoare cu mare greutate.

Casa Alexiu, monument
istoric din Brãila, va fi repus
în drepturi
Lucrãrile de reabilitare a clãdirii monument-istoric de pe strada Polonã nr. 14,
au fost incluse în bugetul de investiþii
pe anul 2013.
Imobilul propus pentru consolidare ºi
reabilitare denumit Casa Alexiu are
regim de înãlþime de subsol parþial +
parter + mansardã parþialã.
Clãdirea de patrimoniu Casa Alexiu

face parte din programul coordonat de
Consiliul Judeþean Brãila de repunere în
valoare a construcþiilor vechi din judeþ
ºi introducerea acestora în circuitul de
funcþionalitate adecvat necesitãþilor.
Valoarea totalã a investiþiei este de 2,92
milioane lei. Pentru lucrãrile executate
din acest an este prevãzutã suma de 2,2
milioane lei.
Contractul de lucrãri a fost atribuit
societãþii Confort 2000 la valoarea de
2,29 milioane lei.

Investiþii importante în infrastructura de drumuri
Infrastructura de transport din Maramureº
va acapara cea mai mare parte din bugetul de
investiþii pe anul 2013 al Consiliului Judeþean. Astfel,
pentru transporturi în acest an a fost alocatã suma de
69,52 milioane lei, potrivit reprezentanþilor CJ
Maramureº.
Doar pentru proiectul de reabilitare a traseului DJ
Baia Sprie(DN18) -Cavnic(DJ184) - Ocna
ªugatag(DJ109F) - Cãlineºti(DJ185) - Bârsana va fi
alocatã suma de 68,52 milioane lei. Valoarea totalã a
investiþiei este de 96,4 milioane lei.

Aproape tot bugetul va fi utilizat
pentru continuarea proiectelor
Bugetul de investiþii pe anul 2013 al CJ Maramureº se
ridicã la 148,42 milioane lei. Acesta este compus în cea
mai mare parte din fonduri postaderare - 138,61
milioane lei.
Pentru continuarea proiectelor demarate în alþi ani a
fost alocatã suma de 130,56 milioane lei, iar pentru
proiecte noi doar 150.000 lei, diferenþa este încadratã
la “alte cheltuieli de investiþii”.
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Structura de rezistenþã a spitalului
“Dr. Constantin Opriº” va fi reabilitatã

Bisericile maramureºene vor deveni
mai accesibile

Investiþii importante vor fi realizate ºi în ceea ce
p r i v e º te i nf r a s tr u ctu r a d e s ã nã ta te . P e ntr u
acest capitol a fost alocatã suma de 45,13 milioane lei.
Reabilitarea Spitalului Judeþean de Urgenþã “Dr.
Constantin Opriº” Baia Mare va presupune în acest an
costuri de 38,76 milioane lei. Valoarea totalã a
proiectului este de 69,83 milioane lei.
Construcþiile din incinta spitalului judeþean de
urgenþã au o vechime de peste 38 de ani.
Prin acest proiect se vor realiza lucrãri la corpul
propriu-zis al spitalului ce au ca scop reabilitarea
structurii de rezistenþã, alinierea construcþiei la
normativele actuale de siguranþã la foc,
implementarea mãsurilor necesare de respectare a
nor mel or pentr u per s oanel e cu d i zabi l i tãþi ,
reabilitarea termicã a clãdirii.
La acestea se adaugã refacerea circulaþiilor pe
verticalã, ventilaþiile, cablajele electrice ºi instalaþiile
sanitare, precum cele pentru gaze medicale.

Dezvoltarea turismului maramureºan va fi asiguratã
prin implementarea proiectului “Circuitul bisericilor
de lemn din Transilvania de Nord”. Investiþia se ridicã
la valoarea totalã de 15,98 milioane lei.
Proiectul are în vedere creºterea accesibilitãþii la 16
biserici din lemn maramureºene. Se va realiza
reabilitarea drumurilor de acces din drumul judeþean
sau naþional principal pânã în punctul de vizitare ºi
prin realizarea de parcãri pentru autoturisme ºi
autocare în proximitatea drumului de acces în incinta
obiectivului.
De asemenea, se va dezvolta infrastructura conexã
prin construirea unui punct de informare turisticã,
alimentarea cu apã din surse locale individuale sau
prin racordarea la sistemul centralizat de alimentare
cu apã în cel mai apropiat punct, canalizarea apelor
uzate, iluminatul stradal în zona monumentului istoric
ºi a parcãrii, iluminatul arhitectural ºi de punere în
valoare a obiectivului.

Lucrãri de anvergurã la Spitalul Judeþean de
Urgenþã Cãlãraºi
Consiliul Judeþean Cãlãraºi a
economisit 4,95 milioane lei din
bugetul aferent anului trecut, sumã ce
va fi u tilizatã pentru f inanþarea
proiectelor de investiþii.
La aceastã sumã se adaugã bugetul
de investiþii pentru acest an în valoare
de 5,32 milioane lei ºi fonduri
europene nerambursabile însumând
37,86 milioane lei, potrivit domnului
Rãducu George Filipescu, preºedintele
Consiliului Judeþean Cãlãraºi.
Bugetul de investiþii din anul 2012 a
fost cu 8% mai mic comparativ cu cel
din acest an însã sumele provenite din
execedentul anului anterior au fost
semnificativ mai ridicate.
În total, pentru proiecte de investiþii,
Consiliul Judeþean Cãlãraºi a aprobat
pentru acest an cheltuieli de 48,32
milioane lei, reprezentând buget de
investiþii, execedent bugetar ºi fonduri
externe nerambursabile.

Fondurile europene vor fi
utilizate aproape exclusiv
pentru implementarea
proiectului de management
al deºeurilor
În 2013 din excedent cea mai mare
sumã, 2,98 milioane lei, va fi direcþionatã
spre implementarea proiectului „Management integrat al deºeurilor solide în
judeþul Cãlãraºi”. Proiectul va fi însã
finanþat în cea mai mare parte din
fonduri externe nerambursabile în
valoare de 37,34 milioane lei.

Demareazã lucrãrile la noul
sediu al Bibliotecii Judeþene
„Alexandru Odobescu”
Primãria se va axa în acest an pe
extinderea ºi modernizarea
infrastructurii culturale.
Investiþia în noul sediu al Bibliotecii
Ju d eþene „Alexandru Odobescu”
Cãlãraºi se va ridica la suma de 4
milioane lei. Sursele de finanþare sunt
bugetul judeþului, bugetul de stat ºi
alte surse de finanþare nerambursabilã
atrase.
Reprezentanþii Consiliului Judeþean
Cãlãraºi au declarat:
„În acest moment Biblioteca
Judeþeanã îºi desfãºoarã activitatea
într-o locaþie improprie, în condiþii
precare de depozitare a fondului de
carte, spaþiile pentru lecturã fiind de
asemenea inadecvate.”
Totodatã, municipalitatea ºi-a propus
sã încheie în 2013 lucrãrile de
amenajare a Secþiei de Arheologie a
Muzeului Dunãrii de Jos, situatã la
demisolul Centrului Judeþean pentru
Culturã ºi Administraþie Publicã „Barbu
ªtirbei”.

Continuã lucrãrile
la Spitalul Judeþean
de Urgenþã Cãlãraºi
Trei proiecte cu o valoarea totalã de
peste 40 milioane lei vor fi demarate în
acest an în scopul modernizãrii
Spitalului Judeþean de Urgenþã Cãlãraºi.
Proiectul de consolidare, reabilitare ºi

modernizare a corpurilor F,G
ºi H ale spitalului se va
întinde pe o duratã de trei
ani ºi presupune costuri de
34,25 milioane lei.
Rãducu George Filipescu,
preºedintele Consiliului
Judeþean Cãlãraºi, a precizat:
“Urmare a expertizãrii tehnice a
corpurilor de clãdire F,G ºi H, a reieºit
necesitatea realizãrii unei consolidãri a
structurii de rezistenþã, precum ºi a unei
modernizãri a acestor locaþii.”
În cadrul unui alt proiect vor demara
lucrãrile de reabilitare a Secþiei
Medicale de la etajul 2, singura secþiune
rãmasã nemodernizatã în cadrul
corpului C.
Valoarea estimatã a investiþiei este de
3,28 milioane lei, aceasta fiind împãrþitã
pe o perioadã de doi ani.
Spitalul Judeþean Cãlãraºi va beneficia
ºi de investiþii în extinderea Unitãþii de
Primire Urgenþe. Proiectul se va întinde
pe o perioadã de trei ani având o
valoare totalã de 2,77 milioane lei.
Finanþarea lucrãrilor la spitalul
judeþean este asiguratã din bugetul
judeþean, bugetul de stat, dar ºi alte
surse de finanþare externe
nerambursabile.
De asemenea, în acest an se vor
ex ecu ta l u cr ã r i d e r ea b i l i ta r e º i
modernizare a Spitalului de Psihiatrie
Sãpunari ºi de modernizare a Centrului
de Asistenþã Medico-Socialã Cãlãraºi.
Investiþiile se ridicã la 2 milioane lei,
respectiv 779.600 lei. Proiectele de aflã

în faza de precontractare spre finanþare
prin Programul Operaþional Regional,
Axa Prioritarã 3 “Îmbunãtãþirea
infrastructurii sociale”.

Lucrãrile de apã ºi
canalizare în plinã
desfãºurare
Proiectul „Extinderea ºi reabilitarea
sistemelor de alimentare cu apã ºi de
canalizare, din judeþul Cãlãraºi" se aflã
de asemenea în implementare.
Valoarea totalã a investiþiei se ridicã la
99,45 milioane euro, proiectul
beneficiind de finanþare prin Programul
Operaþional Sectorial Mediu 2007 –
2013, Axa prioritarã 1 “Sprijinirea
dezvoltãrii durabile a oraºelor - poli
urbani de creºtere”.
Lucrãrile vizeazã infrastructura de apã
ºi canalizare din mediul urban:
municipiile Cãlãraºi ºi Olteniþa, oraºele
Budeºti, Fundulea ºi Lehliu Garã.
Beneficiarii investiþiei sunt operatorul
regional de apã-canal S.C. Ecoaqua S.A.
ºi A.D.I. Ecoaqua.

Centrul de Management Integrat al Deºeurilor va fi construit la
Boroºneu Mare
Consiliul Judeþean Covasna a alocat în acest
an 8,72 milioane lei pentru investiþii finanþate din
fonduri bugetare. Cea mai mare parte a banilor, 6,29
milioane lei, va fi utilizatã pentru finanþarea
proiectelor demarate în anii anteriori. Pentru
finanþarea de noi proiecte au fost alocate doar 1,48
milioane lei.
De asemenea, pentru susþinerea proiectelor cu
finanþare din fonduri externe nerambursabile
postaderare a fost alocat un buget de 13,34 milioane

lei, potrivit reprezentanþilor Consiliului Judeþean
Covasna.

CJ Covasna urmeazã sã selecteze
constructorul Centrului de Management Integrat al Deºeurilor
Proiectul “Sistem de management integrat al
deºeurilor în judeþul Covasna” este cea mai mare
investiþie derulatã cu finanþare europeanã de Consiliul
Judeþean Covasna. Aceastã investiþie va beneficia în

2013 de o finanþare de 10,6 milioane lei din bugetul
local.
În cadrul proiectului a fost lansatã licitaþia pentru
construirea Centrului de Management Integrat al
Deºeurilor (depozit, staþie de sortare ºi staþie de compost în Boroºneu Mare) ºi construirea staþiei de transfer în Târgu Secuiesc, Judeþul Covasna. Ofertele au
putut fi depuse pânã la 14 mai 2013.
Capacitatea totalã de stocare a depozitului Boroºneu
Mare va fi de 0.93 milioane mp, iar perioada de viaþã
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este estimatã la 21 ani. Staþia de compostare va avea o
capacitate de 12.000 tone/an, iar staþia de transfer de
la Târgu Secuiesc de 8.000 tone/an.

Spitalul Dr. Fogolyan Kristof va fi
reabilitat din fonduri europene
Consiliul Judeþean a reuºit sã atragã fonduri europene
ºi pentru proiectul “Reabilitarea Spitalului Judeþean
de Urgenþã Dr. Fogolyan Kristof”. În acest an, din
bugetul local au fost alocate 2,74 milioane lei pentru
aceastã investiþie. Pânã la ora actualã a fost lansatã
doar licitaþia pentru servicii de consultanþã, potrivit
datelor date publicitãþii de Consiliul Judeþean
Covasna.

Investiþii pentru modernizarea
Bibliotecii Judeþene “Bod Peter”
Proiectul de reamenajare ºi refuncþionalizare a
centralei termice a Bibliotecii Judeþene “Bod Peter” va
avea în acest an un buget de 3,08 milioane lei. La
jumãtatea lunii martie Consiliul Judeþean Covasna a
lansat o cerere de oferte pentru atribuirea lucrãrilor de
proiectare ºi execuþie în cadrul proiectului. Investiþia
este finanþatã din fonduri bugetare.
Totodatã, din fonduri bugetare sunt suportate
costurile proiectului “Construire ºi amenajare hale de
depozitare ºi garaje cu utilitãþi, str. Recoltei, nr. 3 “. În
acest an proiectul va beneficia de un buget de 2,69
milioane lei.

Prima procedurã pentru atribuirea lucrãrilor de
proiectare ºi executare, lansatã în iulie 2012, a fost
anulatã. Cererea de oferte a fost relansatã la începutul
lunii aprilie, procedura a fost însã suspendatã de pe 19
aprilie pânã la 15 mai.

Un singur proiect nou este programat
pentru acest an
Singurul proiect nou care va fi demarat de Consiliul
Judeþean Covasna va fi cel de reabilitare a drumului
judeþean DJ 121A între km 42+730-45+467. Din
bugetul pe anul 2013 pentru lucrãrile de proiectare ºi
execuþie aferente acestui proiect a fost alocatã suma
de 1,48 milioane lei.

Aeroportul Iaºi va repune judeþul de harta investiþiilor
Consiliul Judeþean Iaºi se va
concentr a în acest an pe implementarea proiectelor pentru
dezvoltarea infrastructurii de transport,
sanitare ºi de mediu.
Proiectul de modernizare a
Aeroportului Iaºi presupune costuri
totale de aproape 90 milioane euro.
Lucrãrile se vor derula în douã etape în
perioada 2013-2015.
În implementare se aflã totodatã
proiectele de reabilitare completã a
douã unitãþi medicale: Spitalul Clinic de
Urgenþã “Prof. Dr. Nicolae Oblu” ºi
Spitalul Clinic de Urgenþe pentru Copii
“Sfânta Maria”.
O investiþie majorã o constitue
totodatã proiectul de management
integrat al deºeurilor.

Consiliul Judeþean Iaºi a
alocat fonduri importante
pentru dezvoltare
Bugetul Consiliului Judeþean Iaºi pentru
2013 se ridicã la suma de 601,86
milioane lei. Din aceastã valoare pentru
secþiunea dezvoltare au fost alocate
461,99 milioane lei.

În doi ani Aeroportul Iaºi va
avea o pistã de 2.400 m
Prima etapã a investiþiilor ce vor fi
realizate la Aeroportul Iaºi va
presupune costuri de 49,29 milioane
euro (TVA inclus) ºi prevede realizarea
unei piste noi de 2.400 m.
Cristian Adomniþei, preºedintele
Consiliului Judeþean Iaºi, precizeazã:
“Dupã mai mult de un deceniu de
polemici ºi tergiversãri, proiectul de
modernizare a Aeroportului a prins, în
sfârºit, contur. În 25 de luni începând cu
aceastã primãvarã, Iaºiul va avea un
aeroport modern, cu o pistã nouã de
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2.400 m, care va repune judeþul nostru
pe harta investiþiilor.”
În a doua etapã a proiectului se vor
construi douã cãi pentru degajare
rapidã, o platformã de îmbarcare–
debarcare, precum ºi instalaþiile
aferente acestora (balizaj, sisteme de
iluminare etc.). Valoarea investiþiei
pentru aceastã etapã va fi de 39,92
milioane euro (TVA inclus).
Proiectul de dezvoltare ºi
modernizare a Aeroportului Internaþional Iaºi este finanþat în principal
din fonduri europene nerambursabile.

S-a semnat contractul
pentru proiectul de management al deºeurilor
Contractul de finanþare al proiectului
“Sistem de management integrat al
deºeurilor în judeþul Iaºi” a fost semnat
la jumãtatea lunii mai. Investiþia totalã
se ridicã la suma de 56 milioane euro
(fãrã TVA) din care finanþarea nerambursabilã este de 50,58 milioane euro.
La începutul anului, Consiliul
Judeþean Iaºi a lansat patru licitaþii
deschise în cadrul acestui proiect:
Ø contract de proiectare ºi execuþie
lucrãri „Extindere ºi Modernizare Centru
de Management al Deºeurilor în Judeþul
Iaºi”, estimat la suma de 90,24 milioane
lei;
Ø contract de servicii de asistenþã
tehnicã privind supervizarea
contractelor aferente „Sistemului de
management integrat al deºeurilor în
judeþul Iaºi”, estimat la suma de 5,89
milioane lei;
Ø contract de servicii de asistenþã
tehnicã de management pentru
acordarea de sprijin în gestionarea ºi
implementarea „Sistemului de management integrat al deºeurilor în judeþul

Aeroportul Internaþional Iaºi

Iaºi”, estimat la suma de 6,61 milioane lei;
Ø contract de proiectare ºi execuþie
lucrãri: “Continuarea lucrãrilor în cadrul
Proiectului Managementul integrat al
Deºeurilor în Municipiul Iaºi ”, estimat la
suma de 41,11 milioane lei.

Lucrãrile de reabilitare a
mãnãstirii Golia vor continua ºi în acest an
Proiectul “Reabilitarea ºi dezvoltarea
turisticã a ansamblului monument
istoric Mãnãstirea Golia – Iaºi” a
câºtigat premiul pentru anul 2012 al
Uniunii Europene pentru Patrimoniul
Cultural – Categoria Conservare.
Cristian Adomniþei declarã:
“Se fac eforturi susþinute pentru a
valorifica potenþialul cultural al
ju d eþu lu i nostr u pr in acþiu ni d e
anvergurã naþionalã ºi internaþionalã,
care sã punã Iaºiul pe harta culturalã a
Europei.”
Valoarea lucrãrilor cuprinse în etapa a

doua a proiectului se ridicã la suma de
5,72 milioane euro. Se vor executa
lucrãri de conservare, restaurare picturã
interioarã ºi lucrãri de îmbunãtãþire a
infrastructurii publice urbane.

Parcurile indusriale îºi vor
face intrarea în Moldova
Consiliul Judeþean Iaºi implementeazã
ºi proiecte transfrontaliere. La finele
anului trecut autoritãþile au lansat
“Transagropolis – Transfrontier Agribusiness Support”. Proiectul este
implementat în parteneriat cu
autoritãþile locale ºi instituþii publice
din Republica Moldova. Valoarea totalã
a investiþiei se ridicã la 4,32 milioane
euro, din care din finanþare
nerambursabilã este acoperitã suma de
2,79 milioane euro.
Proiectul prevede crearea de spaþii de
producþie (spaþiu pentru linii de
procesare, spaþiu desfacere ºi prezentare), centru suport afaceri ºi amenajãri

exteriore (parcare pentru 40 autoturisme, 20
camioane, utilitãþi).
Totodatã, Consiliul Judeþean Iaºi a început
demersurile pentru construcþia primelor parcuri
industriale din regiunea Moldovei.

modernizarea ºi dotarea ºcolilor speciale din
judeþul Iaºi” în valoare totalã de 7,37 milioane
euro. Prin aceastã investiþie se executã lucrãri
de consolidare, modernizare, extindere ºi
dotare la patru unitãþi ºcolare.

Sume importante investite în
refacerea ºi modernizarea
infrastructurii rutiere

Noi proiecte de investiþii se aflã în
pregãtire

O serie de proiecte de investiþii sunt
implementate de Consiliul Judeþean Iaºi ºi pe
partea de infrastructurã rutierã:
Ø Reabilitarea ºi modernizarea drumului
interjudeþean DJ 248 Iaºi-Vaslui (valoare
pr oi ect: 1 5 ,9 9 mi l i oa ne eu r o, l u ngi me
reabilitatã: 37,45 km, termen finalizare:
septembrie 2013);
Ø Reabilitarea ºi modernizarea infrastructurii
rutiere interjudeþene DJ 282C, DJ 282, DJ 282B
Iaºi-Botoºani (valoare proiect: 18,43 milioane
euro, lungime reabilitatã: 42,8 km, termen
finalizare: 2015);
Ø Reabilitarea a douã mari artere judeþene
(Iaºi-Þi bãneº ti -D ãgâþa º i Iaº i -Gr opni þa
Caprei-Belceºti- Scobinþi-Sireþel-Lespezi)
(valoare proiect: 46 milioane euro);

Lucrãrile la patru unitãþi de
învãþãmânt vor fi încheiate în
acest an

Consiliul Judeþean Iaºi va face în continuare tot
posibilul pentru atragerea de fonduri.
“În perioada urmãtoare vor fi identificate
toate sursele de finanþare încã disponibile
pentru atragerea de fonduri nerambursabile
relevante care sã contribuie la reducerea
disparitãþilor ºi reducerea decalajului de
dezvoltare dintre centrele urbane ºi localitãþile
rurale. De asemenea, misiunea directoare
pentru viitorul imediat constã în creºterea
capacitãþii de a identifica ºi mobiliza într-un
mod inteligent resursele existe la nivel local,
inclusiv prin dezvoltarea capacitãþilor de “policy-making”., a precizat Cristian Adomniþei.
La acest moment se fac eforturi pentru
obþinerea finanþãrii în vederea construcþiei
“Centrului Intermodal Regional de Transport
Marfã în Zona Iaºi”. Obiectivul va fi amplasat în
comuna Holboca pe o suprafaþã de aproximativ
20 ha.

În 2013 va fi încheiat proiectul “Reabilitarea,

Managementul deºeurilor, cea mai
mare alocare de fonduri
Resursele financiare ale Consiliului
Judeþean Vaslui se vor îndrepta în acest an în
primul rând spre implementarea proiectelor de
management al deºeurilor ºi de modernizare a
Spitalului Judeþean de Urgenþã Vaslui.
Ambele beneficiazã de finanþare europeanã
din Fondul European de Dezvoltare Regionalã.
Fondurile prevãzute pentru acest an pentru
proiectul de management al deºeurilor sunt de
116,85 milioane lei iar pentru lucrãrile la spital
de 35,62 milioane lei, potrivit domnului Dumitru
Buzatu, preºedintele Consiliului Judeþean
Vaslui.

Mai mult de 70% din bugetul de
investiþii este alocat pentru lucrãri
în continuare
Investiþiile finanþate din bugetul local al judeþului
pe anul 2013 se vor ridica în acest an la suma de
26,45 milioane lei. Pentru continuarea proiectelor
demarate în alþi ani au fost alocate 18,83 milioane
lei iar pentru lucrãri noi 9,52 milioane lei.
Pe capitole de investiþii cele mai multe fonduri
vor merge cãtre capitolul “Protecþia mediului”,
18,53 milioane lei, pentru capitolul “Sãnãtate” au

fost alocate 2,39 milioane lei, capitolul
“Asigurãri ºi Asistenþã Socialã” a primit 2,13
milioane lei, iar “Transporturile” 2,7 milioane
lei.
Din fondurile alocate pentru protecþia
mediului cele mai importante proiecte
finanþate sunt:
Ø Reabilitarea sistemului de alimentare cu
apã, a sistemului de canalizare ºi a staþiilor de
epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui,
Bârlad, Huºi ºi oraºul Negreºti (finanþare
2013: 5,65 milioane lei);
Ø Sistem integrat de management al
deºeurilor solide din judeþul Vaslui (finanþare
2013: 7,38 milioane lei). Din aceastã sumã,
pentru construirea centrului de management
integrat al deºeurilor din Roºieºti a fost
alocatã valoarea de 2,85 milioane lei, pentru
construirea staþiei de transfer Vaslui, Bârlad,
Huºi ºi Negreºti ºi a platformelor de colectare
selectivã a fost alocatã suma de 2,65 milioane
lei, iar pentru închiderea depozitelor
existente de la Bârlad, Huºi ºi Negreºti a fost
alocatã valoarea de 1,86 milioane lei.
Totodatã pentru susþinerea proiectului de

I nvestiþii
management al deºeurilor au fost alocate din buget
4,29 milioane lei la capitolul “Alte cheltuieli de
investiþii”.

Investiþii finanþate din sume defalcate
din TVA
Lucrãrile finanþate din sume defalcate din taxa pe
valoare adãugatã pentru drumuri ºi poduri judeþene
se vor ridica în 2013 la suma de 9,14 milioane lei. Din
aceaste fonduri, pentru lucrãri de întreþinere curentã a

drumurilor a fost alocatã suma de 6,27 milioane lei, iar
pentru investiþii 2,7 milioane lei, au precizat
reprezentanþii Consiliului Judeþean Vaslui.
De cele mai multe fonduri va beneficia proiectul de
reabilitare a drumului DJ 244 K : DN 24 (Muntenii de
Sus – Tanacu – Bãlþaþi – Crãsnãºeni – Leoºti – Vineþeºti
– Olteneºti – Zgura km 18+170-34+610). Se vor
realizara lucrãri pe o lungime de 16,44 km de drum,
din sumele defalcate din TVA pentru acest proiect fiind
alocate 1,8 milioane lei.

Investiþii din fonduri europene
Alte proiecte relevante implementare în acest an cu
finanþate din Fondul European de Dezvoltare
Regionalã sunt:
- Reabilitarea ºi modernizarea drumului
interjudeþean DJ 248 Iaºi – Vaslui (alocare 2013 - 6
milioane lei);
- Reabilitare, modernizare, dezvoltare ºi echipare
Centrul de asistenþã medico-socialã Codãeºti (alocare
2013 -960.850 lei).

Managementul deºeurilor atrage cele mai multe fonduri
Bugetul de investiþii pe anul
2013 al Consiliului Judeþean Vrancea se
ridicã la suma de 112,7 milioane lei.
Cele mai importante surse de finanþare
sunt programele europene prin care
s-au alocat pentru acest an 68,38
milioane lei, excedentul anilor
precedenþi în valoare de 29,27 milioane
lei, bugetul de stat, 7,5 milioane lei,
Ministerul Dezvoltãrii Regionale ºi
Administraþiei Publice 6 milioane lei.
Cea mai mare partea a fondurilor va fi
utilizatã pentru lucrãri în
continuare,105 milioane lei. Cãtre
lucrãri noi se vor îndrepta doar 786.000
lei.

Managementul deºeurilor ºi
transporturile sunt
principalele direcþii pentru
dezvoltare
Cel mai mare proiect implementat de
Consiliul Judeþean Cãlãraºi este “Sistem
de management integrat al deºeurilor
în Judeþul Vrancea”. Proiectul are o
valoare totalã de 182,16 milioane lei din
care pentru acest an a fost prevãzutã

suma de 72,15 milioane lei.
Sume importante vor fi investite în
acest an ºi în transporturi, 20,34
milioane lei.
Proiectul de reabilitare a DJ 204 E (km
24+200- km 43+050 Mãrãºeºti-Panciu)
se ridicã la suma de 44,43 milioane lei
din care pentru 2013 au fost aprobate
cheltuieli de 12,4 milioane lei.
De asemenea, se vor executa lucrãri
de modernizare în valoare de 51,15
milioane lei pe DJ 205 E,
Bizigheºti-Vidra (km 15+663-45+255),
din care pentru acest an a fost alocatã
suma de 4,09 milioane lei.
În implementare se aflã ºi proiectul de
modernizare a DJ 205 K, RãcoasaMãrãºti (km 0+000-4+800). Valoarea
proiectului este de 7,14 milioane lei din
care pentru 2013 a fost alocatã suma de
2 milioane lei.

Proiectul de consolidare ºi
restaurare a Prefecturii
Putna continuã cu fonduri
minime
Lucrãrile de consolidare ºi restaurare a

imobilului prefecturii Putna vor continua în acest an. Valoarea totalã a
proiectului se ridicã la 16,9 milioane lei,
însã valoarea lucrãrilor care vor fi
realizate în acest an este de 500.000 lei.

Lucrãri de reabilitare a douã
centre de educaþie incluzivã
În cadrul Centrului pentru Educaþie
Incluzivã “Elena Doamna” din Focºani
se realizeazã lucrãri de reabilitare ºi
modernizare a reþelelor exterioare
termice, apã rece, apã caldã, incendiu,
canalizare ºi iluminat exterior. Investiþia
totalã se ridicã la 4,55 milioane lei, din
c a r e 1 ,9 mi l i o a ne l e i r e p r e z i nt ã
fondurile alocate pentru acest an.
Totodatã se aflã în implementare un
proiect de modernizare a centrului în
valoare de 11,96 milioane lei, pentru
lucrãrile din anul 2013 din bugetul de
investiþii au fost alocate 2,4 milioane lei.
În implementare se aflã totodatã
proiectul de consolidare, modernizare
ºi dotare cu echipamente didactice a
Centrului ªcolar pentru Educaþie
Incluzivã Mãicãneºti. Proiectul are o

valoare de 3,88 milioane lei, dar pentru
lucrãrile ce vor fi executate în acest an
au fost alocaþi doar 150.000 lei.
La Focºani va fi înfiinþat ºi un centru
social cu destinaþie multifuncþionalã.
Proiectul de construire ºi amenajare a
centrului “Sf. Teodor” se ridicã la suma
de 3,33 milioane lei.
Pentru aceastã investiþie pentru 2013
a fost alocatã suma de doar 320.000 lei.

6 milioane lei vor fi investite
într-un proiect turistic
În cadrul capitolului de investiþii
“culturã, recreere, religie” cea mai mare
sumã, 6 milioane lei, a fost alocatã în
acest an proiectului “Drumul de Glorie
al Armatei Române în Primul Rãzboi
Mondial”. Investiþia se ridicã la o
valoare totalã de 21,21 milioane lei.
Lucrãrile au ca scop restaurarea,
consolidarea, reabilitarea ºi
introducerea într-un circuit turistic a
mausoleelor de la Focºani, Mãrãºeºti,
Mãrãºti, Soveja cât ºi alte monumente
de facturã istoricã ºi religioasã. Traseul
de glorie cuprinde localitãþile
Focºani-Mãrãºeºti-Panciu-Strãoane-Var
niþa-Mãrãºti-Soveja.
Totodatã, se vor realiza lucrãri de
amenajare ºi extindere a sediului
Centrului Judeþean pentru Promovarea
Culturii Tradiþionale, Artelor ºi
Meseriilor Vrancea. Valoarea proiectului
este de 3,19 milioane lei, lucrãrile ce vor
fi realizate în 2013 ridicându-se la
500.000 lei.
În acest an vor fi continuate totodatã
lucrãrile la Biblioteca Judeþeanã “Duiliu
Zamfirescu”.

Mausoleul eroilor din Focºani
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Investiþiile cuprinse în PIDU Botoºani
vor transforma oraºul
Bugetul alocat investiþiilor pentru
acest an de cãtre Primãria Botoºani se ridicã la
suma de 37,78 milioane lei, cu aproape un sfert
mai mult în comparaþie cu anul precedent.
Fondurile vor fi utilizate pentru finanþarea
proiectelor de infrastructurã de mediu, transport, reabilitare, amenajare a spaþiilor verzi ºi a
zonelor de agrement, potrivit domnului Ovidiu
Iulian Portariuc, primarul Municipiului Botoºani.
Primãria Botoºani se va axa în acest an pe
implementarea proiectelor demarate în anii
trecuþi pentru care au fost alocate 31,4 milioane
lei. În scopul demarãrii de investiþii noi s-a
alocat un buget de 4,52 milioane lei.

Implementarea proiectelor din
PIDU continuã
Proiectele cuprinse în Planul Integrat de
Dezvoltare Urbanã a Municipiului Botoºani se
ridicã la o valoare de aproape 80 milioane lei.
Lucrãrile sunt cuprinse în Programul
Operaþional Regional, Axa 1, Domeniul Major de
Intervenþie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare
urbanã - Centre urbane”. În acest an aceste
investiþii vor beneficia de fonduri în valoare de
9,64 milioane lei de la bugetul local.
PIDU Botoºani cuprinde cinci proiecte din care
cele mai importante ce se aflã în implementare
sunt:
Ø Reabilitarea ºi modernizarea strãzilor
inelului principal de circulaþie din Municipiul
Botoºani - valoare totalã 32,36 milioane lei;
Ø Modernizare ºi reabilitare accese pietonale
ºi carosabile, precum ºi iluminat arhitectural în
Municipiul Botoºani – valoare totalã 31,99
milioane lei;
Ø Reabilitarea, modernizarea parcurilor ºi a
spaþiilor verzi, precum ºi reabilitarea ºi
modernizarea iluminatului ornamental aferent
acestora în municipiul Botoºani, – valoare totalã
7,49 milioane lei.

Mai mulþi turiºti în Botoºani prin
crearea parcului de agrement de
la Corniºa
Prin Axa 5 “Dezvoltarea durabilã ºi promovarea
turismului” a Programul Operaþional Regional
2007-2013 este finanþat proiectul privind
crearea Parcului Regional de Agrement Turistic
ºi Sportiv Corniºa, Botoºani. Valoarea totalã a
investiþiei va fi de 87,99 milioane lei.
De asemenea pe segmentul de “spaþii verzi”
prin sprijinul financiar al Administraþiei
Fondului pentru Mediu se desfãºoarã etapa a
II-a a proiectul de reabilitare ºi modernizare a

grãdinii publice Mihai Eminescu. Investiþia se
ridicã la1,05 milion lei, din care finanþarea
nerambursabilã este de 1 milion lei;

Reabilitarea a ºapte strãzi inclusã
în bugetul pe 2013
Dezvoltarea Municipiului Botoºani presupune ºi
reabilitarea infrastructurii stradale.
O serie de strãzi vor intra în lucrãri în acest an
cele mai mari investiþii în aceastã direcþie fiind
urmãtoarele:
Ø Reabilitare ºi modernizare strada
Primãverii, valoare estimatã totalã: 4,96
milioane lei, surse de finanþare: bugetul local,
perioadã implementare 12 luni;
Ø Reabilitare ºi modernizare strada
Maramureº, valoare estimatã 1,14 milioane lei,
surse de finanþare: bugetul local, perioadã
implementare 12 luni;
Alte strãzi care vor intra în lucrãri de
reabilitare în acest an sunt: str. Crinilor, str.
Alexandru cel Bun, str. Iulia Maniu, str. Ion
Creangã, str. Drumul Tãtarilor, str. Nicolae Iorga.

Modernizarea sistemului de
termoficare va duce la creºterea
eficienþei energetice
Reabilitarea sistemului de termoficare urbanã la
nivelul Municipiului Botoºani va presupune
costuri de 155,73 milioane lei. Proiectul
beneficiazã de o finanþare în valoare de 147,94
milioane lei prin Programul Operaþional Sectorial Mediu 2007-2013.
Investiþia are în vedere conformarea la
legislaþia de mediu ºi creºterea eficienþei
energetice.
Prin acest proiect se vor instala echipamente noi
pentru producerea energiei, se va realiza
reabilitarea ºi modernizarea tuturor
echipamentelor ºi instalaþiilor auxiliare,
reabilitarea reþelelor de transport ºi distribuþie ºi
se va realiza un sistem de monitorizare ºi
dispecerizare a datelor. Potrivit graficului, lucrãrile
ar trebui sã fie încheiate pânã la finele acestui an.
În anul 2013 se vor realiza totodatã lucrãri de
reabilitare ºi modernizare a punctelor termice ºi
a reþelelor secundare în ansamblurile de
locuinþe Bucovina, Eminescu 2, Griviþa 6, Teilor
1, Griviþa 5, Castel, Sãvenilor, Pacea 2, Octav
Bãncilã 3, Pacea 3. Proiectul include serviciile de
proiectare, reabilitare reþele ºi montajul
echipamentelor achiziþionate. Finanþarea
alocatã de la bugetul local pentru acest proiect
în 2013 este de 1,92 milioane lei.
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I nvestiþii
Reabilitarea sitului industrial
Hunedoara, cea mai mare
investiþie demaratã de primãrie
Primãria Hunedoara a alocat
din bugetul propriu în acest an 73,57
milioane lei investiþiilor, cu 25% mai
puþin în comparaþie cu anul precedent.
Principalele direcþii pentru dezvoltare
avute în vedere sunt: mediul ºi apele,
servicii ºi dezvoltare publicã, transport
ºi drumuri, locuinþele, ne-a declarat
Viorel Arion, primarul Municipiului
Hunedoara.

Licitaþia pentru execuþia lucrãrilor a
fost lansatã la începutul lunii februarie
2013, dar a fost anulatã luna urmãtoare
pentru abateri grave de la prevederile
legislative.
Serviciile de proiectare din cadrul
proiectului sunt asigurate de compania
Electrogrup.

Încep lucrãrile de reabilitare
a sitului industrial
Hunedoara

Proiectul de extindere a reþelei de
alimentare cu apã ºi canalizare va
demara de asemenea în acest an.
Valoarea totalã a proiectului este de
59,46 milioane lei din care de la bugetul
local pe 2013 a fost alocatã suma de
6,94 milioane lei, diferenþa
reprezentând fonduri nerambursabile.
Proiectul cuprinde ºi instalaþii de
pompare ºi reabilitare stradalã. Pentru
implementare a fost stabilitã o perioadã
de 48 de luni.
De la bugetul local pe 2013 au fost
alocate în total 7,27 milioane lei. pentru
lucrãri de reabilitãri, extinderi,
construcþii reþele apã ºi canalizare.

În acest an va demara proiectul de
reabilitare a sitului industrial
Hunedoara ºi pregãtirea sa pentru noi
activitãþi. Investiþia se va ridicã la
valoare totalã de 62,39 milioane lei.
Proiectul este finanþat prin Programul
Operaþional Regional ºi cofinanþat din
fonduri de la bugetul local. Contribuþia
Primãriei Hunedoara la proiect este de
200.000 lei.
Investiþia prevede reabilitarea fostului
sit industrial în suprafaþã de 20 ha din
zona fostului combinat siderurgic.

Investiþii importante în
extinderea utilitãþilor

Lucrãrile de reabilitare a
principalelor artere ale
oraºului încep în acest an
Lucrãri de reabilitare ºi modernizare se
vor derula în 2013 pe strãzile: Avram
Iancu, Aurel Vlaicu, Carpaþi, Victoriei,
b-dul Dacia, b-dul 1848, b-dul Libertãþii,
b-dul Republicii, b-dul Traian. Este
vorba despre un proiect finanþat prin
Programul Operaþional Regional în
valoare de 3,95 milioane lei. Perioada
stabilitã pentru implementare este de
48 de luni.
Din bugetul local al municipiului în
acest an vor fi finanþate proiecte de
infrastructurã rutierã în valoare de 4
milioane lei.

Proiecte sociale intrã în
implementare
Douã centre sociale vor fi amenajate în
2013. Crearea Centrului Social
Multifuncþional pentru Persoane
Vârstnice va presupune costuri de 3,56
milioane lei iar pentru Centrul Integrat
de Servicii Educaþionale pentru Cei care
au Pãrãsit Timpuriu ªcoala vor fi
necesare 1,97 milioane lei.
Ambele proiecte vor fi implementate
într-o perioadã de un an ºi beneficiazã
de finanþare din fonduri europene.

Mai puþine fonduri pentru investiþii în acest an
Bugetul de investiþii din acest an al primãriei
Miercurea-Ciuc se ridicã la suma de 51,68 milioane lei,
în scãdere comparativ cu anul precedent, ne-a
declarat Ráduly Róbert Kálmán, primarul Municipiului
Miercurea Ciuc.

Finalizarea proiectelor din fonduri
europene este prioritarã
Prioritarã în 2013 va fi încheierea proiectelor finanþate
prin Programul Operaþional Regional (POR). Printre
aceste investiþii se numãrã ºi proiectul de modernizare
a strãzii Petöfi Sándor ºi a pieþelor Majláth Gusztáv
Károly ºi Libertãþii. Valoarea totalã a contractului de
finanþare se ridicã la 35,28 milioane lei. Din aceastã
sumã fondurile alocate prin POR însumeazã 22,67
milioane lei.
Totodatã, prioritare sunt investiþiile începute anul
precedent: amenajare locuri de parcare, drum de
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acces, alei în zona Piaþa Libertãþii, reabilitare
cinematograf din Piaþa Majláth Gusztáv Károly, nr. 2.

Demararea de proiecte noi va depinde
de fondurile disponibile
În limita fondurilor disponibile în 2013 vor fi demarate
ºi proiecte noi.
Cea mai mare investiþie ce urmeazã sã demareze în
acest an în Miercurea Ciuc vizeazã îmbunãtãþirea
accesibilitãþii ºi amenajarea zonei turistice Harghita
Bãi, a precizat Kálmán.
Investiþia cuprinde lucrãri de modernizare a reþelei
de strãzi, alei ºi a sistemului de iluminat public precum
ºi lucrãri de reabilitare ºi modernizare a mofetei din
Harghita Bãi. Valoarea proiectului este de 15,63
milioane lei ºi este finanþat prin Programul
Operaþional Regional, cu perioada de implementare
pânã la data de 26 iunie 2014.

De asemenea în rândul proiectelor noi intrã ºi
reabilitarea strãzii Szász Endre, lucrãrile de canalizare
menajerã în strada Szász Endre ºi reabilitarea strãzii
Uzina Electricã.

Drumurile, cea mai importantã
categorie de investiþii
Pe categorii de investiþii cea mai mare sumã va merge
cãtre infrastructura rutierã, 6,31 milioane lei, urmatã
de construcþia de locuinþe cu 3,5 milioane lei. Pentru
modernizare reþele ºi puncte termice a fost alocatã
valoarea de 1,6 milioane lei iar pentru reabilitãri,
extinderi, construcþii apã ºi canalizare 1,39 milioane
lei.

Imaginea oraºului se va schimba complet

Portul Tomis, Constanþa

Suma alocatã pentru investiþii în
acest an de cãtre Primãria Constanþa
este de 158,99 milioane lei. Principalele
surse de finanþare sunt: bugetul local
care va contribui cu 92,18 milioane lei la
proiectele de investiþii, finanþãrile
externe nerambursabile ce vor însuma
59,3 milioane lei ºi transferurile de la
bugetele locale în sumã de 5,64
milioane lei.
Pentru investiþii în continuare au fost
alocate 22 milioane lei, pentru obiective
de investiþii noi 41 milioane lei, iar
pentru dotãri ºi alte cheltuieli de
investiþii 95,9 milioane lei.

Douã proiecte de
construcþie locuinþe se
apropie de sfârºit
Construcþia de locuinþe ieftine pentru
tineri rãmâne una dintre prioritãþile
Primãriei Constanþa pentru acest an,
ne-a declarat doamna Viorica Ani Merlã,
director executiv în cadrul instituþiei.
Proiectul de construire locuinþe ieftine
pentru tineri în zona Baba Novac se va
desfãºura ºi în acest an. Valoarea totalã
a investiþiei se ridicã la 26,13 milioane
lei. Pânã la finele anului 2012 în acest

p r oi ect f u s es er ã i nv es ti te 2 4 ,3 7
milioane lei. Bugetul proiectului pentru
acest an este de 205.000 lei pentru
lifturi, 175.000 lei pentru centrala
termicã.
De asemenea, proiectul de construire
unitãþi locative modulare în Constanþa
(Campusul Henri Coandã (Zona 1) se
aflã în implementare. Investiþia se ridicã
la valoarea de 58,9 milioane lei. Pânã la
finele lui 2012 a fost cheltuitã în cadrul
acestui proiect valoarea de 3,47
milioane lei. Pentru acest an sunt
preconizate cheltuieli de 330.000 lei.

Dezvoltarea turismului
poate aduce multe beneficii
Constanþei
Îmbunãtãþirea infrastructurii turistice a
Municipiului Constanþa presupune o
serie de investiþii dintre care cele mai
importante desfãºurate în 2013 sunt:
Ø Restaurarea ºi reamenajarea
promenadei, spaþiilor verzi din zona
Vraja Mãrii - Cazino - Port Tomis (costuri
totale: 14 milioane lei, alocãri 2013:
10,98 milioane lei.);
Ø Restaurarea ºi reamenajarea
integratã a zonei istorice/Piaþa Ovidiu

(costuri totale: 11,34 milioane lei,
alocãri 2013: 10,04 milioane lei.);
Ø Amenajarea Parcului Carol I (costuri
totale: 2 milioane lei, alocãri 2013: 1,89
milioane lei);
Ø Îmbunãtãþirea accesului în
staþiunea Mamaia prin construirea unor
pasarele pietonale (costuri totale: 10,28
milioane lei, alocãri 2013: 9,73 milioane
lei);
Ø Parcul Seniorilor (costuri totale:
5,91 milioane lei, alocãri 2013: 5,84
milioane lei);
Ø Promenada turisticã Mamaia
(costuri totale: 61,98 milioane lei,
alocãri 2013: 8,83 milioane lei);
Reamenajare integratã a zonei de
acces în Portul Turistic Tomis ºi Plaja
Modern (costuri totale: 61,98 milioane
lei, alocãri 2013: 8,83 milioane lei).

Infrastructura de apã are
nevoie de lucrãri de
modernizare

bugetul local de 2 milioane lei.

Investiþii viitoare
Primãria Constanþa va realiza în 2013 o
serie de studii ºi proiecte în vederea
implementãrii unor proiecte de
investiþii viitoare. Lucrãrile de
proiectare vor însuma în 2013 valoarea
de 1,21 milioane lei.
Cele mai importante dintre aceste
documentaþii sunt urmãtoarele:
Ø Actualizare documentaþii aferente
obiectivului de investiþii Cazinou
Constanþa – reabilitare ºi restaurare;
Ø Actualizare PUG Constanþa;
Ø PUZ zona de coastã a Mãrii Negre
de la Pescãrie la Portul Tomis;
Ø Actualizare PUZ privind reabilitarea
Zonei Peninsulare;
Ø Proiectare ºi execuþie “Construire
unitãþi locative modulare în municipiul
Constanþa ºi LTE aferente – Campusul
Social Henri Coandã (Zona II)”.

Reabilitarea ºi modernizarea sistemului
de alimentare cu apã ºi canalizare, în
regiunea Constanþa - Ialomiþa. Proiectul
în valoare de 237,01 milioane lei va
beneficia în 2013 de o finanþare din
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