Proiectele de infrastructurã rutierã au întâietate
Pentru investiþii C o n s i l i u l
Judeþean Bihor a alocat în acest an
suma de 29,85 milioane lei. Din aceastã
sumã, 10,98 milioane lei provin din
excedentul anului 2012, potrivit
reprezentanþilor CJ Bihor.
Bugetul alocat pentru investiþii
reprezintã aproape 12% din bugetul total al Consiliului pentru 2013 care se
ridicã la 252,83 milioane lei.

17 milioane lei investite în
proiectele de infrastructurã
rutierã
Cele mai mari sume dedicate
investiþiilor vor merge cãtre proiectele
de infrastructurã rutierã, peste 17
milioane lei au fost alocate acestui

sector.
Pentru reabilitarea drumului judeþean
DJ 792A Beliu-Tinca-Leº (km
24+984-67+696, lungime tronson
42,712 km) a fost alocatã pentru acest
an suma de 3 milioane lei.
Alte proiecte importante de
infrastructurã sunt:
Ø Reabilitarea ºi modernizarea DJ
767A Uileacu de Criº -Bãlaia-BurzucSîrbi, L= 25km;
Ø Reabilitarea ºi consolidarea DJ 108 I
Bucea - Bulz - Vadu Criºului;
Ø Modernizarea drumului DJ795A
Husasãu de Tinca - Mierlãu – DJ768.
Pentru finanþarea fiecãrui dintre
aceste proiecte a fost alocatã suma de 2
milioane lei.

Reabilitarea muzeelor,
o prioritate pentru
autoritãþi
Necesitatea dezvoltãrii culturalturistice a zonei nu a fost ignoratã.
Consiliul Judeþean Bihor a alocat în
acest an 3 milioane lei pentru
reabilitarea Muzeului Þãrii Criºurilor din
Oradea. Proiectul include reparaþii
capitale ºi amenajãri interioare în
cadrul noului sediu.
De asemenea, a fost alocatã suma de
1,7 milioane lei pentru reabilitarea a
trei imobile aflate în administrarea CJ
Bihor. Clãdirile sunt amplasate pe Calea
Aradului, nr. 2, strada George Bariþiu,
nr.9 ºi strada I.C.Brãtianu, nr.8.

Proiectul de management al
deºeurilor continuã
În curs de implementare se aflã ºi
proiectul “Sistem de management
integrat al deºeurilor în judeþul Bihor”.
Investiþia este finanþatã în cea mai mare
parte prin Programul Operaþional Sectorial Mediu - Axa 2. În acest an, din
bugetul CJ Bihor a fost alocatã suma de
1 milion lei pentru aceastã investiþie.
În ceea ce priveºte domeniul energetic, în localitatea Sãcuieni se aflã în
implementare proiectul de realizare a
unei instalaþii pentru producerea
energiei electrice prin valorificarea
resurselor energetice regenerabile –
biomasã.

Cele mai multe fonduri vor merge cãtre continuarea proiectelor
începute
Investiþiile Consiliului Judeþean Buzãu pentru
acest an se ridicã la suma de 44,75 milioane lei.
Prioritatea autoritãþilor va fi continuarea proiectelor
începute în anii precedenþi pentru care a fost alocatã
suma de 36,53 milioane lei.
Cele mai semnificative valori vor merge cãtre
secþiunea culturã, recreere, religie (17,56 milioane lei)
ºi secþiunea transporturi (13,2 miloane lei), potrivit
reprezentanþilor Consiliului Judeþean Buzãu.

Muzeul Judeþean Buzãu, lucrãri
importante programate pentru acest
an
Investiþia care beneficiazã de cele mai mari fonduri din
bu getu l C ons iliu lu i Ju d eþean Bu zãu v izeazã
reabilitarea Muzeului Judeþean Buzãu pentru care a
fost alocatã în acest an suma de 17,56 milioane lei,
urmând ca în 2014 sã fie alocate alte 6 milioane lei.
Contractul de finanþare prin Programul Operaþional
Regional a lucrãrilor de reabilitare a fost semnat în
martie 2010, perioada de implementare a proiectului
fiind de trei ani.

Proiectele de infrastructurã rutierã
continuã
Consiliul Judeþean va continua în 2013 mai multe
proiecte de infrastructurã rutierã demarate în anii
trecuþi.
Sumele alocate pentru implementarea acestor
proiecte sunt:
Ø 7,97 milioane lei pentru modernizarea drumului

j u d e þe a n D J 2 0 3 G km
17+100-31+865, (S
Monteoru Leiculesti
Izvoru) ºi
drumul
judeþean DJ 100H, km
24+340-30+500 Tisãu
Haleº);
Ø 2 milioane lei pentru
modernizare drumului
judeþean DJ 203C,
Mihãileºti Mãrgineanu
Câmpeni, km 28+60036+300;
Ø 2,1 milioane lei
pentru modernizarea
infrastructurii de acces la
zonele turistice cu
potenþial demonstrat ale
judeþului Buzãu.
Totodatã, în acest an vor
demara lucrãrile de reabilitare a Podului Vadu Paºii, de
modernizare a secþiunii de drum Panatau-Pãtârlagele
(drumul comunal DC 69, drumul comunal DC 60,
drumul comunal DC 70) ºi vor începe lucrãrile la Master Planul - Drum de acces depozitul Cochirleanc.

Fonduri puþine pentru investiþii în
structurile de învãþãmânt ºi sãnãtate

extinderea a trei unitãþi de învãþãmânt.
Sectorul de sãnãtate va beneficia în acest an de
finanþare de 3,65 milioane lei. Din aceastã sumã, 2,5
milioane lei vor fi utilizate pentru finanþarea lucrãrilor
de execuþie de la Maternitatea Buzãu iar 1,45 milioane
lei pentru reabilitarea/modernizarea, dezvoltarea ºi
echiparea ambulatoriului Spitalului Judeþean de
Urgenþã.

Pentru reabilitarea infrastructurii de învãþãmânt în
acest an, Consiliul Judeþean Buzãu a alocat 1,9
milioane lei. Fondurile vor fi utilizate pentru
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Lucrãrile la Aeroportul Cluj-Napoca prind avânt
Consiliului Judeþean Cluj se vor ridica în
acest an la suma de 284,4 milioane lei.
Din aceastã sumã, 181,17 milioane lei
reprezintã proiectele finanþate din
fonduri externe, iar 75,85 milioane lei
investiþiile companiilor cu capital de
stat.
Pentru continuarea unor proiecte a
fost alocatã suma de 225,86 milioane
lei, iar pentru lucrãri noi doar 25,31
milioane lei.

pasageri, reþele terminal plecãri,
extindere platformã de îmbarcare debarcare etapa I ºi reparaþii la pista de
aterizare - decolare. De asemenea, se va
asigura cofinanþarea proiectului pentru
dezvoltarea infrastructurii de transport
intermodal pentru pasageri ºi marfã.
Proiectul de construcþie a noii piste de
aterizare-decolare cu o lungime de
3.500 m presupune costuri totale de
170,88 milioane lei. Potrivit graficului,
lucrãrile se vor încheia în 2014.

Aeroportul Cluj-Napoca va
avea o nouã pistã pânã la
finele lui 2014

Reabilitarea drumurilor
judeþene costã peste
jumãtate de miliard lei

În vederea implementãrii proiectului de
extindere a Aeroportului Internaþional
Cluj-Napoca, în acest an au fost alocate
61,41 milioane lei. Din aceastã sumã se
va asigura finanþarea obiectivelor: terminal sosiri pasageri, terminal plecãri

Implementarea celor douã etape
prevãzute pentru modernizarea ºi
reabilitarea drumurilor judeþene
presupune costuri de 594,23 milioane
lei. Lucrãrile se deruleazã în perioada
2011-2015.

Proiectele de investiþii ale

Astfel, pentru prima etapã a fost
prevãzut un buget de 349,37 milioane
lei, iar pentru etapa a doua 244,87
milioane lei.

Douã etape noi pentru
dezvoltarea parcului
Tetarom
Cu finanþare din fonduri europene,
Consiliul Judeþean Cluj deruleazã
urmãtoarele proiecte:
Ø Sistem de Management integrat al
deºeurilor în judeþul Cluj. Valoarea
proiectului este de 255,35 milioane lei,
finanþarea fiind asiguratã prin
Programul Operaþional Sectorial Mediu.
Termenul de finalizare a investiþiei este
anul 2014.
Ø Modernizarea infrastructurii de
acces în zona turisticã Rãchiþele Prislop - IC Ponor. Valoarea totalã a
investiþiei este 67,28 milioane lei,

finanþarea fiind asiguratã prin
Programul Operaþional Regional.
Lucrãrile ar fi trebuit încheiate la finele
anului 2012.
Ø Dezvoltarea Parcului Industrial
TETAROM I – edificare clãdiri, extindere
ºi modernizare infrastructurã. Proiectul
a fost demarat în acest an, valoarea
lucrãrilor fiind de 68,52 milioane lei.
Investiþia este programatã sã fie
finalizatã în 2015.
Ø Dezvoltarea Parcului Industrial
TETAROM IV. Investiþia se ridicã la 54,29
milioane lei. Perioada de implementare
este 2013 - 2015.
Ø Amenajarea Centrului Comunitar
Judeþean, proiect în valoare de 4,5
milioane lei început anul trecut.
Lucrãrile sunt prevãzute sã se încheie în
anul curent.

Lucrãri de reabilitare la Spitalul Clinic de Urgenþã Craiova
Proiectul de reabilitare , modernizare ºi
echipare a Spitalului Clinic de Urgenþã Craiova va fi cea
mai mare investiþie implementatã de Consiliul
Judeþean Dolj în acest an.
Ion Prioteasa, preºedintele Consiliului Judeþean Dolj,
ne-a precizat cã bugetul pe 2013 al acestui proiect
este de 20,6 milioane lei, finanþarea din fonduri
europene fiind de 17,87 milioane lei.

Buget mai mic pentru investiþii în acest
an
Bugetul total de investiþii pe anul 2013 al Consiliului
Judeþean Dolj se ridicã la 93,9 milioane lei. Faþã de
2012, suma a scãzut cu 7,29 milioane lei.
Din bugetul total, pentru investiþii cu impact în piaþa
construcþiilor au fost repartizate urmãtoarele sume:

Ü infrastructurã de sãnãtate 26,8 milioane lei,
Üinfrastructurã rutierã 4,13 milioane lei,
Ü reabilitãri, extinderi, construcþii reþele de apã ºi
canalizare 1,4 milioane lei.
Principalele proiecte finanþate din fonduri europene
sunt:
Ø Centrul Internaþional Brâncuºi – Centrul Turistic
Interactiv (valoare totalã: 4,84 milioane lei, fonduri
bugetare: 100.000 lei, fonduri europene: 4,76 milioane
lei);
Ø Sistem de management integrat al deºeurilor
(valoare totalã: 6,58 milioane lei, fonduri bugetare:
2,08 milioane lei, fonduri europene: 4,5 milioane lei);
Ø Centrul de coordonare ºi Conducere a Intervenþiei
în caz de Dezastre în zona Transfrontalierã (valoare
totalã: 7,38 milioane lei, fonduri bugetare: 3,42

milioane lei, fonduri europene: 3,96 milioane lei);
Ø Centrul Turistic de Agrement ºi Sport Craiova
(valoare totalã: 3,01 milioane lei, fonduri bugetare:
300.000 lei, fonduri europene: 2,71 milioane lei);
Ø Modernizare, dezvoltare ºi echipare Modul Sf. Ana
(2,4 milioane lei);
Ø Management integrat situ-uri ºi rezervaþii
naturale (1,65 milioane lei);
Ø C entr u l Tr a ns f r onta l i er d e Inf or ma þi i º i
Comunicaþii Dolj-Vratsa (1,37 milioane lei);
Ø Consolidare, restaurare Palatul Jean Mihail Muzeul de Artã Craiova (valoare totalã: 3,49 milioane
lei, fonduri bugetare: 2,12 milioane lei, fonduri
europene: 1,36 milioane lei).

Fonduri importante sunt investite în infrastructura rutierã
Consiliul Judeþean Prahova
are în implementare 17 proiecte
finanþate prin Programul Operaþional
Regional ºi Programul Operaþional Sectorial Mediu. Valoarea lor totalã
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depãºeºte 300 milioane euro din care
suma eligibilã totalã este de 212,88
milioane euro, potrivit domnului Mircea
Cosma, preºedintele Consiliului
Judeþean Prahova.

Investiþiile din bugetul local
sunt finanþate din
execedentul anului 2012
Valoarea bugetului de investiþii pe anul
2013, din fonduri proprii, al Consiliului

Judeþean Prahova se ridicã 16,18
milioane lei, cea mai mare parte
reprezentând excedentul anului 2012,
15,49 milioane lei. Pentru continuarea
lucrãrilor în execuþie a fost alocatã

suma de 10,33 milioane lei, iar pentru lucrãri noi
numai 1,36 milioane lei.

Aproape 50 milioane euro investite
în managementul deºeurilor
Cea mai mare investiþie de care beneficiazã
Consiliul Judeþean Prahova este cea privind
managementul integrat al deºeurilor, finanþatã
prin Programul Operaþional Sectorial Mediu.
Valoarea proiectului este de 46,33 milioane euro,
lucrãrile urmând sã fie încheiate la finele anului
2015.
Fonduri importante sunt investite ºi în
infrastructura rutierã.
Proiectul de creºtere a accesibilitãþii cãtre
partea de nord a Polului de Creºtere, în special
cãtre Spitalul Judeþean Prahova, prin realizarea
pasajului rutier peste drumul naþional DN1B, în
continuarea drumului judeþean DJ 102 se aflã în
derulare. Investiþia în valoare de 17,94 milioane
euro a fost demaratã în luna februarie a acestui
an ºi se va încheia la începutul lui 2015, a precizat
Mircea Cosma.
În implementare se aflã ºi proiectul de
construcþie a legãturii rutiere între drumurile
naþionale DN1 ºi DN1B (realizarea drumului
judeþean de centurã DJ236), în zona de nord a
Municipiului Ploieºti. Valoarea investiþiei este de
10,21 milioane euro. Este vorba despre un proiect
demarat în 2010 pentru care s-au încheiat
lucrãrile de execuþie
O altã investiþie importantã vizeazã crearea
Centrului de Afaceri “Lumina Verde” din Ploieºti,
valoarea fiind de 9,18 milioane euro. Termenul
limitã pentru finalizare este luna august 2014.
Proiectul se aflã în faza derulãrii procedurii de
achiziþie pentru contractul de lucrãri. Procedura a
fost reluatã dupã ce Consiliul Naþional de
Soluþionare a Contestaþiilor a decis anularea
acesteia în urma solicitãrii depuse de asocierea
Edilturci- HGA Servimex–Energo.

i mp l ementar ea pr oi ectel or cu f i nanþar e
europeanã ºi în calitate de partener. Cea mai
i mp or ta ntã d i ntr e aces te i nv es ti þi i es te
“Reabilitarea ºi modernizarea sistemelor cu apã ºi
canalizare în judeþul Prahova” finanþatã prin
Programul Operaþional Sectorial Mediu. În total
proiectul depãºeºte 200 milioane de euro.
Proiectul se aflã în implementare din 20 mai 2011
ºi va fi încheiat conform graficului la finele anului
2014.

Alimentare cu apã pentru nouã
localitãþi din Prahova
Investiþii semnificative se vor efectua din fonduri
proprii ale Consiliului Judeþean Prahova pentru
realizarea sistemelor microzonale de alimentare
cu apa potabilã.
Pentru localitãþile Brebu, Aluniº, Vãrbilãu, Slãnic
a fost alocatã pentru acest an suma de 4 milioane
lei, iar pentru comunele Ceraºu, Drajna, Bãtrâni,
Starchiojd si Poseºti suma a fost în valoare de
5,05 milioane lei. Ambele sunt proiecte derulate
în continuare din anii trecuþi. Valoarea totalã a
celor douã proiecte depãºeºte 35 milioane lei.

Reabilitarea drumului judeþean DJ
713 continuã
Pe partea de infrastructurã din fonduri proprii va
continua implementarea proiectului “Reabilitare
DJ 713,Sinaia DN71-Cabana Cuibul Dorului -Saua
Dichiului-Cabana Babele, km 0+000 - km
16+000-parteneriat cu C.J. Dâmboviþa”. Valoarea
totalã a investiþiei este de 21,39 milioane lei, din
care de la bugetul local pentru acest an a fost
alocatã suma de 500.000 lei.
De asemenea, suma de 900.000 lei va fi
investitã ºi în construirea unui pod peste pârâul
Lopatna pe drumul judeþean DJ 233, km 7+802,5,
localitatea Gogeasca, comuna Cãrbuneºti. Este
vorba despre un proiect nou care va fi încheiat în
acest an.

Lucrãrile de apã ºi canalizare au
întâietate
C ons i l i u l J u d e þe a n P r a ho v a p a r ti ci p ã l a

Modernizarea drumului DJ 105D,
cea mai mare investiþie pe 2013
Prioritãþile programului de investiþii pe
2 0 1 3 a l C o ns i l i u l u i J u d e þe a n Si b i u s u nt
infrastructura rutierã, infrastructura pentru
sãnãtate, infrastructura pentru servicii sociale,
turism, culturã, sport.
Judeþul Sibiu are un buget sporit în acest an
comparativ cu anul 2012. Valoarea bugetului este
de 103,68 milioane lei, din care fondurile de la
bugetul local însumeazã 54,69 milioane lei, iar
fondurile externe 48,99 milioane lei.
Din bugetul total, pentru investiþii cu impact în
piaþa construcþiilor au fost repartizate
urmãtoarele sume:

Ü infrastructura rutierã: 31,88 milioane lei,
Ü lucrãri la unitãþile de învãþãmânt special 3,34
milioane lei,
Ü lucrãri apã/apã uzatã în judeþele Sibiu ºi
Braºov 2,11 milioane lei (reprezentând
co-finanþare),
Principalele proiecte incluse în bugetul pe 2013
sunt:
Ø Modernizarea drumului judeþean DJ 105D
Sãsãuº-Agnita km 13+085-29+213 (inclusiv
poduri ºi podeþe). Valoare totalã a proiectului
este 31,28 milioane lei. Proiectul este finanþat din
bugetul local. Termenul de finalizare al lucrãrilor

I nvestiþii
este trimestrul IV al anului 2015;
Ø Modernizarea drumului judeþean
DJ 142B Blãjel - Bayna - Boian - Limita
Judeþ Alba km 0+000-11+0,612,
(valoare totalã: 27,93 milioane lei,
finanþare: bugetul local, termen
finalizare: trimestrul IV 2016);
Ø Modernizarea drumului judeþean
DJ 106G Poiana Sibiului - Dobârca km
0+000-8+211, (valoare totalã aprobatã:

10,48 milioane lei, finanþare: bugetul
local, termen finalizare: trimestrul IV
2016);
Ø Modernizarea drumului judeþean
DJ 142J ªeica Mare-ªeica Micã km
0+500-8+415, (valoare totalã aprobatã:
8,46 milioane lei, finanþare: bugetul local, termen finalizare: trimestrul IV
2016);
Ø Modernizarea drumului judeþean

DJ 141B Richis intersecþie DJ 141 km
15+000-18+B60 inclusiv lãrgire pod
Richis (valoare totalã aprobatã: 4,19
milioane lei, termen finalizare:
decembrie 2013);
Ø Pod pe drumul judeþean DJ 105D
Nou Roman km 9+450 (valoare totalã
aprobatã: 4,1 milioane lei, finanþare:
bugetul local, termen finalizare:
trimestrul IV 2013);

Ø Reabilitarea infrastructurii
Muzeului Astra (valoare totalã
aprobatã: 3,55 milioane lei, termen
finalizare: trimestrul IV 2014);
Ø Baza de Salvare Pãltiniº (valoare
totalã aprobatã: 2,96 milioane lei,
termen finalizare: trimestrul IV 2013).

Fonduri europene semnificative pentru investiþii în sãnãtate
Bugetul Consiliului Judeþean Teleorman destinat
dezvoltãrii a scãzut în acest an cu mai mult de 23%
faþã de anul trecut. Valoarea totalã a investiþiilor
înscrise în secþiunea de dezvoltare a bugetului propriu
este de 65,26 milioane lei, a precizat Petru Sãvuºcã,
purtãtor de cuvânt CJ Teleorman.
În acest an nu vor fi demarate noi investiþii, dar vor fi
continuate proiectele demarate în anii trecuþi.
Principalele investiþii aflate în derulare privesc:
sãnãtatea, protecþia copilului, protecþia mediului,
culturã, sport, infrastructura rutierã, transporturi.
Judeþul Teleorman a obþinut finanþare din fonduri
europene pentru urmãtoarele proiecte de importanþã
majorã pentru judeþ: reabilitarea Spitalului Judeþean
de Urgenþã Alexandria ºi reabilitarea infrastructurii
drumului judeþean DJ 504.

Peste 80 milioane lei sunt investite în
reabilitarea Spitalului de Urgenþã
Alexandria
Lucrãrile de reabilitare a Spitalului Judeþean de

Urgenþã Alexandria sunt finanþate prin Programul
Operaþional Regional 2007- 2013, Axa 3
,,Îmbunãtãþirea infrastructurii de sãnãtate“. Valoarea
proiectului este de 83,5 milioane lei.
Sunt prevãzute lucrãri la corpurile A ºi B ale clãdirii
dupã cum urmeazã: intervenþii arhitecturã, intervenþii
la instalaþiile electrice, sanitare, instalaþia de gaz medical, instalaþia de climatizare. Proiectul include dotarea
cu aparaturã modernã medicalã ºi nemedicalã.

Drum reabilitat în parteneriat cu
autoritãþile bulgare
Proiectul de reabilitare a infrastructurii drumului
judeþean DJ 504 prevede lucrãri pe segmentul
Cernetu/DJ 506–Alexandria/E 70, km 42+060–53+
834, repararea ºi reconstrucþia drumului Zagrazhden–
port Zagrazhden din Bulgaria ºi repararea drumului
municipal Iskar–Slavovitsa, districtul Pleven din
Bulgaria.
Proiectul este implementat în parteneriat cu
municipalitãþile bulgare Dolna Mitropolia ºi Guliantsi,

Consiliul Judeþean Teleorman fiind lider de proiect.
Valoarea lucrãrilor este de 7,68 milioane euro, din
care costurile pentru partea românã sunt de 5,7
milioane euro. Finanþarea este asiguratã din Fondul
European de Dezvoltare Regionalã ºi co–finanþat de
România ºi Bulgaria prin contribuþii de la bugetul de
stat ºi de la beneficiarii proiectului.
Lucrãrile vizeazã realizarea unei legãturi mai scurte
între punctul de trecere a frontierei Giurgiu–Ruse ºi
Alexandria (circa 60 km), cu continuare spre Piteºti.
Soluþia tehnicã aleasã pentru realizarea drumului a
fost beton asfaltic deschis cu pietriº concasat, ca strat
de legãturã, ºi beton asfaltic cu bitum modificat, ca
strat de uzurã. „În opinia specialiºtilor, soluþia
prevãzutã în proiect asigurã o viabilitate superioarã
drumului, precum ºi condiþii optime de desfãºurare a
traficului rutier”, ne-a precizat Petru Sãvuscã.
Recepþia stratului de legãturã înaintea aºternerii
stratului de uzurã a avut loc la mijlocul lunii aprilie.
Proiectul urmeazã sã fie finalizat pânã la sfârºitul
acestui an.

Aproape 70 milioane lei alocate
pentru modernizarea sistemului
de termoficare
Modernizarea r e þ e l e l o r º i
punctelor termice va fi o prioritate în
acest an pentru Consiliul Judeþean
Vâlcea. De asemenea, în 2013
autoritãþile vor acorda o importanþã
deosebitã proiectelor de infrastructurã
rutierã, infrastructurã de sãnãtate ºi
infrastructurã turisticã.
În acest an bugetul de investiþii al
Consiliului Judeþean Vâlcea este cu 21%
mai mare faþã de cel din anul precedent. Creºterea înregistratã este de
50,99 milioane lei, potrivit domnului
Ion Cîlea, preºedintele Consiliului
Judeþean Vâlcea.
Astfel, bugetul de investiþii prevãzut
pentru 2013 se ridicã la 241,33 milioane
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lei din care 177,65 milioane lei
reprezintã fonduri europene, iar 47,97
milioane lei subvenþii de la bugetul de
stat. Diferenþa este datã de fondurile de
la bugetul local, transferuri în cadrul
instituþiilor publice, credite bancare
interne ºi alte surse.
Cele mai multe fonduri (69,67
milioane lei) din bugetul de investiþii
vor merge cãtre proiectele de
modernizare a reþelelor ºi punctelor
termice.
Pentru proiectele ce vizeazã
dezvoltarea infrastructurii de sãnãtate a
fost alocatã suma de 32,58 milioane lei,
iar pentru infrastructura rutierã 14,05
milioane lei.

Încep lucrãrile pe drumurile
judeþene DJ 677 ºi DJ 665
Principalele proiecte ce vor demara în
acest an sunt:
Ø Reabilitarea ºi modernizarea
drumului judeþean DJ 677 Mãdulariªuºani-Limitã judeþ Olt, km
0+000-23+850, judeþul Vâlcea
(valoarea investiþiei: 55,78 milioane lei,
perioada de implementare: 24 de luni);
Ø Reabilitarea ºi modernizarea
drumului judeþean DJ 665 limita
judeþului Gorj-Mariþa-Izvoru ReceVaideeni-Horezu, km 53+650-69+169,
judeþul Vâlcea (valoarea investiþiei:

53,55 milioane lei, perioada de
implementare: 24 de luni);
Ø Centrul Naþional de Informare ºi
Promovare Turisticã în judeþul Vâlcea
(valoarea investiþiei: 1,21 milioane lei,
perioada de implementare: 31 de luni);
Toate cele trei proiecte beneficiazã de
finanþare prin Programul Operaþional
Regional.

Continuã implementarea
proiectelor demarate în anii
trecuþi
Consiliul Judeþean are în implementare
urmãtoarele proiecte finanþate din

fonduri europene:
Ø Reabilitarea ºi modernizarea drumului
judeþean DJ 648 Ioneºti-Olanu-limita judeþului
Olt, km 0+000-8+900 ºi construcþia a douã
poduri din beton armat;
Ø Consolidarea, modernizarea, extinderea ºi
dotarea Centrului ªcolar pentru Educaþie
Incluzivã Bãbeni;
Ø Reabilitarea sistemului de termoficare

urbanã la nivelul Municipiului Râmnicu Vâlcea
pentru perioada 2009-2028;
Ø Extinderea ºi reabilitarea infrastructurii de
apã ºi apã uzatã în judeþul Vâlcea;
Ø Reabilitarea Spitalului Judeþean de Urgenþã
Vâlcea;
Ø Mirajul Oltului – Extinderea infrastructurii
turistice de agrement a staþiunii CãlimãneºtiCãciulata.

Peste 100 milioane lei pentru lucrãri
noi de infrastructurã rutierã
Bugetul pe 2013 alocat pentru investiþii
de cãtre Primãria Cluj-Napoca este 367,86
milioane lei, în creºtere în comparaþie cu anul
precedent. Din aceastã sumã, valoarea
fondurilor europene atrase de primãrie este de
131 milioane lei.
Prioritãþile pentru acest an sunt absorbirea
banilor europeni prin implementarea
proiectelor cu finanþare europeanã. De
asemenea, Primãria ºi-a propus finalizarea
proiectelor începute în anii anteriori, a precizat
Emil Boc, primarul oraºului Cluj-Napoca.

Proiectele de infrastructurã
rutierã au luat “partea leului”
Pentru continuarea lucrãrilor în execuþie a fost
alocatã suma de 209,3 milioane lei, iar pentru
lucrãri noi 104,84 milioane lei.
În anul curent se implementeazã proiecte
importante de infrastructura rutierã. Pentru
investiþii în transporturi a fost alocatã suma de
186,28 milioane lei.
Doar pentru lucrãrile de amenajare strãzi,
drumuri ºi poduri Primãria Cluj-Napoca a alocat
suma de 95,95 milioane lei.
De asemenea, se vor executa lucrãri de
modernizare a liniei de tramvai pe ruta Piaþa
Gãrii–b-dul Muncii, costurile lucrãrilor fiind de
33,95 milioane lei.
Alte proiecte vizeazã modernizarea tramei
stradale cu acces la zona industrialã (12
milioane lei) sau refacerea infrastructurii
oraºului Cluj-Napoca – modernizare cãi acces
centru istoric (8,15 milioane lei).

Buget de 12 milioane lei pentru
modernizarea unitãþilor de
învãþãmânt
Investiþiile în unitãþi de învãþãmânt se vor ridica
la 12,26 milioane lei.
În acest an vor demara lucrãrile de
supraetajare a Corpului C al Liceului Teologic
Adventist “Maranatha”. Costurile depãºesc 2
milioane lei.
Pe strada Moþilor nr. 58 vor fi amenajate o
grãdiniþã ºi o creºã prin reconversia clãdirii
existente. Valoarea proiectul este de 2,5

milioane lei.
Totodatã, în incinta Colegiului Naþional
“George Coºbuc” va fi amenajatã o salã de sport
ºi se vor executa lucrãri pentru devierea
conductei de canalizare. Investiþia depãºeºte
2,1 milioane lei.

Investiþii în infrastructura sportivã
Proiectul de construcþie a unei sãli
multifuncþionale de sport va continua în acest
an. Valoarea invesitiþiei este de 25,75 milioane
lei.
De asemenea, în 2013 va demara proiectul de
construcþie a unei baze sportive de agrement.
Fondurile alocate pentru acest proiect se ridicã
la 2 milioane lei.

Centre sociale noi în 2013
Peste 4 milioane de lei vor fi investite în
construcþia Centrului Multifuncþional “Þara
Minunilor” ºi pentru amenajarea Centrului
Multifuncþional pentru de Servicii Sociale
pentru Persoane Vârstnice nr. 1.
În bugetul pe 2013 al Primãriei Cluj-Napoca
au fost cuprinse urmãtoarele investiþii:
Ø Modernizarea ºi extinderea iluminatului
public (buget 2013: 10 milioane lei);
Ø Modernizarea clãdirilor multietajate (buget
2013: 9 milioane lei);
Ø Crearea Centrului de Excelenþã pentru
Industrii Creative (buget 2013: 20 milioane lei);
Ø Managementul integrat al deºeurilor
(buget 2013: 11,53 milioane lei);
Ø Construirea Centrului TEAM ZMC de
sprijinire a afacerilor (buget 2013: 7,02 milioane
lei);
Ø Parcaj suprateran str. Mehedinþi-Negoiu
valoare (buget 2013: 4,5 milioane lei);
Ø Reactualizarea Planului Urbanistic General
al oraºului Cluj-Napoca (buget 2013: 1,8
milioane lei).
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I nvestiþii
Municipalitatea demareazã construcþia de locuinþe
Construcþia de locuinþe va fi în
acest an principala direcþie de investiþii
a Primãriei Craiova. Muncipalitatea va
demara proiectul de construcþie
locuinþe colective cu regim de înãlþime
parter +10 etaje, în valoare de 32,28
milioane lei. Sursele de finanþare sunt
credite interne ºi externe.
În ceea ce priveºte investiþiile din
bugetul Primãriei Craiova, acestea se
ridicã, pentru anul 2013, la 31,7
milioane lei, o sumã mai micã cu 6,5%
faþã de anul trecut, ne-a precizat
doamna Lia Olguþa Vasilescu, primarul
Craiovei.
O serie de mari investiþii cu finanþare
europeanã sunt programate sã
d emar eze î n acest an d u pã cu m
urmeazã:
Amenajare parcare subteranã
în zona Teatrului Naþional
Proiectul vizeazã modernizarea ºi
dezvoltarea infrastructurii locale

printr-o investiþie de 84,78 milioane lei.
Vor fi create 619 locuri de parcare din
care 586 pentru autoturisme ºi 33
pentru motociclete. Perioada de
implementare este de 27 de luni.

Reabilitarea infrastructurii
rutiere pe relaþia
nord-sud-est în zona
metropolitanã Craiova
Valoarea proiectului este de 83,89
milioane lei, iar perioada de
implementare de 28 de luni.
Vor fi reabilitaþi 139.017 ml pe strãzile
Bariera Vâlcii, Caracal ºi Râului. Totodatã,
pe strada Bariera Vâlcii va introdusã
canalizarea pluvialã pe o lungime de
1.800 ml ºi vor fi amenajate rigole
carosabile pe o lungime de 1.460 ml.
Prin acest proiect va fi îmbunãtãþitã
accesibilitatea forþei de muncã cãtre
platformele industriale ale Craiovei ºi se
va dezvolta mediul de afaceri în zona
metropolitanã.

Amenajarea ºi revitalizarea
Centrului Istoric din
Municipiul Craiova
Potrivit reprezentanþilor primãriei,
proiectul îºi propune îmbunãtãþirea
infrastructurii urbane în curs de
degradare din centrul istoric prin
modernizarea a 23.230 mp de strãzi,
trotuare ºi amenajarea a 1,254 mp de
spaþii verzi. Investiþia se va ridica la 76
milioane lei, perioada de implementare
fiind de 25 de luni.

Trei proiecte pentru
dezvoltarea afacerilor vor
demara în acest an
Construcþia Centrului de Dezvoltare
Tehnologicã ºi Excelenþã în Afaceri
Craiova va presupune o investiþie de
4,52 milioane lei ºi o perioadã de
implementare de 19 luni.
Centrul va gãzdui în doi ani de la
finalizarea lucrãrilor birourile a zece
firme de dimensiuni mici. Proiectul in-

clude un acces carosabil de 3.811 mp,
un numãr de 55 de locuri de parcare ºi
amenajarea a 3.000 mp de spaþii verzi.
Tot în 2013 va demara proiectul “Business Center Sud Craiova”. Valoarea
proiectului este 5 milioane lei, perioada
implementare fiind de 20 luni.
Suprafaþa utilã a centrului va fi de
1028,75 mp, având capacitatea de a
gãzdui zece firme. Se va amenaja un
acces carosabil de 575 mp, 462 mp
trotuare pietonale ºi 48 locuri de parcare.
Proiectul are în vedere ºi creºterea calitãþii
mediului înconjurãtor prin amenajarea a
2.356 mp de spaþii verzi.
În Craiova va fi înfiinþat, de asemenea,
Centrul de Sprijin al IMM-urilor ºi
Institutelor de Cercetare ºi Inovare.
Proiectul, în valoare de 4,16 milioane lei,
va fi lansat în acest an. În cadrul centrului
vor fi utilizate panouri solare pentru
prepararea apei calde menajere ºi
completarea încãlzirii spaþiilor. Perioada
de implementare va fi de 17 luni.

Reabilitarea sistemului de termoficare va creºte eficienþa energeticã
Valoarea proiectelor derulate de Primãria Focºani
cu finanþare din fonduri europene se ridicã în acest an la
131,12 milioane lei. La acestea se adaugã investiþiile
finanþate integral din bugetul Primãriei Focºani, pentru
care au fost aprobate costuri de 5,13 milioane lei.
Primãria Focºani ºi-a propus în acest an sã finalizeze
lucrãrile la infrastructura stradalã demarate în anii
anteriori. Totodatã, printre prioritãþile primãriei
pentru acest an se numãrã reabilitarea reþelelor de
termoficare ºi reabilitarea cimitirelor, potrivit doamnei
Cristina Costin, ªef Serviciu Investiþii în cadrul
primãriei Focºani.

Investiþie de peste 149 milioane lei în
reþelele de termoficare
Proiectul de reabilitare a sistemului de termoficare
urbanã pentru perioada 2009 - 2028 este implementat
cu finanþare europeanã. Prin aceastã investiþie Primãria
Focºani îºi propune conformarea la legislaþia de mediu
ºi de creºtere a eficienþei energetice. Investiþia este
finanþatã prin Programul Operaþional Sectorial Mediu,
Axa 3 “Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale”. În total,
investiþia se ridicã la 149,21 milioane lei din care
contribuþia din fonduri europene este de 67,15
milioane lei. Proiectul urmeazã sã fie finalizat în
decembrie 2014.
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Lucrãri de infrastructurã stradalã în
Focºani
În anul 2013 va demara proiectul de amenajare a
intersecþiei b-dul Bucureºti, strada Anghel Saligni,
strada 1 Decembrie 1918. Valoarea proiectului de
amenajare a intersecþiei se ridicã la 1,15 milioane lei.
De asemenea, va fi refãcutã strada Braziliei (valoarea
proiectului este de 5,78 milioane lei) ºi se va lucra la
reþelele de canalizare ºi evacuare a apelor meteorice
din cartierele Laminorului (1,56 milioane lei) ºi
Mândreºti (2,63 milioane lei).

Unitãþi de învãþãmânt aflate în reabilitare
Bugetul de investiþii în unitãþi de învãþãmânt pentru
acest an este de 13,96 milioane lei.
Prin Programul Operaþional Regional (POR), Axa 3, se
aflã în implementare proiectul de reabilitare,
modernizare ºi dotare a ªcolii ªtefan cel Mare.
Lucrãrile costã 13,12 milioane lei din care finanþarea
europeanã este de 11,15 milioane lei. Valoarea
lucrãrilor realizate în acest an se ridicã la 4 milioane lei.
Termenul de finalizare a proiectului este 31 iulie 2013,
ne-a precizat doamna Emilia Drãguºanu, din cadrul
compartimentului proiecte al Primãriei Focºani.
În domeniul infrastructurii educaþionale se aflã în
implementare ºi proiectul de reabilitare, modernizare ºi
dotare a Colegiului Naþional “Unirea”. Valoarea lucrãrilor

este de 4,74 milioane lei, din care finanþarea europeanã
este de 4 milioane lei. Investiþia este finanþatã prin POR,
Axa 3 “Îmbunãtãþirea infrastructurii sociale”.
Un alt proiect de anvergurã în domeniul
învãþãmântului este reabilitarea, modernizarea ºi
dotarea ªcolii nr. 3 (în valoarea de 2,16 milioane lei), a
ªcolii Nicolae Iorga (1,86 milioane lei) ºi a ºcolii
Alexandru Vlahuþã (1,2 milioane lei).

Proiectele din cadrul PIDU se aflã în
implementare
Tot prin POR în cadrul Planului Integrat de Dezvoltare
Urbanã (PIDU) al Municipiului Focºani sunt finanþate
trei proiecte. Proiectul “Modernizare ºi extindere spaþii
verzi în zona de acþiune sud-est” va presupune costuri
de 10,17 milioane lei, din care 8,17 milioane lei vor fi
asigurate din fonduri europene.
În PIDU este inclus ºi proiectul “Reabilitare ºi modernizare
spaþii publice urbane în zona de acþiune sud-est“. Investiþia
se va ridicã la 34,75 milioane lei, fondurile europene
acordate reprezentând 27,92 milioane lei. Ambele proiecte
urmeazã sã fie încheiate în decembrie 2013.
Al treilea proiect vizeazã implementarea sistemului
de supraveghere pentru creºterea siguranþei ºi
prevenirea criminalitãþii în Municipiul Focºani.

