I nvestiþii
Încep lucrãrile la Craiova Water Park
Bugetul de investiþii al Primãriei Craiova pe

Primãria Craiova

anul 2012 se ridicã la 236,4 milioane lei, aproape de
douã ori mai mare decât cel din 2011, care a însumat
126,22 milioane lei.
Mãrirea bugetului de investiþii se datoreazã creºterii
cofinanþãrii din fonduri europene cu 127,26%, în timp
ce investiþiile de la bugetul local au scãzut cu 12,39%,
ne-a precizat Antonie Solomon, primarul Craiovei.
Din bugetul local al Primãriei Craiova vor fi finantate
proiecte în valoare de 31,65 milioane lei, iar din
fonduri europene si de la bugetul de stat investiþii
însumând 204,74 milioane lei.

Infrastructura rutierã este ºi în Craiova
pe primul plan
În 2012 cele mai mari sume vor merge cãtre lucrãri de
infrastructurã rutierã, valoarea acestora ridicându-se
la 139,44 milioane lei. Primãria va acorda atenþie ºi
lucrãrilor de reabilitare, extindere, construcþii reþele
apã ºi canalizare pentru care a alocat suma de 2,77
milioane lei.
În acest an vor demara ºi lucrãri de modernizare
reþele ºi puncte termice însumând 1,63 milioane lei ºi
de modernizare/construcþie unitãþi de învãþãmânt în
valoare de 492.000 lei.

Lucrãrile la Craiova Water Park vor
demara în acest an
Fondurile europene vor fi principala sursã de
finanþare pentru o serie de proiecte derulate de
Primãria Craiova. Printre acestea se numãrã:
construirea Centrului Multifuncþional Craiova – Pavilion Central, construirea unui pasaj suprateran în
vederea descongestionãrii traficului rutier din Zona
Metropolitanã Craiova, reabilitarea infrastructurii
rutiere din zona de Nord-Vest, construirea
complexului Craiova Water Park.
Cel mai mare proiect demarat în 2012 este
construirea Craiova Water Park – complex de

agrement acvatic în Parcul Tineretului din municipiul
Craiova, proiect a cãrui implementare va dura 37 de
luni. Valoarea totalã a proiectului se ridicã la 86
milioane lei, fonduri provenite din bugetul local,
bugetul de stat, credit extern ºi din Fondul European
pentru Dezvoltare Regionalã prin Programul
Operaþional Regional (POR), Axa 5 “Dezvoltarea
durabilã ºi promovarea turismului”.

Demareazã proiecte pentru fluidizarea
traficului din Zona Metropolitanã
Craiova
Va demara, de asemenea, proiectul de construire a
unui pasaj subteran în vederea descongestionãrii
traficului rutier din Zona Metropolitanã Craiova.
Proiectul se ridicã la valoarea de 66 milioane lei,
durata de implementare fiind de 28 de luni.
Traficul din zona Metropolitanã Craiova va fi fluidizat
prin proiectul de reabilitare a infrastructurii rutiere din

zona de Nord-Vest (strãzile Amaradia, Olteniþei,
Tineretului, Pelendava, Brestei (tronson
Râului-Pelendava), Toamnei).
Investiþia ve demara în acest an, perioada de
implementare fiind de 28 de luni. Valoarea totalã a
proiectului este de 64,11 milioane lei, fonduri
provenite de la bugetul local, bugetul de stat, POR,
Axa 1 “Sprijinirea dezvoltãrii durabile a oraºelor - poli
urbani de creºtere”.
Totodatã, în acest an vor începe lucrãrile de
modernizare a infrastructurii de transport în comun pentru
fluidizarea traficului forþei de muncã între cele douã
platforme industriale ale polului de creºtere Craiova.
Proiectul cuprinde: reabilitarea cãii rulante tramvai
pe b-dul Decebal, reabilitarea cãii de rulare în lungime
de 11 km pe calea Bucureºti, Calea Severinului,
managementul traficului pe Calea Bucureºti-Nicolae
Titulescu-Calea Severinului. Durata de implementare
este de 34 de luni.

Infrastructura rutierã, pe primul plan
Bugetul alocat de Consiliul Judeþean
Dâmboviþa în acest an proiectelor de
dezvoltare este semnificativ mai mare
decât cel din anul 2011. Dacã anul
trecut acesta se ridica la 129,2 milioane
lei, în acest an suma aprobatã a fost de
182,17 milioane lei.
Cele mai mari fonduri sunt pentru
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investiþiile în infrastructura rutierã,
68,64 milioane lei, urmate de
investiþiile în modernizarea
infrastructurii de sãnãtate, 54,42
milioane lei, potrivit domnului Mihai
Puºcaºiu, preºedintele Consiliului
Judeþean Dâmboviþa.
Sume importante vor fi alocate ºi

pentru reabilitare, extindere ºi
construcþii reþele de apã ºi canalizare
însã fondurile vor veni prin Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului. Este
vorba despre 27,64 milioane lei, valoare
ce va fi alocatã primãriilor locale ce
rãspund de efectuarea lucrãrilor.
În acest an, judeþul Dâmboviþa va

implementa ºi o serie de proiecte care
au fost aprobate spre finanþare din
fonduri europene. Cel mai mare proiect
de acest tip este cel de reabilitare ºi
modernizare a Spitalului Judeþean de
Urgenþã Târgoviºte, proiect în care vor fi
investite 48 milioane lei.
Un proiect de importanþã culturalã ºi

turisticã pentru judeþ este restaurarea
Ansamblului Brâncovenesc de la Potlogi,
obiectiv pentru care va fi investitã suma de 16,5
milioane lei, finanþare asiguratã de asemenea
din fonduri europene.
Alte proiecte care vor beneficia în acest an de
sprijin european vizeazã modernizarea
infrastructurii Parcului Industrial Moreni

(proiect în valoare de 15,6 milioane lei) sau
ranforsarea ºi modernizarea drumurilor
judeþene DJ 701, DJ 401A si DJ 711A pe traseul
Dobra-Cornãþelu-Braniºtea-Titu-Sãlcuþa-Odobe
ºti-Potlogi-Corbii Mari (proiect ce va presupune
o investitie de 21 milioane lei).

Reabilitarea DJ 675, cel mai mare
proiect demarat în 2012
Infrastructura rutierã este prioritatã în
programul de investiþii al Consiliului Judeþean
Gorj din acest an. Ca urmare, au fost aprobate
fonduri de 26,9 milioane lei, din care suma de 13
milioane lei va merge cãtre lucrãri de investiþii,
iar 13,83 milioane lei vor fi alocate pentru lucrãri
de reparaþii ºi întreþinere drumuri judeþene.
Cel mai mare proiect de drumuri ce va demara
în acest an prevede reabilitarea DJ 675 (km
0+000 – km 25+000,Târgu Cãrbuneºti-ÞicleniPeºteana Jiu), investiþie ce se ridicã la valoarea
totalã de 52,84 milioane lei. Proiectul este
finanþat din fonduri europene ºi din fonduri de
la bugetul local ºi va fi finalizat în luna martie
2014, potrivit doamnei Carmen Toropu, din
cadrul Consiliului Judeþean Gorj.
Pe lângã modernizarea a 24 km de drum
judeþean, proiectul presupune construirea a ºapte
podeþe ºi reabilitarea a 55 de podeþe ºi a 10 poduri.
Timp de aproape o jumãtate de an contestaþiile
au împiedicat atribuirea contractului. Prima
licitaþie a fost câºtigatã de SC “Coremi Inter” SA la
un preþ de 18,6 milioane de lei, însã a fost
contestatã de cãtre o firmã din Vâlcea pe motivul
cã suma respectivã nu justificã volumul
lucrãrilor. La rândul sãu, “Coremi Inter” a
contestat licitaþia urmãtoare la care nu a putut
participa din cauzã cã a fost descalificatã.
În cele din urmã, contractul de execuþie în valoare
de 19,56 milioane lei a fost atribuit asocierii S.C.
“DomarCons”S.R.L. ºi S.C. “StaiCons” S.R.L.
Lucrãrile au demarat la 1 martie.

Bugetul de investiþii a intrat la apã
Per total pentru implementarea proiectelor de
investiþii în anul 2012 a fost aprobat un buget
local definitiv de 44,69 milioane, mai mic cu
15% decât cel de anul trecut.

Lucrãri ample la Spitalul de
Urgenþã Târgu-Jiu
Pe lângã lucrãrile de drumuri, primãria va
acorda în 2012 o importanþã deosebitã ºi
investiþiilor în infrastructura de sãnãtate, suma
aprobatã pentru astfel de proiecte ridicâdu-se
la 13 milioane lei.
Cel mai important proiect pe acest segment

vizeazã reabilitarea, modernizarea ºi echiparea
ambulatoriului Spitalului Judeþean de Urgenþã
Târgu-Jiu, proiect ce beneficiazã de finanþare
din fonduri europene. Valoarea totalã a
investiþiei se ridicã la 19,45 milioane lei, din care
fondurile alocate pentru lucrãrile din acest an
sunt de 12,16 milioane lei.
Consiliul Judeþean Gorj a mai obþinut
f i nanþar e eu r opeanã pentr u r ealizar ea
sistemului integrat de salvare montanã a
judeþului Gorj, proiect în valoare de 9,2
milioane lei, precum ºi pentru extinderea ºi
dotarea Centrului de Îngrijire ºi Asistenþã
Dobriþa, însumând 3,5 milioane lei.

Turismul, calea spre dezvoltare a
Judeþului Gorj
Printr-o hotãrâre de guvern a fost aprobatã lista
obiectivelor de investiþii în turism din judeþul
Gorj cuprinzând nouã obiective.
Dintre acestea cele mai relevante sunt:
à Modernizarea circuitului de vizitare;
à Peºtera Polovragi - Modernizarea cãii de
acces cãtre baza de salvare montanã Rânca ºi
amenajarea unui heliport;
à Reamenajarea potecilor turistice ºi
refacerea marcajelor pe traseele turistice
montane interjudeþene din munþii Parâng,
Vâlcan ºi Godeanu.
Pentru aceste obiective au fost elaborate
Studiile de Fezabilitate, urmând ca în decursul
acestui an sã fie demarate de cãtre Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului etapele de
proiectare ºi execuþie.
De asemenea, s-a solicitat Ministerului
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului alocarea de
fonduri pentru realizarea lucrãrilor de mare
valoare patrimonialã, la obiectivele: R.K. Casa
Iosif Keber (cu o valoare totalã investiþie 1,24
milioane lei cu TVA inclus) ºi R.K. Casa Moangã
Pleºoianu (cu o valoare estimatã a lucrãrilor de
consolidare-restaurare ºi punere în valoare de
1,19 milioane lei cu TVA inclus). Principalele
surse de finanþare ale proiectelor sunt fondurile
externe nerambursabile, respectiv fondurile de
la bugetul de stat.

I nvestiþii
Modernizarea sistemului de sãnãtate, prioritatea numãrul 1
Consiliul Judeþean Teleorman
va continua în acest an proiectele de
investiþii demarate în anii trecuþi. Din
valoarea totalã, de 62,77 milioane lei, a
bugetul de investiþii pe anul 2012, cea
mai mare sumã ºi anume 24,45
milioane lei va fi direcþionatã cãtre
modernizarea infrastructurii de
sãnãtate. Resurse importante au fost
alocate ºi pentru dezvoltarea
infrastructurii rutiere - 16,82 milioane
lei.

Licitaþia pentru execuþia
lucrãrilor la Spitalul Alexandria a fost lansatã
Licitaþia pentru contractarea lucrãrilor
de execuþie în cadrul proiectului de
reabilitare a Spitalului Judeþean de
Urgenþã Alexandria a fost lansatã la
data de 8 februarie 2012. Contractul
prevede lucrãri de construcþii ºi
instalaþii, servicii de achiziþie ºi montaj
(maºini, utilaje ºi instalaþii), pregãtirea
personalului ºi efectuarea probelor ºi
testelor tehnologice. Lucrãrile au fost
estimate la valoarea de 53,98 milioane
lei fãrã TVA. Ofertele au putut fi depuse
pânã la data de 23 martie 2012.
În ceea ce priveºte contractul de
furnizare echipamente ºi dispozitive

medicale, acesta a fost atribuit în 28
decembrie 2011 societãþii Tehnoplus
Medical, la valoarea de 315.880 lei (TVA
inclus). De asemenea, în cadrul
proiectului au fost atribuite contractele
de promovare ºi audit, în timp ce
licitaþia pentru contractul de
supervizare lucrãri a fost anulatã.

Investiþiile de drumuri,
finanþate din fonduri
europene
În judeþul Teleorman vor fi
implementate mai multe proiecte
finanþate din fonduri europene ºi de la
bugetul de stat. Cel mai relevant dintre
acestea prevede crearea unui sistem de
management integrat al deºeurilor în
judeþ ºi este finanþat prin Programul
Operaþional Sectorial Mediu.
Totodatã, din finanþare externã, vor fi
reabilitate drumurile: DJ 701 (limita
judeþului Dâmboviþa–Graþia–Poeni–
Siliºtea–Scurtu Mare–Slãveºti–
Ciolãneºti– Zâmbreasca–Dobroteºti);
DJ 506 (Cervenia–Vitãneºti– Bãbãiþa);
DJ 504 (Cernetu/DJ 506–Alexandria–E
70).
În acest an Consiliul Judeþean
Teleorman doreºte sã realizeze ºi planul
cadastral pentru drumurile judeþene.

Spitalul judeþean Alexandria

Pentru contractarea serviciilor de
întocmire ale documentului a fost
lansatã, la data de 21 decembrie 2011,
o licitaþie deschisã. Valoarea estimatã a
contractului este de 3,76 milioane lei

fãrã TVA, durata de implementare fiind
de douã luni. Perioada pentru
depunerea ofertelor s-a încheiat
urmând sã fie selecþionat câºtigãtorul.

Construcþia unui nou centru de afaceri demareazã în acest an
Peste 37 milioane de lei din bugetul de
investiþii al Consiliului Judeþean Timiº sunt alocaþi în
acest an pentru dezvoltarea infrastructurii rutiere.
Cele mai ample proiecte pe acest sector sunt
reabilitarea DJ 682, limita judeþului
Arad-Periam-Sânnicolau Mare, în valoare totalã de 10
milioane lei ºi lucrãrile la DJ 592 Buziaº-Lugoj, în sumã
de 83 milioane lei, ambele fiind investiþii demarate în
anii precedenþi.
Valoarea totalã a bugetului CJ Timiº destinat
investiþiilor este de 131,13 milioane lei, conform listei
de investiþii aprobate în data de 31 ianuarie.
Domnul Constantin Ostaficiuc, preºedintele
Consiliului Judeþean Timiº, ne-a declarat cã alte
direcþii importante de investiþii pentru anul în curs
sunt: reamenajarea unor clãdiri emblematice
pentru judeþul Timiº, protecþia mediului sau
58 Bursa Construcþiilor nr. 2 / 2012

reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apã ºi
canalizare.

Castelul Huniazilor va fi salvat de la o
potenþialã prãbuºire
Proiectul de restaurare ºi refuncþionalizare a Castelului
Huniade al Muzeului Banatului Timiºoara a intrat în
implementare încã de la sfârºitul anului 2010 când a
fost semnat contractul de finanþare prin Programul
Operaþional Regional 2007 – 2013. Valoarea totalã a
investiþiei este de 52,49 milioane lei, din care asistenþa
financiarã nerambursabilã se ridicã la 33,69 milioane
lei.
În luna martie Consiliul Judeþean Timiº pregãtea
lansarea licitaþiei pentru contractul de execuþie.
„Am iniþiat acest proiect deoarece am dorit sã
punem în valoare potenþialul turistic ºi patrimoniul

cultural - istoric al Castelului Huniade al Muzeului
Ba na tu l u i d i n T i mi º oa r a p r i n r e s ta u r a r e a º i
refuncþionalizarea acestuia”, ne-a declarat domnul
Ostaficiuc.
Lucrãrile vor avea în principal în vedere realizarea
stabilitãþii structurale a obiectivului turistic. Castelul
Huniade se aflã în pericol de prãbuºire, specialiºtii
constatând cã pereþii clãdirii multiseculare se taseazã
inegal ºi constant, iar pilonii de stejar care sprijineau
fundaþia au putrezit. În acelaºi timp latura de
nord-vest a clãdirii ºi bolþile sunt traversate de fisuri
foarte mari.
Se va avea în vedere ºi crearea de noi spaþii administrative, prin utilizarea spaþiului aferent podului clãdirii
care va fi transformat în mansardã, localizatã în
gabaritul existent fãrã a se aduce modificãri
structurale, de formã ºi materiale.

Castelul Huniade

Contractul de finanþare pentru un
nou centru de afaceri urmeazã sã
fie semnat
În acest an Consiliul Judeþean Timiº va semna
contractul de finanþare pentru construcþia unui
centru judeþean multifuncþional de susþinere a
afacerilor în Timiºoara. Proiectul în valoare
estimativã de 13,8 milioane de euro urmeazã sã
fie finanþat prin Programul Operaþional Regional, Axa prioritarã 1 „Sprijinirea dezvoltãrii
durabile a oraºelor – poli urbani de creºtere”.
Prin aceastã investiþie se va realiza o structurã
modernã de sprijin pentru afaceri, cu o arie

totalã construitã de 25.471 mp. Suprafaþã totalã
construitã va fi de 25.471 mp. Compexul va
cuprinde mai multe corpuri de clãdiri cu
regimul de înãlþime cuprins între 2S+P+1 ºi + 5
etaje.
Intenþia preºedintelui CJ Timiº este ca aceastã
clãdire sã gãzduiascã nu doar un centru modern
de sprijinire a afaceilor, ci sã fie ºi sediu al
Bibliotecii Judeþene. În plus, pe douã niveluri va
fi creatã o parcare subteranã.

Aproape 100 milioane de euro pentru
infrastructura de apã
Cea mai ambiþioasã investiþie care
va fi demaratã în acest an de cãtre Consiliul
Judeþean Vâlcea este extinderea ºi reabilitarea
infrastructurii de apã ºi apã uzatã din judeþ.
Proiectul, al cãrui contract de finanþare a fost
semnat în octombrie 2011, presupune investiþii
în extinderea ºi reabilitarea sistemelor de apã
potabilã, precum ºi în sistemul de colectare a
apelor uzate ºi va fi implementat de cãtre
Operatorul Regional Apavil Vâlcea pentru
aglomerãrile: Râmnicu Vâlcea, Drãgãºani,
Cãlimãneºti, Olãneºti, Bãbeni, Bãlceºti.
Valoarea totalã a proiectului este de 98,87
milioane euro, fãrã TVA, din care 76,93 milioane

euro reprezintã contribuþia Uniunii Europene.
Investiþiile vor fi realizate prin 13 contracte, din
care douã de servicii (de asistenþã tehnicã
pentru managementul proiectului ºi
supervizarea lucrãrilor) ºi 11 de lucrãri.

Reabilitarea sistemului de
termoficare se va încheia în 2018
Alt proiect major care va demara în 2012 îl
reprezintã reabilitarea sistemului de
termoficare urbanã în municipiul Râmnicu
Vâlcea. Valoarea proiectului depãºeºte 300
milioane de lei iar lucrãrile urmeazã sã fie
încheiate în 2018. Finanþarea nerambursabilã

ç În 2012 - 2018 sunt investiþi peste 300 milioane lei
pentru reabilitarea sistemului judeþean de termoficare.
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În 2012 sunt programate sã fie finalizate
urmãtoarele lucrãri pe drumurile din judeþul
Vâlcea:
à Pod pe DJ 676 H Mãldãreºtii de Sus
(DN 65C) - Culele Mãldãreºti - DN 67, km
2+200;
à Consolidare pod din beton armat DJ
658 Gura Vãii - Muereasca -mãnãstirea
Frãsinei, km 2+500, comuna Muereasca;
à Reabilitare ºi modernizare DJ 643,
limita judeþ Olt - Laloºu - Fãureºti – Gãneºti,
km 52+400-78+490;
à Modernizare DJ 676 B Glãvile Olteanca - Lãpuºata , km 8+800- 13+132;
à Modernizare DJ 676A Giuleºti - Dozeºti
- Roºiile, km 8+525-11+800;
à Reabilitare DJ 649 DN 67 - Bãile Govora
- Pietrari, km 5+600-8+800;
à Reabilitare DJ 703P Racoviþa - Titeºti,
km 3+528-8+528;
à Modernizare DJ 676A Giuleºti - Dozeºti
- Roºiile, km 0+000-6+000;
à Reabilitare ºi modernizare DJ 650 DN Ocnele Mari - Buneºti, km 5+800-11+000;
à Modernizare DJ 677A Creþeni (DN 67B)
– Mreneºti – Izvoru –Nemoiu –Amãrãºti
–Glãvile- Cermegeºti – Pesceana – ªirineasa
(Dj 677F), km 31+307,46-34+332,46.

din fonduri europene este de 29,6
milioane euro.
În urma unei licitaþii internaþionale,
contractul de asistenþã tehnicã a fost
atribuit în septembrie 2011 consorþiului
format din S.C. Ramboll România SRL
(lider), S.C. BDO Audit SRL ºi S.C. BLOM
România SRL.

Buget de investiþii de peste
65 milioane lei
În acest an, bugetul de investiþii al
Consiliului Judeþean Vâlcea se ridicã la
peste 65 milioane lei. Mai mult de
jumãtate din aceastã sumã este alocatã
pentru investiþii în modernizarea
infrastructurii de transport (34,8
milioane lei). Fonduri importante, peste
o treime din bugetul de investiþii, vor fi
folosite pentru protecþia mediului.
Au mai fost alocaþi bani pentru
infrastructura turisticã (1,56 milioane
lei) ºi pentru învãþãmânt (872 mii lei).
Cea mai importantã lucrare de
infrastructurã rutierã demaratã anul
trecut ºi care are ca termen de finalizare

Foto Apavil Valcea

anul 2014 este “Reabilitarea ºi
modernizarea DJ 648 Ioneºti - Olanu judeþ Olt, 8,9 km ºi construcþia a douã
poduri din beton armat”. Valoarea
lucrãrilor depãºeºte 26,4 milioane lei,
finanþarea fiind asiguratã din fonduri

ç Infrastructura de apã ºi apã uzatã beneficiazã

europene ºi bugetul de stat.
Dintre investiþiile sociale subliniem
reabilitarea Spitalului judeþean de
Urgenþã Vâlcea, programatã sã se
finalizeze în 2014. Valoarea proiectului
este de 73,8 milioane lei, banii fiind din
fonduri europene, buget de stat ºi
buget local.

de 388 milioane de lei în perioada 2011 - 2018.

Reabilitarea drumurilor - prioritatea acestui an
Principala direcþie de dezvoltare
prevãzutã pentru 2012 de cãtre Primãria Reºiþa este
reabilitarea infrastructurii de drumuri. Municipalitatea
va continua cele douã proiecte de drumuri începute ºi
va demara trei noi proiecte în acest an.
Domnul Mihai Stepãnescu, primarul municipiului
Reºiþa, ne-a precizat cã cel mai mare procent din
bugetul de investiþii pe acest an va fi alocat
infrastructurii rutiere, valoarea proiectelor de drumuri
ridicându-se la 33,57 milioane lei.
Primaria va acorda atenþie ºi proiectelor de
reabilitare, modernizare, dezvoltare ºi echipare a
infrastructurii pentru servicii sociale, cât ºi

modernizãrii serviciului de termoficare. Pentru
reabilitarea reþelelor ºi punctelor termice a fost
alocatã suma de 7,44 milioane lei.
Municipalitatea a alocat, de asemenea, 4,65 milioane
lei pentru modernizarea ºi construcþia de unitãþi de
învãþãmânt ºi 1,69 milioane lei pentru construcþia ºi
consolidarea de locuinþe, proiect dezvoltat prin
Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe ºi Ministerul
Dezvoltãrii Regionale ºi Turismului.
Bugetul de investiþii din acest an al Primãriei Reºiþa
se ridicã la 72,79 milioane lei, fiind mai mic cu 27%
decât cel din 2011.

Strãzile din oraºul vechi intrã în
reabilitare
Printre cele mai importante proiecte demarate în acest
an se numãrã cel de reabilitare carosabil, amenajare
locuri de parcare ºi trotuare în zona oraºului vechi, în
valoare de 12,2 milioane lei. Finanþarea este asiguratã
prin credit bancar intern.
Totodatã, pentru reabilitarea carosabilului,
trotuarelor ºi amenajarea de locuri de parcare ºi piste
de biciclete pe b-dul Republicii va fi investitã suma de
6,49 milioane lei (finanþarea este asiguratã, de
asemenea, din credit bancar).
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Investiþii în îmbunãtãþirea serviciilor
sociale
Douã clãdiri vor fi modernizate pentru înfiinþarea unor
centre de zi. Investiþia în Centrul de Zi ABC se va ridica
la 3,6 milioane lei. Proiectul beneficiazã de finanþare
prin credit bancar intern, fonduri europene, alocaþii
bugetare. Realizarea centrului de servicii de asistenþã
socialã pentru persoane vârstnice va presupune o
investiþie de 4,46 milioane lei, finanþarea fiind
asiguratã din credit bancar intern, fonduri europene,
alocaþii bugetare.
Primãria a reuºit sã atragã fonduri de la bugetul de
stat ºi fonduri europene pentru o serie de proiecte.
Printre acestea se numãrã: modernizarea Grãdinii
Zoologice, reabilitarea Parcului Copiilor, extinderea
spaþiilor de studiu ºi reabilitarea corpului de ºcoalã
existent la Colegiul Economic al Banatului Montan.
Structura bugetului pe anul 2012 al Primãriei Reºiþa
este similarã cu cea a anului 2011.

I nvesþitii

Vechi obiective istorice si turistice
vor fi reabilitate
Consiliul Judeþean Vrancea
îºi va concentra în acest an bugetul de
investiþii pe continuarea programelor
cu finanþare externã ºi a proiectelor de
reabilitare ºi modernizare a drumurilor
publice începute în anii precedenþi.
Valoarea bugetului de investiþii
pentru anul 2012 se ridicã la 149,18
milioane lei, mai puþin cu peste 4,5
milioane lei comparativ cu cel din anul
2011, ne-a informat domnul Marian
Opriºan, Preºedintele Consiliului
Judeþean Vrancea.
Infrastructura rutierã va beneficia în
acest an de investiþii în valoare de 50,17
milioane lei, în timp ce pentru
modernizarea ºi construcþia de unitãþi
de învãþãmânt a fost alocatã suma de 6
milioane lei.

Centrul de management al
deºeurilor va fi construit la
Haret
Proiectul cu cea mai mare anvergurã,
finanþat din fonduri europene ºi
implementat de Consiliul Judeþean
Vrancea, are ca scop introducerea unui
sistem de management integrat al

deºeurilor solide în judeþ. Investiþia
totalã se ridicã la 153 milioane lei din
care finanþarea acordatã prin
Programul Operational Sectorial Mediu
este de 113,94 milioane lei. Proiectul
cuprinde nouã contracte: trei de
asistenþã tehnicã, un contract pentru
servicii de audit, trei contracte de
lucrãri ºi douã de achiziþii echipamente.
Obiectivele investiþiei cuprind
construirea centrului de management
integrat al deºeurilor, a staþiei de sortare
ºi a staþiei de compostare în Haret,
judeþul Vrancea. Totodatã, vor fi
construite trei staþii de transfer, ºase
platforme de colectare, precum ºi puncte
de colectare în judeþul Vrancea. În
acelaºi timp depozitele rurale ºi urbane
neconforme vor fi reabilitate ºi închise.
În cadrul acestui proiect au fost
atribuite contractele de asistenþã
tehnicã. De asemenea, au fost lansate
licitaþiile pentru serviciile de audit ºi
pentru construcþia centrului de la Haret.

Patru mausolee vor fi
reintroduse în circuitul turistic
Printre proiectele, de importanþã

Mausoleul Eroilor de la Maraºeºti

majorã pentru judeþ, finanþate din
fonduri de la bugetul de stat sau din
fonduri europene se numãrã ºi „Drumul
de Glorie al Armatei Române în primul
Rãzboi Mondial”. Investiþia vizeazã
reabilitarea, consolidarea ºi dotarea a
patru mausolee: Mausoleul Eroilor
Focºani, Mausoleul Eroilor Mãrãºeºti,
Mausoleul Eroilor Mãrãºti, Mausoleul
Eroilor Soveja. Obiectivele urmeazã sº
fie introduse într-un circuit turistic de
interes regional, naþional ºi
internaþional.

Reabilitarea infrastructurii
va îmbunãtãþi
accesibilitatea judeþului
Lucrãrile de reabilitare a infrastructurii
rutiere din acest an vor avea în vedere
în principal drumurile DJ 205 E, DJ 205D

ºi DJ 204 E. Astfel, DJ 205 E va fi
reabilitat pe o lungime de 18 km (limita
judeþ Galaþi – Ciuºlea – Rãchitosu –
Bizigheºti – Þifeºti – Clipiceºti – Ireºti –
Vidra – Vizantea – Câmpuri – (DN 2L),
km 43+944-61+950, sector Vidra
-Câmpuri), DJ 205D va fi modernizat pe
segmentul Valea Sãrii (DN 2D)– Nãruja
– Paltin – Nereju – Brãdãceºti (km.
0+000 – 34+000); DJ 204E va fi
modernizat pe segmentul Mãrãºeºti –
Panciu (km 24+200 – km 43+050).
Acest ultim drum faciliteazã conexiunea
cu drumurile naþionale DN 24 ºi DN 2 ºi
asigurã creºterea gradului de
accesibilitate a judeþului Vrancea ºi a
Regiunii Sud-Est, precum ºi deschiderea
cãtre toatã zona Moldovei.

Trei ani se va lucra pentru modernizarea drumului Carei
Bugetul de investiþii din acest an al Primãriei
Satu Mare se ridicã la suma 15 milioane lei, în scãdere
faþã de anul precedent, potrivit primarului
Municipiului Satu Mare, Iuliu Iyzes.
ªi în acest an infrastructura rutierã este prioritatea
planului de investiþii. Proiectele de infrastructurã
rutierã vor cumula 9 milioane lei. Totodatã, vor fi
realizate lucrãri de reabilitare, extindere, construcþie

reþele apã ºi canalizare, modernizare reþele termice,
modernizare unitãþi de învãþãmânt, modernizare
infrastructurã de sãnãtate, construcþie ºi consolidare
de locuinþe.

Drumul Carei intrã în acest an în lucrãri
de modernizare
Mai multe lucrãri de reabilitare drumuri sunt

Proiectele de investiþii ale Primãriei Satu Mare vor beneficia ºi de finanþare de la bugetul de stat sau fonduri
europene:
à extindere Parc Cloºca, reamanajare Parc ºi B-dul Cloºca în Municipiul Satu Mare (finanþare de la bugetul de stat);
à reabilitarea ºi modernizarea Colegiului Naþional Ioan Slavici din municipiul Satu Mare – Lucrãri de
construcþii reabilitarea ºi modernizarea clãdirilor A ºi B, Sala de Sport aferente Colegiului Naþional Ioan Slavici
(finanþat din fonduri europene, proiectul se aflã în faza de execuþie);
à amenajãri la coronamentul digurilor de apãrare mal drept, mal stâng al râului Someº între graniþa cu
Ungaria ºi limita intravilan Satu Mare – tronson Satu Mare Vetiº (finanþat din fonduri europene, proiectul se
aflã în faza de execuþie).
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programate sã demareze în acest an. Cea mai mare
investiþie în acest sens vizeazã modernizarea drumului
Carei, în valoare de 5 milioane lei, proiect a cãrui
implementare se va extinde pe o duratã de trei ani.
Vor începe ºi lucrãrile de construcþie a drumului de
ocolire între DN19A ºi DJ194, proiect ce se ridicã la 3
milioane lei ºi pentru care este stabilitã o perioadã de
implementare de doi ani.

În 2012 vor începe lucrãrile reparaþii la
douã unitãþi de învãþãmânt
Primãria va derula în acest an un proiect de reparaþii
capitale clãdiri ºcoli care va include Colegiul Naþional
Doamna Stanca ºi ªcoala cu clasele I-VIII, nr. 10 din
Satu Mare. Valoarea investiþiilor se ridicã la suma de 2
milioane lei, perioada de implementare fiind de trei
ani.

