
Conectarea judeþului Maramureº cu
Ucraina printr-un pod cu douã benzi peste Tisa, la
Sighetu Marmaþiei este un proiect ce va fi iniþiat în
curând de preºedintele CJ Maramureº, Zamfir Ciceu,
care a câºtigat recent alegerile pentru aceastã funcþie.

Încã înainte de a fi ales în funcþia de preºedinte al
Consiliului Judeþean Maramureº, domnul Zamfir Ciceu a
declarat cã doreºte sã atragã investitori strãini în judeþ,
pentru a scoate Maramureºul din cenuºiu ºi izolare.
“Doresc amenajarea a cel puþin patru parcuri
industriale, dintre care trei sã fie în partea de sud a
judeþului. Acestea vor putea constitui elemente de
atractivitate pentru investitorii care vor dori sã
demareze o afacere în judeþul nostru”, ne-a declarat
noul preºedinte al CJ Maramureº, domnul Zamfir Ciceu.

De asemenea, domnul Ciceu doreºte sã demareze
proiectul „Circuitul Bisericilor de lemn din Transilvania
de Nord” în parteneriat cu 14 autoritãþi publice locale
ºi cu 16 unitãþi de cult. Acesta este un proiect cu o
importanþã culturalã ºi turisticã deosebitã, valoarea sa
fiind de 19,8 milioane lei. Data prevãzutã pentru
finalizare este 30 iunie 2014.

“Nu voi neglija nici proiectele legate de agriculturã ºi
dezvoltare ruralã, parteneriatele cu primãriile pe raza
cãrora funcþioneazã târguri de importanþã regionalã
pentru introducerea unui sistem de spaþi i de
depozitare ºi vânzare a produselor agricole în sistem
de licitaþii, eliminând intermediarii ºi speculanþii”,
subliniazã domnul Zamfir Ciceu.

D e a s e m e n e a , i g i e n i z a r e a j u d e þ u l u i , p r i n
implementarea unui nou sistem de colectare ºi mana-
gement al deºeurilor reprezintã o prioritate.

Parteneriatul Public - Privat va fi folosit
pentru finanþarea unor investiþii

Douã proiecte majore de investiþii sunt avute în
vedere de Consiliul Judeþean Maramureº pentru a fi
realizate prin Parteneriat Public-Privat.

Primul este „Tunelul rutier subtraversare masiv
muntos Gutâi între localitãþile Baia Sprie ºi Mara”.

Obiectivul este dezvoltarea unei reþele de drumuri în
nord-vestul României, pentru a realiza conexiunile
optime dintre partea sudicã ºi cea nordicã a judeþului
Maramureº, separate de lanþul muntos Gutâi ºi,
respectiv, dintre România ºi Ucraina, asigurând
dezvoltarea traficului rutier dinspre ºi înspre
localitãþile urbane ºi rurale din zonã.

Pentru realizarea tunelului rutier, precum ºi a
lucrãrilor conexe acestuia, valoarea estimatã, conform
studiului de prefezabilitate elaborat în anul 2003, este
de 92,19 milioane de euro.

Atât studiul de fezabilitate, cât ºi analiza financiarã
efectuate relevã viabilitatea proiectului.

În cadrul acestui proiect Consiliul Judeþean pune la
dispoziþie terenul iar partenerul privat are obligaþia sã

realizeze activitãþi care vizeazã proiectarea, cons-
trucþia, operarea, întreþinerea, modernizarea ºi
transferul. Investitorul privat îºi va putea recupera
investiþia prin taxarea utilizatorilor infrastructurii
realizate.

Dezvoltarea infrastructurii Aeroportului Interna-
þional Baia Mare este un alt proiect care se va putea
realiza prin Parteneriat Public - Privat. Proiectul
presupune extinderea ºi modernizarea Aerogãrii
pentru pasageri, pânã la capacitatea de 150 de
pasageri/orã, extinderea ºi realizarea unei „zone
cargo” pentru mãrfuri ºi extinderea pistei de decolare -
aterizare la 2.500 m. Pentru acest proiect sunt deja
disponibile studiile de fezabilitate elaborate în 2009.
Valoarea totalã estimatã a proiectului este de 43,92
milioane euro.

Investiþiile în derulare vor fi finalizate

Proiectele de investiþii aflate în derulare în judeþul
Maramureº ºi care au fost iniþiate de precedenþii
preºedinþi ai Consiliului Judeþean vor trebui finalizate
în cel mai scurt timp posibil, apreciazã noul preºedinte
al Consiliului Judeþean Maramureº.

Primul este „Reabilitarea traseului de drum judeþean
Baia Sprie - Cavnic - Ocna ªugatag - Cãlineºti -
Bârsana”. Proiectul este localizat în Regiunea de
Dezvoltare Nord-Vest, pe teritoriul administrativ al
judeþului Maramureº ºi al localitãþilor Baia Sprie,
Cavnic, Budeºti, Ocna ªugatag, Cãlineºti, Bârsana.

Traseul propus de Consiliul Judeþean Maramureº
pentru reabilitare este o alternativã la drumul naþional

DN 18 pe relaþia Sighetu Marmaþiei -Viºeu - Borºa -
Iacobeni, intervenþia fiind inclusã în Planul judeþean de
dezvoltare 2007-2013, secþiunea dezvoltarea reþelelor de
transport. Valoarea totalã a proiectului este de 92,9
milioane lei. Data prevãzutã pentru finalizare a fost
martie 2012, însã întârzierea lucrãrilor a fãcut ca
termenul sã se prelungeascã pânã în martie 2015.

Un alt proiect este „Reabilitarea Spitalului Judeþean
de Urgenþã Dr. Constantin Opriº” Baia Mare, investiþie
finanþatã prin Programul Operaþional Regional
2007-2013, axa prioritarã 3. Proiectul presupune
reabil itarea structuri i de rezistenþã, al inierea
construcþiei la normativele actuale de siguranþã la
incendii, implementarea mãsurilor necesare de
respectare a normelor pentru persoanele cu
dizabilitãþi, reabilitarea termicã a clãdirii. La aceasta se
adaugã refacerea circulaþiilor pe verticalã, ventilaþiile,
cablajele electrice ºi instalaþiile sanitare, precum ºi
cele pentru gaze medicale. Perioada de implementare
a proiectului este de 34 de luni, stadiul de realizare, la
jumãtatea lunii august, fiind de 34%. Data prevãzutã
pentru finalizare este 7 septembrie 2013, iar valoarea
totalã a proiectului este de 70,62 milioane lei.

În judeþul Maramureº nu existã proiecte amânate sau
proiecte la care sã se fi renunþat. “Existã doar întârzieri -
care nu sunt imputabile noii conduceri a Consiliului
Judeþean - la realizarea unor lucrãri în cazul anumitor
proiecte. Aceasta nu înseamnã cã ele nu vor fi finalizate
ºi realizate corespunzãtor”, ne-a subliniat preºedintele
CJ Maramureº, domnul Zamfir Ciceu.
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Importante investiþii de infrastructurã în atenþia noii conduceri a
CJ Maramureº

Investiþii

Zamfir Ciceu, preºedintele CJ Maramureº



Nu mai puþin de 96 de proiecte
f i g u r e a z ã î n p o r t o f o l i u l d e p r o i e c t e a l
Consiliului Judeþean Mureº, potrivit domnului
Ciprian Dobre, preºedintele recent ales al CJ
Mureº.

În cea mai mare parte, proiectele sunt la nivel
de propunere, dar câteva sunt într-un stadiu
mai avansat. Astfel, pentru construirea parcului
industrial Mureº II (pe 30 de hectare) a fost
realizat Planul Urbanistic Zonal. În stadiul
existenþei unei soluþii avizate (PT) se aflã
proiectul privind îmbunãtãþirea infrastructurii
de utilitãþi publice la Parcul Industrial Mureº –
alimentare cu energie electricã (staþie de
transformare 110/20KV, 2X25 MW, reþea de
alimentare LES, punct de conexiune (PC) la
reþea parc, reþele interioare ºi puncte de
alimentare (PA) extindere reþea de iluminat
public.

La Ministerul Transporturilor ºi Infrastructurii,
Autoritatea de management POST a fost depus
proiectul pentru extinderea pistei de decolare -
aterizare ºi platformã de operare pentru
aeronave, inclus iv instalaþ i i aferente ºi
modernizarea instalaþiilor de balizaj pentru
apropiere de precizie corespunzãtoare cat. OACI
la Aeroportul Transi lvania Târgu Mureº.
Proiectul are o valoare de 167 milioane lei.

De asemenea, sunt finalizate studiile de
fezabilitate pentru proiectele de realizare a
zonei cargo ºi a platformei multimodale la
Aeroportul Transilvania, pentru extinderea
capacitãþii aerogãrii non- Schengen, precum ºi
pentru crearea unui s istem integrat de
securitate la acelaºi aeroport. Pentru proiectul
de balizaj cale de rulare ºi platformã Alfa
iluminat la aeroportul Transilvania este finalizat
proiectul tehnic.

A fost validatã de ANRMAP, documentaþia de
atribuire pentru montarea de instalaþii ºi
panouri solare la centrele rezidenþiale din
structura DGASPC Mureº.

Proiecte în derulare

Pânã în 2015 se deruleazã proiectul de
reabilitare ºi modernizare a sistemului rutier pe
drumul judeþean DJ 135 Mãgherani Sãrãþeni.
Acest drum judeþean face legãtura între
localitãþile Târgu Mureº ºi Miercurea Nirajului,
fiind o axã de transport local, care poate asigura
legãtura cu traseul autostrãzii Transilvania,
precum ºi îmbunãtãþirea fluxurilor rutiere cãtre
zona turisticã Sovata-Praid. Investiþia include ºi
reabilitarea a douã poduri ºi 90 de podeþe,
precum ºi 56 de intrãri în drumurile laterale.
Proiectul va asigura ºi consolidãri ale structurii
drumului, cu ziduri de sprijin ºi drenuri sub
ºanþuri, în lungime cumulatã de circa 6 km.

Valoarea totalã a acestui proiect de investiþii
este de 56,58 milioane lei.

Data limitã pentru depunere ofertelor în
cadrul licitaþiei organizate pentru atribuirea
lucrãrilor a fost 19 iulie.

La jumãtatea lunii august erau în plinã
d e s f ã º u r a r e l u c r ã r i l e d e r e a b i l i t a r e a
ambulatoriului de specialitate al Spitalului
Clinic Judeþean Mureº, atât în clãdirea de pe
B-dul 1 Decembrie 1918, cât ºi la cea situatã pe
str. Gheorghe Marinescu.

S u n t e x e c u t a t e l u c r ã r i d e a m e n a j ã r i
inter ioare, refacer i pardosel i , tencuiel i ,
recompartimentãri . Reabil itarea vizeazã
recompartimentarea spaþiilor, reabilitarea
instalaþiilor sanitare, termice, electrice ºi de
ventilaþie, realizare de zugrãveli, vopsitorii,
refacere pardoseli, precum ºi montarea de

panouri solare. Lucrãrile
sunt real izate de “Las
Pr om” SR L d i n Târ gu -
Mureº pe o perioadã de
zece luni.

L u c r ã r i l e d e m o d e r-
n i z a r e m a i p r e v ã d º i
realizarea unui lift pentru
f a c i l i t a r e a a c c e s u l u i
persoanelor cu dizabilitãþi
la etajele superioare de la
Poli II.

Modernizarea aeroportului Transilvania
- proiect prioritar pentru CJ Mureº
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Investitii

Cel mai mare proiect de investiþii aflat în
derulare în judeþul Mureº vizeazã extinderea ºi
reabilitarea infrastructurii de apã ºi apã uzatã, ne-a
transmis Ciprian Dobre, preºedintele CJ Mureº.

Compania Aquaserv SA Târgu-Mureº implementeazã,
în perioada 2011-2015, acest proiect în valoare totalã
de aproape 111 milioane euro, din fonduri europene
prin Programul Operaþional Sectorial Mediu. Vor fi
realizate investiþii în extinderea sistemelor de apã ºi
canalizare, reabilitarea celor existente, modernizarea
unor uzine de apã, construirea uneia noi, construirea
unei staþii de epurare noi ºi reabilitarea unei staþii de
epurare existente.

Investiþia pentru municipiul Târgu-Mureº se ridicã la
23,2 milioane euro, bani utilizaþi pentru reabilitarea liniei
de nãmol de la Staþia de Epurare ºi pentru extinderea ºi
reabilitarea reþelelor de apã/canal de pe 84 de strãzi.

Contracte în cadrul proiectului

Ø Contractul de servicii ,,Asistenþã tehnicã pentru
pregãtirea documentaþiilor de atribuire pentru
contractele de lucrãri, publicitate ºi supervizarea
lucrãrilor” a fost semnat în august 2011 cu firma
Aecom Ingenieria SRL, în calitate de lider al Asociaþiei
Aecom Ingenieria SRL - Safege SA Nanterre France -
Tractebel Engineering SA.
Ø Contractul de lucrãri „Reabilitare ºi extindere fazã

terþiarã pentru Staþia de Epurare Reghin” a fost
semnat la 28 martie 2012 cu firma Passavant Roediger
GmbH din Germania.
Ø Contractul prin care Banca Europeanã de

Reconstrucþie ºi Dezvoltare – BERD a acordat
Companiei Aquaserv SA un credit în valoare de 11,4
milioane euro a fost semnat pe 18 aprilie 2012.
Creditul acoperã cofinanþarea de 10,32%, care revine

operatorului regional
Aquaserv, din valoarea
totalã a proiectului.
Ø Contractul de lucrãri

„Reabilitarea Staþiei de
Epurare - linia nãmolului
T â r g u - M ureº” a fost
semnat pe 19 aprilie 2012,
cu firma Asocierea
Sociedad Anonima de
Obras y Servicios Copasa -
AIN Active SL - SC Lasprom.
Ø Contractul de lucrãri

„Reabilitarea Staþiei de
Epurare Târnãveni” a fost
semnat la 20 iunie 2012
cu Asocierea SC Edas
Exim SRL - SC Tehnic
Trust SA.

Contracte în curs de atribuire

Ø Anunþul pentru licitarea lucrãrilor de reabilitare a
staþiilor de tratare a apei din Luduº ºi Iernut a fost
publicat pe SEAP la 16 mai. Ofertele s-au deschis la
finele lunii iunie, iar la jumãtatea lunii august erau în
procedurã de evaluare.
Ø Licitaþia pentru reabilitarea staþiilor de tratare a

apei din Sighiºoara ºi Cristuru Secuiesc a avut ca datã
limitã de predare a ofertelor 6 august.
Ø Licitaþia pentru reabilitarea staþiei de tratare apã

din Târnãveni a avut ca datã limitã de predare a
ofertelor: 20 august.

Documentaþiile necesare demararii procedurilor de
licitaþie pentru urmãtoarele contracte de lucrãri sunt
în lucru în diferite stadii de pregãtire, urmând ca
licitaþiile sã fie lansate pe parcursul acestui an:
Ø Reabilitarea conductei de aducþiune, staþii de

pompare ºi rezervoare apã potabilã Voiniceni – Sãrmaºu;
Ø Reabilitarea/extinderea sistemului de alimentare

cu apã potabilã ºi a sistemului de canalizare
Târgu-Mureº, staþii de pompare apã potabilã, staþii de
pompare ape uzate ºi conducte de refulare, sistem
SCADA.
Ø Reabilitarea conductelor de aducþiune, extinderea

reþelelor de apã potabilã ºi canalizare, staþie de
pompare apã potabilã, staþii de pompare apã uzatã ºi
conducte de refulare în Sighiºoara/Cristuru Secuiesc.
Ø Construcþie conductã de aducþiune, staþii de

pompare apã potabilã, rezervor apã potabilã Band –
Pãnet.
Ø Extinderea reþelei de canalizare, staþii de pompare

ape uzate ºi conducte de refulare din Reghin.
Ø Conductã de aducþiune Valea Nirajului.
Ø Extinderea reþelei de canalizare, staþii de pompare

apã uzatã ºi conducte de refulare din Târnãveni.
Ø Reabilitarea/extinderea sistemelor de alimentare

cu apã potabilã ºi a sistemelor de canalizare, staþii de
pompare apã potabilã, staþii de pompare ape uzate ºi
conducte de refulare din Luduº/Iernut
Ø Captare ºi staþie de tratare a apei la Miercurea

Niraj.

Aproape 111 milioane de euro vor fi investiþi pânã în 2015 în
infrastructura de apã ºi apã uzatã

Ciprian Dobre, preºedintele CJ Mureº



Sãnãtatea, siguranþa publicã, gestionarea
deºeurilor sunt domenii pentru care Consiliul
Judeþean Galaþi agreeazã încheierea de
parteneriate public-private pentru dezvoltarea
unor proiecte de investiþii majore, ne-a declarat
noul preºedinte al Consiliului Judeþean Galaþi,
Nicolae Dobrovici - Bacalbaºa.

Douã dintre proiectele de investiþii ale CJ
Galaþi erau, la jumãtatea lunii august, în curs de
atribuire a contractelor de lucrãri. Astfel, în
desfãºurare era procedura de atribuire a
proiectului “Centrul multicultural Dunãrea de
Jos, strada Domneascã, municipiul Galaþi”.
Lucrãrile vizeazã restaurarea, consolidarea,
protejarea ºi conservarea unei clãdiri de
patr imoniu - monument istor ic , pentru
funcþionarea Centrului Multicultural. Bugetul
total este de 6,88 milioane lei, din care
cofinanþarea CJ Galaþi este de 2,2 milioane lei.
P r o i e ctu l t r e b u i e i mp l e me nta t p â nã l a
jumãtatea lunii august a anului viitor.

Tot în curs de contractare sunt ºi lucrãrile de
reabi l i tare a Centrului de recuperare ºi
reabilitare persoane adulte cu handicap nr. 2
Unirea. Proiectul are un buget total de1,99
milioane lei, finanþat din fondurile proprii ale CJ
Galaþi. Lucrãrile sunt prevãzute sã fie finalizate
în noiembrie 2013.

În curs de execuþie sunt lucrãrile de reabilitare
a instalaþiei electrice la Spitalul Clinic de Urgenþã
Sf. Ap. Andrei. La jumãtatea lunii august erau
realizate 30% din lucrãrile prevãzute în proiect,
acestea urmând sã fie finalizate în anul 2015.
Antreprenor este SC Romprint 99 SRL Galaþi.
Bugetul total este de 4,44 milioane lei ºi este
finanþat din fondurile proprii ale CJ Galaþi.

În stadiu de execuþie sunt ºi lucrãrile de
reabilitare a depozitului de carte ºi a anexelor din
cadrul Bibliotecii Judeþene V.A. Urechia Galaþi.
Lucrãrile erau realizate în proporþie de 30% la
jumãtatea lunii august de cãtre SC Comtiem SRL
ºi urmeazã sã fie finalizate în martie 2013.
Proiectul are un buget total de 1,1 milioane lei ºi
este finanþat din fondurile proprii ale CJ Galaþi.

Un proiect mare aflat în execuþie este cel de
reabilitare a DJ261A Scânteieºti – Frumuºiþa.
Lucrãrile erau finalizate 73%, la jumãtatea lunii au-
gust de cãtre SC Tancrad SRL Galaþi ºi este prevãzut
sã se încheie în martie 2013. Bugetul total este de
7,2 milioane lei ºi este asigurat din fonduri proprii.

Proiecte de perspectivã

Consiliul Judeþean Galaþi urmãreºte sã realizeze
proiectul “Sistem integrat de management al

deºeurilor urbane solide în Municipiul Galaþi ºi
împrejurimi“, pentru care a solicitat finanþare
prin POS Mediu, în parteneriat cu Primãria
Municipiului Galaþi. Proiectul are o valoare
totalã de 37,77 mil ioane euro, din care
contribuþia CJ ar fi de 11,15 milioane euro.

Un alt proiect pe care CJ Galaþi intenþioneazã sã
îl realizeze vizeazã crearea unei noi facilitãþi
turistice - Muzeul de Artã Vizualã ºi crearea de
produse turistice transfrontaliere integrate în
cadrul proiectului ”Serviciile integrate în
domeniul vizual – ARTturism”. Bugetul total
estimat este de 8,84 milioane de euro, din care
cofinanþarea CJ Galaþi ar fi de 4,43 milioane euro.

Implementarea unui sistem de iluminat public
cu panouri fotovoltaice a secþiunii de drum care
uneºte punctul de trecere a frontierei Oancea –
Cahul reprezintã un obiectiv specif ic al
proiectului “Rolul administraþiei publice în
promovarea eficienþei energetice” pe care CJ
Galaþi intenþioneazã sã îl finanþeze din fonduri
extrabugetare. În cadrul aceluiaºi proiect un alt
obiectiv specific este realizarea unui proiect pi-
lot având ca scop utilizarea iluminatului public
pe bazã de panouri fotovoltaice în oraºul Reni.
Valoarea estimatã a acestui proiect este de
150.000 de euro.

Proiectul “Centrul de Afaceri”
Galaþi a fost sistat

Proiectul ”Centrul de Afaceri Galaþi” care
presupunea construcþia º i funcþionarea
Centrului de Afaceri Galaþi, a fost depus în
cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune
E c o n o m i c ã º i S o c i a l ã – C o m p o n e n t a
Dezvoltarea Infrastructurii Regionale. Lucrãrile
au fost sistate, în anul 2009, datoritã intrãrii în
faliment a firmelor constructoare: Gestion
Tecnica de Montajes y Contrucciones GTM SA
Spania, respectiv SC Brico SRL Galaþi.

Proiectul a beneficiat de fonduri acordate prin
Programul PHARE coordonat de Ministerul
Dezvoltãrii, precum ºi de cofinanþare din partea
Consi l iului Judeþului Galaþi º i Pr imãriei
Municipiului Galaþi.

C a u r m a r e a f a l i m e n t u l u i f i r m e l o r
constructoare s-a pierdut finanþarea PHARE.
Investiþia propusã prin acest proiect a fost
sistatã din cauza lipsei de fonduri. La jumãtatea
lunii august, CJ Galaþi aºtepta aprobarea
Ministerului Dezvoltãrii pentru finanþarea
continuãrii lucrãrilor.

Lucrãri de renovare ºi reabilitare
imobile sunt în curs de atribuire
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Investiþii în cinci centre sociale

Cinci obiective sociale din
judeþul Ilfov fac obiectul unor ample
i nv es t i þ i i î n v ed er ea r ea b i l i tã r i i ,
modernizãrii, dezvoltãrii, extinderii ºi
echipãrii lor. Valoarea lor cumulatã se
ridicã la aproape 18,8 milioane lei.

Marian Petrache, noul preºedinte al
Consiliului Judeþean Ilfov, ne-a precizat
cã pentru toate proiectele au fost
încheiate contracte de finanþare cu
fonduri europene prin Programul
Operaþional Regional. În luna august
era în curs de elaborare documentaþia
aferentã celor cinci obiective.

Pentru lucrãrile la Centrul Medico-So-
cial Domneºti este prevãzutã suma de
3,96 milioane lei. Proiectul urmeazã sã
fie finalizat în iulie 2013. În paralel, este
în derulare proiectul de intervenþii
pentru Centrul de Plasament nr. 5 din
Periº, în valoare de 3,95 milioane lei, cu
finalizare în luna februarie 2013.

Pentru Centrul de Plasament nr. 6 din
Voluntari au fost alocate 3,67 milioane
lei. Lucrãrile vor dura pânã în ianuarie
2013.

De asemenea, vor fi investite 3,66

milioane lei pentru Centrul de Îngrijire
ºi Asistenþã Ciolpani. Lucrãrile se vor
încheia la sfârºitul lunii decembrie a
acestui an.

Ultimul din cele cinci proiecte aflate în
derulare vizeazã Centrul Maternal din
Sãftica, proiect în valoare de 3,54
milioane lei, cu finalizare în decembrie
2012.

Proiect de perspectivã
pentru managementul
deºeurilor

Printre cele mai mari proiecte care
urmeazã sã fie începute de CJ Ilfov se
numãrã investiþia în infrastructura
serviciilor publice de salubritate ºi
implementarea sistemului integrat de
management al deºeurilor, în valoare de
15 milioane de euro. Proiectul urmeazã sã
fie realizat prin Programul Operaþional
Sectorial Mediu în anul 2015.

Investiþiile de perspectivã la nivelul
judeþului se vor axa pe dezvoltarea
infrastructurii rutiere (drumuri judeþene),
a infrastructurii reþelelor de apã ºi apã
uzatã, reabilitarea termicã a blocurilor.

De asemenea, vor avea prioritate
investiþiile în dezvoltarea infrastructurii
d e e d u c a þ i e , r e s p e c t i v c r e º t e r e a
numãrului de grãdiniþe cu program
prelungit ºi investiþiile în infrastructura
d e t u r i s m p r i n r e a b i l i t a r e a
patrimoniului cultural ºi a spaþiilor de
cazare ºi agrement. Valoarea acestor
investiþii nu fusese estimatã pânã la
î n c e p u t u l l u n i i a u g u s t , p o t r i v i t
preºedintelui CJ ilfov.

Trei parcuri industriale prin
PPP

Consiliul Judeþean Ilfov ar dori sã
iniþieze prin parteneriat public-privat

proiecte pentru înfiinþarea a trei parcuri
industriale ºi energetice în vederea
sprijinirii mediului de afaceri.

La începutul lunii august erau în curs
de elaborare caracteristicile acestor
obiective. De altfel, CJ Ilfov avea în curs
de definitivare strategia de dezvoltare a
judeþului, prin care vor fi stabilite
prioritãþile în materie de programe,
proiecte ºi investiþii. Prin aceasta va fi
definitivatã ºi politica de atragere a
investiþii lor private, ne-a precizat
domnul Marian Petrache.

Invesþitii

Marian Petrache, noul preºedinte al Consiliului Judeþean Ilfov

Douã proiecte mari sunt în licitare

Cel mai important proiect de investiþii
în perspectivã din judeþul Neamþ vizeazã “Extinderea
ºi modernizarea sistemelor de apã ºi apã uzatã”.
Valoarea investiþiilor se ridicã la 107,67 milioane euro
ºi cuprinde lucrãri în cele mai mari aglomerãri umane
din judeþul Neamþ, respectiv: Piatra Neamþ, Roman,
Târgu Neamþ, Bicaz, Roznov ºi Sãbãoani.

Proiectul se afla, la jumãtatea lunii august, în faza de
licitare a lucrãrilor. Este implementat de cãtre
Compania Judeþeanã “Apa Serv” Neamþ, operator re-
gional în domeniul alimentãrii cu apã, al canalizãrii ºi
epurãrii ºi care are ca acþionar majoritar Consiliul
Judeþean Neamþ. Finalizarea lucrãrilor este prevãzutã
pentru ianuarie 2014.

Noul preºedinte al Consiliului Judeþean Neamþ,
domnul Culiþã Tãrâþã, ne-a precizat cã nu existã
investiþii sistate sau amânate în judeþ ºi nici nu

intenþioneazã sã facã acest lucru.

Management integrat al deºeurilor în
judeþul Neamþ

Alt proiect de investiþii, aflat de asemenea în curs de
licitare a lucrãrilor la jumãtatea lunii august, vizeazã
crearea “Sistemului de management integrat al
deºeurilor”. Valoarea totalã a proiectului este de 42,1
milioane de euro, iar data estimatã pentru finalizarea
lui este octombrie 2014.

În cadrul acestui proiect vor fi închise depozitele
municipale neconforme din oraºele Bicaz, Roman,
Târgu Neamþ, vor fi construite trei staþii de transfer în
Cordun, Târgu Neamþ ºi Taºca, o staþie de sortare în
Cordun ºi un depozit judeþean conform, pentru
deºeuri nepericuloase la Girov. Suprafaþa ocupatã de
depozitul de deºeuri va fi de 27 ha, iar durata de viaþã

a acestuia este estimatã la 21 de ani.

Controlul integrat al poluãrii cu
nutrienþi în cinci comune nemþene

Proiectul ’’Controlul Integrat al Poluãrii cu Nutrienþi”
constã în construcþia de platforme la nivelul
comunelor pentru colectarea deºeurilor solide
provenite de la animalele crescute în gospodãriile
individuale ºi, acolo unde existã cerere, mici platforme
de gunoi de grajd pentru gospodãriile individuale cu
facilitãþi de colectare a fracþiilor lichide. Proiectul va fi
dezvoltat ºi în cinci comune din judeþul Neamþ:
Dumbrava Roºie, Bodeºti, Gherãeºti, Costiºa ºi Zãneºti.

Proiectul se deruleazã prin Ministerul Mediului, iar
Consiliul Judeþean Neamþ ºi consiliile locale ale
unitãþilor administrativ teritoriale implicate asigurã
cof inanþarea de 5% din valoarea proiectului .
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În mandatul sãu, H o r i a
T e o d o r e s c u , n o u l p r e º e d i n t e a l
C o n s i l i u l u i J u d e þ e a n T u l c e a ,
intenþioneazã sã promoveze, prin
parteneriat public privat, proiectul de
construire a unui parc industrial în
localitatea Mihail Kogãlniceanu.

Proiectul constã în dezvoltarea
infrastructurii de utilitãþi publice în
localitatea Mihail Kogãlniceanu pe o
s u p r a f a þ ã d e 5 2 , 3 2 h e c t a r e . L a
j u m ã t a t e a l u n i i a u g u s t , a c e a s t ã
investiþie se afla în faza de avizare a
Planului de Urbanism Zonal, urmând ca
în cel mai scurt timp sã se finalizeze
studiul de fezabilitate al proiectului.

De asemenea, în mandatul sãu,
p r e º e d i n t e l e H o r i a T e o d o r e s c u
intenþioneazã sã demareze ºi douã
importante proiecte de investiþi i .
P r i m u l v i z e a z ã c o n s t r u i r e a u n u i
miniport în localitatea Murighiol,
proiect cu o valoare estimatã de 41,2
milioane lei, aflat în faza de pregãtire a
licitaþiei. Proiectul este finanþat prin
H.G. 120/2010 privind aprobarea Listei
cuprinzând programele ºi proiectele de
investiþi i în turism, a surselor de
finanþare a documentaþiilor tehnice, a
lucrãrilor de execuþie a programelor ºi
obiectivelor de investiþii în turism.

Al doilea proiect al noului preºedinte

al CJ Tulcea este reabilitarea a 44,5 km
de drum judeþean (DJ 229) Niculiþel -
Zebil.

Pânã la finele lunii ianuarie 2013 vor fi
finalizate lucrãrile de reparaþii capitale,
reabilitarea ºi modernizare a imobilului

din str Gloriei nr. 4 pentru funcþionarea
Centrului Naþional de Informare ºi
Promovare Turisticã. Lucrãrile sunt
executate de SC” Coral” SRL Tulcea.

Se proiecteazã un parc industrial
la Mihail Kogãlniceanu

Finanþarea este asiguratã din fonduri rambursabile
a c o r d a t e d e B a n c a I n t e r n a þ i o n a l ã p e n t r u
R e c o n s t r u c þ i e º i D e z v o l t a r e ( B I R D ) , f o n d u r i
nerambursabile acordate de Facilitatea Globalã de
Mediu (GEF) ºi fonduri locale de la Consiliile Judeþene
ºi Consiliile Locale. Lucrãrile erau în faza de licitare, la
jumãtatea lunii august.

Proiecte cu finalizare în 2013

Douã proiecte importante sunt prevãzute sã fie
finalizate anul viitor în judeþul Neamþ. Cel mai mare
dintre acestea are o valoare de 7,5 milioane de euro ºi
presupune reabilitarea ºi modernizarea unui tronson
de 26,6 km din drumul judeþean 208G Hanu Ancuþei -
Girov. Lucrãrile sunt executate de Vega ‘93 Galaþi ºi
urmeazã sã fie finalizate în aprilie 2013.

În luna noiembrie a anului viitor este estimat sã fie

încheiate lucrãrile de restaurare ºi punere în valoare a
zonei istorice ºi culturale Curtea Domneascã din Piatra
Neamþ. Valoarea totalã a investiþiilor implicate de
acest proiect se ridicã la 7,2 milioane euro, lucrãrile
fiind executate de Romconstruct SA. În cadrul
proiectului sunt restaurate clãdirile teatrului, a
muzeului de artã ºi a celui de etnografie, turnul ºi
beciul domnesc.

Culiþã Tãrâþã, noul preºedinte al Consiliului Judeþean

Neamþ

Horia Teodorescu, noul preºedinte al Consiliului Judeþean Tulcea

Toate blocurile din Sectorul 3 vor fi reabilitate termic

Reabil itarea termicã a
blocurilor de locuinþe este cel mai im-
portant proiect de investiþii aflat în
derulare în Sectorul 3 din Capitalã.

Primarul Sectorului 3, Robert Sorin
Negoiþã, ne-a declarat: „Mi-am propus
ca toate cele peste 2.000 de blocuri din
Sectorul 3 sã fie reabilitate în maximum
5 ani. În momentul la care am preluat
mandatul de primar fuseserã finalizate
doar 37 de blocuri , ceea ce situa
Sectorul 3 pe ultimul loc la nivelul

Capitalei. Acum avem prinse în pro-
gram, în diverse stadii de execuþie, un
numãr de 224 de blocuri. Pentru alte
aproximativ 800 de blocuri a fost
d emar atã pr oced u r a pr el i mi nar ã
începerii lucrãrilor”.

Un alt proiect important pentru
S e c t o r u l 3 v i z e a z ã r e a b i l i t a r e a
Complexului Educaþional Lauder, proiect
evaluat la 80 de milioane de lei. Acesta
presupune consolidarea ºi modernizarea
clãdirii principale, precum ºi construirea

de la zero a unei clãdiri noi. Finanþarea
provine din bugetul local.

La nivel de studii de fezabilitate,
Primãria Sectorului 3 mai avea în
derulare la mijlocul lunii august alte
douã proiecte importante, respectiv
construirea unei parcãri ºi a unui spaþiu
de agrement în zona Panait Cerna,
precum ºi ridicarea unui spital regional.

În luna august toate proiectele aflate
în derulare se desfãºurau conform
programului.

Urmeazã investiþii în parcãri,
creºe noi ºi utilitãþi

Noul primar al Sectorului 3 îºi propune
ca în urmãtorii patru ani de mandat sã
construiascã un spital regional, zece
parcãri subterane, sã extindã suprafaþa
spaþiilor verzi din sector ºi sã asigure un
sistem de ir igaþi i ef ic ient pentru
acestea. În paralel, este prevãzutã ºi
extinderea sistemului de monitorizare
video din parcuri ºi de pe strãzi de la 34
de camere de luat vederi în prezent, la
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1.000 de camere video. „Pentru toate
aceste proiecte vom stabili sursele de
finanþare în perioada imediat urmãtoare”,
afirmã domnul Robert Negoiþã.

O altã prioritate pentru adminsitraþia
localã constã în reabilitarea termicã a
tuturor unitãþilor ºcolare din Sectorul 3
ºi construirea a trei creºe noi. Astfel, în
incinta Grãdiniþelor nr. 196 ºi nr. 241 vor
fi construite douã creºe dotate cu sãli
multifuncþionale (salã de festivitãþi, salã
de ºedinþe), cabinete medicale, spaþii
de primire, grupuri sanitare, spaþii de
j o a c ã p e n t r u c o p i i , a l e i p e n t r u
aprovizionare, pichete de intervenþie
pentru incendii, platforme pentru
colectare ºi evacuare gunoi, teren
plantat cu arbori ºi gazon. Acestea vor fi
finalizate în 2013, finanþarea fiind
asiguratã cu bani de la buget ºi dintr-un
credit. În cazul celorlalte proiecte

costurile ºi durata de implementare
urmeazã sã fie stabilite în stadiile
p r e l i m i n a r e d e d e m a r a r e a l o r ,
precizeazã domnul Negoiþã.

De asemenea, una dintre prioritãþile
Primãriei se referã la dezvoltarea
infrastructurii rutiere, mai ales în zonele
rezidenþiale, prin introducerea de reþele
de alimentare cu apã, canalizare ºi
sistematizarea rutierã.

Primãria Sectorului 3 ia în calcul ºi
posibilitatea demarãrii unor proiecte
prin parteneriat public-privat. „În
primele luni ale mandatului m-am
concentrat pe efectuarea unei analize a
activitãþii Primãriei ºi pe identificarea
p r o b l e m e l o r u r g e n t e l a n i v e l u l
Sectorului 3. În perioada urmãtoare
vom analiza cu atenþie oportunitatea
începerii unor proiecte prin parteneriat
p u b l i c - p r i v a t ” , a f i r m ã p r i m a r u l

Sectorului 3.
Edilul oferã asigurãri potenþialilor

investitori cã va face tot posibilul

pentru urgentarea procedurilor de
demarare a proiectelor de investiþii.

Robert Sorin Negoiþã, Primarul Sectorului 3

Primãria Giurgiu pregãteºte investiþii din fonduri nerambursabile ºi
surse proprii

Un numãr de 18 proiecte de
investiþii în curs de pregãtire pentru
perioada urmãtoare se aflã pe agenda de
lucru a edililor Municipiului Giurgiu, ne-a
s p u s d o m n u l A l e x a n d r u V l a d u ,
vicepr imar al oraºului . Acestea au
prevãzute ca surse de finanþare fondurile
nerambursabile ºi bugetul local.

Investiþii de peste 100 de milioane de
euro vizeazã în principal infrastructura
rutierã, sistemul de apa ºi canalizare.
Astfel, edilii urmãresc sã realizeze:
Ø un pasaj denivelat la intersecþia cu

calea feratã internaþionalã Giurgiu Nord - Ruse ºi
reabilitarea drumului de centurã dintre pasaj ºi DN 5
Giurgiu – Bucureºti (valoarea totalã a proiectului este
de peste 20 milioane de euro),
Ø drum de trafic greu ramura NV Penitenciar - ªos.

Ghizdarului - ªos. Alexandriei - ªos. Sloboziei ºi drum
P1-P2, din municipiul Giurgiu, variantã modificatã
(peste 65 milioane euro),
Ø reabilitarea ºi modernizarea unor reþele de strãzi

din municipiul Giurgiu (6 milioane euro),
Ø extinderea ºi reabilitarea sistemului de canalizare

pluvialã din Municipiul Giurgiu (8 milioane euro),
Ømodernizarea gãrii Giurgiu Oraº ( 242 mii euro).
O atenþie deosebitã vor acorda edilii investiþiilor

pentru divertisment. Ei au în plan sã realizeze
proiectul “Insulele Dunãrii” (zonã rezidenþialã ºi de
agrement la Giurgiu, valoarea estimativã fiind de 250
milioane de euro), precum ºi extinderea zonei de
agrement parc “Steaua Dunãrii Lac Prietenia ºi
miniparc România” (în valoare de 4,43 milioane euro).

Un alt sector de investiþii, ce va fi dezvoltat în viitor

în judeþul Giurgiu, este cel legat de eficienþa
energeticã. Responsabilii pregãtesc mai multe astfel
de proiecte:
Ø Panouri solare pentru Centrul de primire în regim

de urgenþã a persoanelor defavorizate din municipiul
Giurgiu (valoare estimativã de 60.000 euro),
Ø Creºterea eficienþei energetice la blocurile de

locuinþe construite în perioada 1950 - 1990, din
municipiul Giurgiu,
Ø Creºterea eficienþei energetice la clãdirile publice

din municipiul Giurgiu.
O altã serie de proiecte de investiþii vizeazã

reabilitarea unor obiective:
Ø Reabilitarea cãminelor C ºi D pentru locuinþe

sociale, cartier Istru din municipiul Giurgiu (valoare
estimativã 600.000 euro),
Ø Reabilitarea Colegiului Ion Maiorescu,
Ø Reabilitare de ºcoli ºi grãdiniþe în municipiul

Giurgiu,
Ø Reabilitarea - cãmin REPCHIM, zona Istru

(finanþare ALN), cãmine nefamiliºti Dunãreana, Bloc

C1 ºi C2, cartier Tineretului.
De asemenea, CJ Giurgiu are în vedere

ºi extinderea, dezvoltarea ºi echiparea
centrului de primire în regim de urgenþã
a persoanelor defavorizate din cadrul
Direcþiei de Asistenþã Socialã Giurgiu
(proiect în valoare de 900.000 euro).

C u f o n d u r i A L N , C J G i u r g i u
intenþioneazã sã construiascã mai multe
imobile de apartamente noi: pe ºoseaua
Portului (80 de apartamente), Ansamblul
Steaua Dunãri i Bd. M Viteazul (64
a p a r ta me nte ) , Bd . M . V i te a z u (1 1

apartamente), ªos. Portului, zona Ferry Boat (80
apartamente), Aleea Cãrãmidarii Vechi, zona Obor (55
apartamente).

Centralã solarã fotovoltaicã realizatã
în parteneriat

Viceprimarul municipiului Giurgiu, Alexandru Vladu,
ne-a declarat cã municipalitatea este interesatã sã
implementeze prin parteneriat public-privat proiecte
de interes major. În acest sens, la finele lunii mai,
consiliul local a aprobat realizarea unui contract de
asociere în participaþiune cu “Nidici” SRL, pentru
realizarea obiectivului de investiþii Centralã solarã
fotovoltaicã în municipiul Giurgiu (proiect estimat la 7
milioane de euro).

Prin aceastã asociere, Municipiul Giurgiu va pune la
dispoziþie terenul, iar asociatul va finanþa, proiecta,
executa, exploata ºi întreþine centrala solarã
fotovoltaicã. Perioada de execuþie va fi de 20 luni.
Asociatul are obligaþia sã furnizeze energia electricã
necesarã iluminatului public pe raza municipiului ºi

Investiþii
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instituþiilor din subordinea Consiliului Local.

Proiecte în lucru

Dintre cele mai importante proiecte aflate în lucru, în
stadii incipiente, în judeþul Giurgiu, amintim:
Ø Îmbunãtãþirea condiþiilor de transport rutier pentru

creºterea accesibilitãþii Euroregiunii Ruse - Giurgiu cu
Coridorul 9 paneuropean de transport care vizeazã
reabilitare a 2,4 km drum local în municipiul Giurgiu,
realizarea a douã sensuri giratorii cuprinse pe traseul
drumului reabilitat, elaborarea unui sistem ºi a unei baze
de date comune privind traficul pe traseul realizat în
Giurgiu ºi Ruse. Valoarea aferentã investiþiilor în Giurgiu
este de 1,26 milioane euro. La jumãtatea lunii august,
proiectul era în faza de pregãtire a documentaþie pentru
licitaþia serviciilor de proiectare.

Ø Crearea la Giurgiu, în Parcul Mihai Viteazu, a unui
Centru Naþional de Informare ºi Promovare Turisticã ºi
dotarea acestuia. Proiectul are o valoare de 629.070 lei,
iar cererea pentru finanþarea lui era depusã la Ministerul
Dezvoltãrii ºi se aflã în evaluare tehnicã ºi financiarã.
Ø Creºterea eficienþei energetice la blocurile de

locuinþe construite în perioada 1950 – 1990 prin
reabilitarea termicã cu toate componentele (izolare
termicã exterioarã, montaj tocãrie tip PVC cu geam
termopan, izolarea planºeului peste ultimul etaj,
izolarea plãcii peste subsol, înlocuirea ferestrelor ºi
uºilor din spaþiul comun cu produse eficient ener-
getic). Oficialii CJ Giurgiu spun cã acest proiect va fi
finanþat prin realocarea de fonduri din POR: 60% -
FEDR, 10 -30% buget local, 30 - 10% asociaþiile de
l o c a t a r i . La j u mã t a t e a l u ni i a u g u s t s e f ã c e a

mediatizarea programului de finanþare ºi colectarea
cererilor pentru înscrierea asociaþiilor de locatari în
program în vederea realizãrii studiilor de fezabilitate.

Giurgiu acordã facilitãþi ca sã atragã
investitorii

Primãria municipiului Giurgiu este permanent
preocupatã sã atragã investiþii private, subliniazã
viceprimarul Alexandru Vladu. În acest sens, existã un
proiect de hotarâre care va fi discutat ºi analizat, cu
privire la acordarea unor facilitãþi investitorilor din
municipiului Giurgiu, prin Programul de sprijinire a
investitorilor.

Cel mai important proiect
pentru municipalitate este construirea
unui nou Spital de Copii, ne-a declarat
noul primar al Ploieºtiului, Iul ian
Bãdescu. La jumãtatea lunii august, se
fãceau prospecþii în ceea ce priveºte
locaþia ºi costurile pe care le presupune
a c e s t p r o i e c t . D e a s e m e n e a ,
municipalitatea doreºte sã redepunã
spre finanþare proiectul ce vizeazã
pasajul Mãrãºeºti, pentru creºterea
accesului ºi fluidizarea traficului cãtre
z o n a I n d u s t r i a l ã P l o i e º t i V e s t º i
Platforma Industrialã Brazi.

A fost finalizatã, în sfârºit, procedura
de evaluare pe etapa I - Bucla Nord -
Intersecþie Republicii a proiectului
”Creºterea mobilitãþii transportului
publ ic pr in reabi l i tarea traseului
tramvaiului 102” cu lucrãri vizând calea
de rulare, staþii cu peroane adaptate
persoanelor cu dizabilitãþi, material
rulant, elemente de semnalizare ºi
automatizare.

Raportul final era deja depus la
jumãtatea lunii august la Ministerul
Dezvoltãrii, urmând sã fie finalizatã
evaluarea pe celelalte trei etape:
Traseul 102 etapa II : intersecþie
Republicii - Bucla Vest, Traseul 101
etapa I: Nord – BCR, Traseul 101 etapa
II: BCR - Gara de Sud.

T o t o d a t ã , s - a p r o p u s t r e c e r e a
proiectului ”Reabilitarea /modernizarea
Hipodromului din Ploieºti - centru hipic
ºi de agrement” în lista proiectelor
pr ior i tare din Planul Integrat de
Dezvoltare, proiect finanþabil prin POR,
axa prioritarã 1 – Poli de Creºtere.

Primarul Ploieºtiului, domnul Iulian

Bãdescu ne-a spus cã intenþioneazã sã
construiascã parcãri subterane în
zonele aglomerate din oraº, pr in
Parteneriat Public-Privat.

Dealtfel, atragerea investiþiilor strãine
private în municipiul Ploieºti este foarte
importantã pentru buna dezvoltare a
oraºului ºi pentru crearea de noi locuri
de muncã pentru ploieºteni, apreciazã
domnul Bãdescu. Parteneriatul Public
Privat, precum ºi facilitãþile fiscale pe
care municipalitatea le poate acorda
sunt discutate cu agenþii economici ºi
cu reprezentanþii camerei de comerþ.

Proiecte în derulare

Mai multe proiecte de investiþii erau în
derulare în Ploieºti, la jumãtatea lunii
august:
Ø Reabilitarea/modernizarea ºi

echipare specif icã a Centrului de
primire în regim de urgenþã "Cireºarii
Ploieºti”. Proiectul este finanþat din
fonduri europene ºi cuprinde mãrirea
capacitãþii de primire de la 20 la 50 de
copii, reabilitarea corpului existent ºi
extinderea cu o clãdire nouã. Contractul
de lucrãri a fost semnat în luna mai cu
“Proconstruct” SRL, pentru valoarea de
3, 55 milioane lei. Termenul de execuþie
este de 7 luni.
Ø Schimbarea destinaþiei din cazarmã

î n cãmi n d e bãtr âni pr i n r ecom-
partimentare interioarã. Cãminul de
bãtrâni va fi construit în locaþia de pe
str. Cosminele nr.11A, pavilion B3.
Proiectul este finanþat din fonduri
europene, prin Programul Operaþional
Regional.

Lucrãrile de reabilitare ºi modernizare

a f o s t e i c a z ã r m i c o n s t a u î n
reamenajarea clãdirii astfel încât sã fie
create locuri în mod permanent pentru
un numãr de 24 de utilizatori prin
amenajarea a 12 camere cu câte douã
paturi ºi bãi individuale, spaþii de
odihnã, recreere, spaþii tehnice ºi
cabinete medicale, realizarea de alei,
grãdini ºi spaþii destinate relaxãrii în aer
liber.

Valoarea totalã a contractului de
finanþare este de 3,62 milioane lei.
Durata de implementare a proiectului
este de 18 luni, pânã în ianuarie 2013.
Ø Primãria Municipiului Ploieºti are

d o u ã p r o i e c t e d e r e a b i l i t a r e º i
modernizare drumuri, finanþate de
PNDI:
Ø R e a b i l i t a r e s t r a d a G h e . G r .

C a n t a c u z i n o , t r o n s o n u l ª o s e a u a
Vestului - limita municipiului Ploieºti -
partea carosabilã;
Ø Reabilitare strada ªtrandului,

tronsonul ieºire pasaj Bucov - limita
m u n i c i p i u l u i P l o i e º t i - p a r t e a
carosabilã.

Executantul acestor lucrãri este SC
“Romstrade” SRL.
Ø La jumãtatea lunii august la Ploieºti

erau în curs de realizare lucrãri de
modernizare ºi reabi l i tare strãzi ,
i n c l u s i v c a n a l i z a r e º i r a c o r d u r i
canalizare, în cartierul Bereasca.

Î n c a r t i e r u l B e r e a s c a N o r d s e
efectueazã lucrãri de extindere a reþelei
de canalizare, aproximativ 22.000 ml,
1.350 de racorduri de canalizare ºi
modernizarea sistemelor rutiere pe 33
de strãzi.

În cartierul Bereasca Sud se vor

f i n a l i z a l u c r ã r i l e d e r e f a c e r e a
sistemelor rutiere pe 26 de strãzi.

În Ploieºti sunt în curs de execuþie
lucrãri de reabilitare termicã pentru 46
d e b l o c u r i d i n o r a º . Î n a c e s t f e l
aproximativ 3.141 de apartamente vor
fi reabilitate gratuit de municipalitate.
Costurile sunt prevãzute în bugetul lo-
cal ºi se ridicã la 224.509 lei. “Ne dorim
sã continuãm programul de reabilitare
termicã a blocurilor din municipiu.
Pentru acest lucru încercãm sã gãsim
soluþii de finanþare europeanã sau
credite bancare”, ne-a declarat primarul
Ploieºtiului, Iulian Bãdescu.

Un nou spital de copii este cel mai important
proiect al noului primar

Iulian Bãdescu, primarul Ploieºtiului
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Investiþii noi de infrastructurã rutierã încep
în Râmnicu Vâlcea

Mai multe investiþii noi vor demara în curând
în municipiul Râmnicu Vâlcea potrivit noului sãu
primar, domnul Emilian Frâncu.

Astfel, documentaþia pentru procedura de atribuire a
lucrãrilor de amenajare ºi modernizare a strãzilor Aurelian
Sacerdoteanu ºi Patriarh Iustinian Marina era deja validatã
la jumãtatea lunii august ºi urma sã fie demaratã licitaþia
pentru acordarea contractelor de lucrãri. Valoarea
investiþiei se ridicã la aproape 22 milioane de lei, proiectul
urmând sã fie definitivat în 2013.

Municipalitatea avea în evaluare, la jumãtatea lunii
august, ofertele pentru prelungirea Bd. Tineretului
spre sud cu Bd. Dem Rãdulescu de la intersecþia cu
strada Ostroveni pânã la intersecþia cu DN 67. Drumul
propus prin proiect are o lungime de circa 920 m ºi va
fi prevãzut cu douã benzi pe fiecare sens de circulaþie,
fiecare bandã având o lãþime de 3,50 m. Valoarea
totalã a investiþiei este de 23.2 milioane lei, iar
finalizarea este estimatã pentru 2013.

Tot în curs de evaluare erau ºi ofertele pentru
lucrãrile de modernizare a parcului Zãvoi, estimate la
peste 25 milioane de lei. Finalizarea proiectului este
prevãzutã pentru anul viitor.

În faza de proiectare erau, la jumãtatea lunii august,
lucrãrile de reabilitare a podului peste râul Olt, cu o
valoare totalã de aproape 22,5 mi l ioane lei .
Proiectantul este societatea Betarmex, iar încheierea
lucrãrilor este stabilitã pentru anul 2014.

Reabilitarea reþelelor termice de încãlzire ºi apã
caldã menajerã, PT 1, PT 38 ºi PT 13, în valoare de
peste 6 milioane de lei, este un proiect aflat în faza de
proiectare. Proiectantul este societatea Proiect Vâlcea.

Un proiect de anvergurã aflat în derulare vizeazã
reabilitarea ºi modernizarea bazei de agrement
Ostroveni. Principalul obiectiv constã în realizarea
unei construcþii monobloc cu douã volume diferite
prin regimul de înãlþime ºi alcãtuire constructivã,
respectiv „Corp Bazine” ºi „Corp Anexe”. Corpul
bazinelor va cuprinde douã bazine mai mici cu apã
sãratã ºi un bazin cu apã dulce. Corpul anexelor va
avea regimul de înãlþime demisol + parter + etaj
parþial, de formã aproximativ dreptunghiularã. La
acest obiectiv se adaugã amenajãri exterioare ale
incintei, reamenajarea spaþiilor verzi ºi aleilor
pietonale. Valoarea totalã a investiþiei este de 31,7
milioane lei. La mijlocul lunii august societatea
Mobvest Construct 2000 derula faza de proiectare.
Finalizarea investiþiei este aºteptatã pentru anul 2014.

Cel mai mare proiect aflat în derulare în municipiul
R â m n i c u V â l c e a î n l u n a a u g u s t p r e s u p u n e a
construirea unui pasaj suprateran pe bulevardul Tudor
Vladimirescu, peste calea feratã. Acest pasaj va
f l u i d i z a tr a f i cu l î ntr e z onel e i mp or ta nte a l e
municipiului, respectiv cartierele Goranu, Ostroveni ºi
Centrul Civic. Valoare totala a investiþiei este de
aproximativ 40 milioane lei. Lucrãrile sunt executate
de societatea Confort SA ºi urmeazã sã fie finalizate

anul viitor, ne-a precizat primarul municipiului
Râmnicu Vâlcea, Emilian Frâncu.

Municipalitatea avea în lucru în luna august ºi lucrãrile
de reabilitare ºi modernizare a Colegiului Naþional “Al.
Lahovari”, investiþie de aproximativ 17 milioane lei. Firma
Conexvil urmeazã sã finalizeze obiectivul anul viitor.

Programul de reabilitare termicã va lua
amploare

Prin programul naþional multianual de reabilitare
termicã a locuinþelor fuseserã finalizate, pânã la
mijlocul lunii august, intervenþiile la 11 blocuri din
Râmnicu Vâlcea. Pentru alte 81 de blocuri a fost
aprobatã intrarea în program încã din anul 2010. Dintre
acestea, patru se aflau în execuþie în luna august, iar
pentru alte trei urmau sã fie semnate contractele de
lucrãri pentru ca aceastea sã fie finalizate tot în 2012.

În paralel, pânã la sfârºitul anului curent vor fi elabo-
rate proiectarea, auditul energetic ºi expertiza tehnicã
pentru încã 15 blocuri, în cazul cãrora lucrãrile vor
demara în cursul anului 2013.

În funcþie de cerinþele ºi posibilitãþile asociaþiilor de
proprietari, vor fi promovate pentru reabilitare, pânã
în 2018-2020, ºi restul imobilelor cuprinse în lista
aprobatã de consiliul local, respectiv 64 de blocuri. De
asemenea, vor fi luate în considerare ºi alte solicitãri
venite din partea asociaþiilor peste cele deja aprobate,
a precizat domnul Frâncu.

Investiþii de perspectivã prin CNI ºi ANL

În perspectivã, Primãria Municipiului Râmnicu Vâlcea
intenþioneazã sã demareze o serie de obiective sociale,
de infrastructurã ºi agrement.

Unul dintre cele mai mari proiecte de infrastructurã
vizate urmãreºte prelungirea Bd. Tineretului spre nord,
de la str. Gib Mihãescu pânã la Bd. Nicolae Bãlcescu.
Proiectul, estimat la 20,7 milioane euro, se afla în luna
august în stadiul realizãrii studiului de fezabilitate.
Implementarea ar urma sã aibã loc în intervalul
2012-2016, a precizat domnul Emilian Frâncu.

Administraþia localã intenþioneazã sã transforme un
corp de clãdire din cadrul Cãminului de bãtrâni în
locuinþe sociale. În urma acestei operaþiuni ar rezulta
40 de apartamente cu una, douã sau trei camere. Au
fost fãcute demersurile la Compania Naþionalã de
Investiþii în vederea alocãrii sumelor necesare ºi
implementãrii investiþiei pânã în 2014. Valoarea
proiectului este de aproximativ 11,3 milioane lei.

În paralel, prin Agenþia Naþionalã pentru Locuinþe, ar
urma sã fie realizate 105 locuinþe pentru tineri în regim
de închiriere – proiectul Ostroveni 5. Autoritãþile locale
vor asigura realizarea utilitãþilor ºi sistematizarea pe
verticalã. Perioada de implementare este 2013-2015.

Primãria mai intenþioneazã sã amenajeze un bazin
de înot în zona Chimistului, pe amplasamentul fostului
ºtrand ºi sã realizeze o salã de sport la Grupul ªcolar
Sanitar „Antim Ivireanu”. Pentru ambele obiective au
fost iniþiate demersuri la CNI.

Municipalitatea vrea sã realizeze în cartierul Goranu
un pavi l ion mult i funcþional pentru activ i tãþ i
economice, sociale ºi sportive ºi sã amenajeze un parc
municipal – Malul Alb -Goranu. În luna august, cele
douã proiecte erau în faza realizãrii studiului de
amplasament.

Parc fotovoltaic de 20 milioane euro

Primãria Municipiului Râmnicu Vâlcea mai are inclusã
în Strategia de Dezvoltare Durabilã pentru perioada
2 0 1 4 -2 0 2 0 o s er i e d e obi ect i v e d e i nv es t i þ i i
importante: parc fotovoltaic (estimat la 20 milioane
euro, pentru perioada 2015-2018), complex de
agrement acvatic – aqua parc ºi bazin olimpic (20
m i l i o a n e e u r o , î n 2 0 1 6 - 2 0 1 8 ) , r e a b i l i t a r e º i
modernizare campus universitar Râmnicu Vâlcea,
Universitatea Piteºti (9,5 milioane euro, în 2015-2016),
clinicã de balneo-fizioterapie ºi recuperare (douã
milioane euro, în 2016-2018), after school cu
funcþiune socialã (1,5 milioane euro, în 2014 -2018) ºi
centru de îngrijire pentru mame ºi copii aflaþi în
situaþii de risc (un milion de euro, în 2017-2018).

Parcuri industriale realizate prin PPP

Primãria îºi propune sã finanþeze viabil izarea
terenurilor, asigurarea de utilitãþi ºi amenajarea
drumurilor de acces în vederea dezvoltãrii de parcuri
industriale. Suplimentar este în analizã asigurarea
unor înlesniri privind taxele ºi impozitele locale, ne-a
menþionat primarul municipiului Râmnicu Vâlcea.

Pentru realizarea investiþiilor în parcuri industriale,
municipalitatea intenþioneazã sã încheie parteneriate
public-private. Prin aceastã metodã ar urma sã fie
demarate lucrãrile de dezvoltare a infrastructurii de
utilitãþi aferente unui numãr de patru parcuri industriale:
Cãzãneºti – trup sudic (pe 148 ha; cu valoarea investiþiei
de 27,75 milioane lei, cu TVA), Cãzãneºti – trup nordic (62
ha; 11,6 milioane lei), Nord-Ferdinand (21 ha; 7,87
milioane lei) ºi Nord-Topolog (3 ha; 1,1 milioane lei).

De asemenea, tot în colaborare cu un partener privat
este prevãzutã ºi realizarea unui centru rezidenþial
pentru persoane de vârsta a treia. Municipalitatea ar
transmite în administrarea partenerului clãdirile ºi
terenul aferent proiectului.

Emilian Frâncu, primarul municipiul Râmnicu Vâlcea

Investiþii
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