
Zero investiþii noi pentru
judeþul Giurgiu în 2016

Bugetul local de investiþii al Con-
siliului Judeþean Giurgiu pentru
anul 2016 este de circa 74 de mi-
lioane de lei, însã nu existã nicio in-
vestiþie nouã programatã pentru
acest an, iar banii vor merge cãtre
proiectele aflate în desfãºurare,
ne-au declarat oficialii CJ Giurgiu.

Potrivit acestora, o sumã impor-
tantã va fi alocatã pentru cheltuie-
lile aferente echipamentelor medi-
cale achiziþionate în anii trecuþi,
dar ºi pentru cumpãrarea de altele
noi, de cãtre Spitalul Judeþean
Giurgiu. Investiþiile în aceastã uni-
tate vor consta în acest an ºi în fi-
nalizarea lucrãrilor de reabilitare a
clãdirii vechi, dar ºi în amenajarea
curþii interioare.

De investiþii va beneficia ºi Biblio-
teca judeþeanã, în vederea reabili-
tãrii clãdirii din strada ªtefan cel
Mare, dar ºi Teatrul "Tudor Vianu"
Giurgiu, conform informaþiilor
transmise de reprezentanþii CJ
Giurgiu.

"În condiþiile unui buget mai mic
decât cel din anul 2015, Consiliul
Judeþean Giurgiu îºi propune sã
continue programul de investiþii
demarat în anii precedenþi, dar sã
ºi adauge obiective noi acestuia",
ne-au explicat oficialii CJ Giurgiu.

Sursele de finanþare pentru inves-
tiþiile ce vor fi derulate în 2016 sunt
bugetul local ce include ºi fondurile

europene nerambursabile, creditele
interne ºi veniturile proprii.

În plus, autoritãþile locale vor sã
atragã fonduri europene în valoare
de 125 de milioane de euro pentru
proiectul "Extinderea ºi reabilitarea
sistemelor de alimentare cu apã ºi

canalizare în judeþul Giurgiu", cu fi-
nanþare prin Programul Operaþio-
nal Regional Infrastructurã Mare
2014-2020.

Cele mai mari proiecte de infra-
structurã din judeþul Giurgiu, afla-
te în execuþie ºi finanþare din fon-

duri europene, sunt urmãtoarele,
potrivit surselor citate: a) reabilita-
re ºi modernizare DJ 411: limitã ju-
deþ Cãlãraºi - Hotarele - Isvoarele -
Teiuºu - Mironeºti - Comana - Bu-
deni - Brãniºtari - Cãlugãreni -
Crânguri - Singureni - Iepureºti -
Bulbucata - Podu Doamnei - Cleja-
ni (DN 61) - valoare de 109,2 milio-
ane de lei (TVA inclus) ; b) reabilita-
re ºi modernizare DJ 603: Naipu
(DN6) - Schitu - Mirãu - Stoeneºti -
Ianculeºti - Uzunu - Mihai Bravu -
Comana (DJ 411) - valoare de 75,1
milioane lei (TVA inclus); c) restau-
rarea ºi valorificarea durabilã a mo-
numentului istoric Mãnãstirea
fortificatã Comana ºi modernizarea
infrastructurii conexe - valoare de
30,4 milioane lei (TVA inclus).

Valoarea totalã a proiectelor pen-
tru atragerea fondurilor europene
în judeþul Giurgiu, pânã în 2020,
e st e d e apr oxi m at i v 1 0 0 d e
milioane de euro.
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