
123 de milioane de euro pentru modernizarea retelelor de apa si canalizare
Unul din cele mai importante proiecte de investitii din 2011 este cel de peste 123 de milioane de euro,
constand in modernizarea retelei de apa si canalizare, ceea ce nu va presupune majorari semnificative de
tarif pentru populatie, a anuntat joi primarul Klaus Johannis.
  
  Ministerul Mediului si Padurilor, prin intermediul Directiei Generale AM POS Mediu, a anuntat
municipalitatea sibiana ca noul proiect depus in vederea obtinerii de fonduri europene intitulat 'Extinderea
si reabilitarea sistemului de apa si apa uzata in judetele Sibiu si Brasov' a fost transmis oficial Comisiei
Europene in vederea evaluarii si aprobarii, relateaza Agerpres.
  
  Directia din cadrul Ministerului de Mediu a transmis municipalitatii ca poate incepe implementarea
proiectului imediat dupa transmiterea aplicatiei la Bruxelles, fara sa se astepte decizia de finantare din
partea CE. Dupa aprobarea proiectului de catre CE se va incheia un contract de finantare intre Ministerul
Mediului si Padurilor, prin intermediul Autoritatii de Management pentru POS Mediu si Apa Canal SA
Sibiu.
  
  Proiectul are o valoare totala de 123.744.455 euro (inclusiv TVA) din care s-a solicitat finantare din
Fondul de Coeziune in valoare de 76.553.490 euro si o finantare de la bugetul de stat in valoare de
11.708.244 euro. Restul sumei va fi asigurata din fonduri locale, dupa cum urmeaza: SC Apa Canal SA
Sibiu - 33.681.037 euro (din care 9.984.814 euro reprezinta contributia proprie a beneficiarului si
23.696.223 euro reprezinta TVA) Judetul Sibiu si localitatile Sibiu, Avrig, Ocna Sibiului, Cisnadie,
Rasinari, Selimbar, Fagaras - 1.801.269 de euro, reprezentand contributia de la bugetele locale.
  
  In urmatoarea perioada, municipalitatea sibiana si membrii Asociatiei pentru Dezvoltare Interregionala
vor asigura alocarea fondurilor din bugetele locale si lansarea primelor licitatii de servicii si lucrari.
  
  'Prin acest proiect, practic se va realiza un obiectiv foarte ambitios si important atat pentru noi sibienii,
dar si pentru comunitatile invecinate si pentru Fagaras. Aprobarea acestuia este un succes important
pentru ca un numar mare de locuitori din judetul Sibiu si Brasov vor avea la final servicii de o mai buna
calitate si cu o mai mare extindere in ceea ce priveste alimentarea cu apa si canalizarea' a declarat
primarul Klaus Johannis in conferinta de presa.
  
  Regiunea cuprinsa in prezentul proiect se intinde pe teritoriul a doua judete invecinate - Sibiu si Brasov
- si are o populatie beneficiara de aproximativ 325.000 locuitori. Regiunea, subiect al Master Plan-ului si
al Aplicatiei pentru judetul Sibiu, este denumita Sibiu - Sud. In Sibiu - Sud si in Fagaras, rata de acoperire
a retelelor de alimentare cu apa potabila este ridicata in zona urbana, ajungand la circa 93% in randul
consumatorilor casnici. Cu toate acestea, in zona rurala din Sibiu - Sud, rata de acoperire a serviciilor de
alimentare cu apa conform standardelor scade semnificativ, intrucat o parte din sistemele locale de
alimentare cu apa nu sunt conforme cu prevederile legislatiei in vigoare si distribuie apa netratata. Exista
si cateva localitati din zona rurala ce implementeaza proiecte pentru alimentarea cu apa potabila.
  
  In Faza 1 a Programului de Investitii, ce se va incheia in 2013, vor fi executate lucrari de amenajare de
statii de epurare si tratare si extinderea retelelor de canalizare si alimentare cu apa.
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