
Agnita da tonul: proiect de 6 milioane de euro pentru infrastructura
In plina criza economica mondiala, orasul Agnita se pregateste pentru cea mai mare investitie din ultimii
20 de ani. Aici se vor investi 6 milioane de euro din fonduri nerambursabile pentru proiectul "Reabilitarea
si modernizarea arterei principale a orasului ". De ea vor beneficia si cei care vor sa traverseze
Transilvania pe viitoarea autostrada, spre vama Nadlac. 
  
  
  Administratia orasului a pus la cale proiectul pentru fondurile UE inca din 2007. Abia acum s-a semnat
contractul de finantare. Pana in 2011, strazile din Agnita vor avea un aspect occidental. Se va reface
intreaga infrastructura pentru a putea face fata traficului si se vor reabilita retelele de apa si canal, care
sunt vechi de mai bine de 40 de ani. "Drumul judetean DJ 106 care leaga Sibiul de Agnita si artera
principala a orasului Agnita, care este in continuarea acestui drum, vor fi modernizate cu fonduri
europene. Este, cel putin conform informatiilor pe care le avem actualizate in martie 2009, al treilea oras
din tara care realizeaza drumurile prin programul operational regional" - a declarat managerul de proiect,
Vali PĂUN.
  
  
  
  
  
  Cel mai scurt drum
  
  
  
  
  
  Este si proiectul cu cel mai mare buget de pana acum. Artera Agnitei si proiectul Consiliului Judetean
vor fi cele mai mari investitii pe acest tronson si vor constitui cea mai scurta legatura intre Coridorul 4
Paneuropean si frontiera Nadlac - Arad - Deva - Sibiu - Ploiesti - Bucuresti si autostrada Transilvania.
"Ma bucur ca sunt astazi la Agnita si semnam un proiect destul de important in primul rand pentru orasul
Agnita. Este un proiect de dezvoltare important pentru Sibiu si pentru regiune, dar este un proiect de
reabilitare si modernizare a arterei principale din orasul Agnita. Este un proiect de peste 5 milioane de
euro ", a spus Simion Cretu, director ADR Centru.
  
  
  
  
  
  in doi ani sa fie gata!
  
  
  
  
  
  Şampania de la semnarea contractului s-a baut. Au fost invitati prefectul Sibiului, Constantin Trihenea
si presedintele Consiliului Judetean, Martin Bottesch. Cu totii l-au felicitat pe Radu Crucean, primarul
Agnitei, pentru tenacitatea cu care a lucrat, impreuna cu echipa, la proiectul pentru fondurile
nerambursabile. De acum, insa, primarul are la dispozitie 24 de luni pentru a folosi banii. Bani care,
spune primarul, reprezinta bugetul pe cativa ani al Agnitei. "Acesti bani reprezinta, practic, bugetul nostru
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pe 3 ani si ceva. in niciun caz nu am fi putut din resurse proprii sau cu sume atrase din credite sa putem sa
realizam o astfel de investitie ", a spus primarul Radu Crucean.
  
  
  3.300 de autovehicule tranziteaza zilnic Agnita. A crescut si traficul greu si soseaua nu ar mai fi putut
face fata traficului daca nu s-ar fi intervenit pentru modernizarea ei.

Cuvinte cheie: agnita  dezvoltare  transilvania  sibiul  bucuresti  retele  martin bottesch  vama  constantin
trihenea  deva  arad  ploiesti  consiliului judetean  fonduri europene  fonduri nerambursabile  traficul greu
investitie  criza economica  bottesch
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