
Drumul spre Soala are neaparata nevoie de modernizare
Drumul dintre localitatile Agarbiciu si Şoala este principala problema cu care se confrunta locuitorii
satului Şoala, apartinator comunei Axente Sever. Desi autoritatile locale s-au straduit in fiecare an sa
pastreze intr-o stare foarte buna drumul de balast, faptul ca acest drum lung de 7 kilometri nu este asfaltat
creeaza o serie de probleme care nu pot fi rezolvate decat prin asfaltarea drumului.
  
  Aprovizionarea localitatii, accesul catre scoala pentru profesori, crearea de locuri de munca, dar si multe
alte legaturi se fac cu dificultate din cauza lipsei acestei investitii.
  
  "Drumul dintre localitatile Şoala si Agarbiciu este o prioritate pentru noi si sper ca intr-un viitor nu
foarte indepartat sa gasim o rezolvare pentru aceasta problema, in conditiile in care noi am depus spre
finantare un proiect european pentru acest drum si, desi am obtinut punctaj maxim, 64 de puncte, nu am
primit finantare. Continuam insa eforturile noastre si sper ca pana la urma sa fie alocati banii pentru
aceasta investitie care ar duce la rezolvarea problemei locuitorilor acestui sat", spune primarul Marius
Grecu.
  
  Primaria Axente Sever a depus spre finantare proiectul "Infrastructura Locala a Comunei Axente
Sever", in cadrul "Programului National de Dezvoltare Rurala", axa prioritara 3, pe Masura 322.
"Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si
punerea in valoare a mostenirii rurale", finantat prin Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala -
FEADR.
  
  Valoarea totala a acestui proiect este de 11.073.910 lei (3.008.561 euro) si cuprinde proiectele
"Modernizare drum comunal DC 6 AGaRBICIU - ŞOALA - comuna AXENTE SEVER ", "Alimentare
cu apa potabila - ŞOALA"; "Retea de canalizare si statie de epurare, sat Şoala, comuna Axente Sever " ;
"Construire stadion comunal"; "Renovare sala de festivitati" si "Implementare program tip "after school"
".
  
  Modernizarea acestui drum a fost propusa si in cadrul Programului National de Dezvoltare a
Infrastructurii - "Reabilitare si modernizare - 10.000 Km drumuri de interes judetean si drumuri de interes
local" implementat de catre M.D.R.T. in perioada 2010 - 2013.
  
  "Proiectul integrat nu a fost selectat pentru finantare nici dupa depunerea contestatiei sub motivatia ca nu
a intrat la finantare, deoarece valoarea minima cu care a fost selectat ultimul proiect a fost de 10,4
milioane lei", spune primarul Marius Grecu, care spera ca aceasta situatie se va rezolva si va fi alocata
finantarea.
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