
Sase dintr-o lovitura: Cu o semnatura, primarul Agnitei inmulteste bugetul cu patru
Sase milioane de euro vor ajunge la Agnita din fonduri europene, pentru reabilitarea si modernizarea
arterei principale a orasului. Contractul de finantare prin Programul Operational Regional va fi semnat
maine, 8 septembrie, la Agnita in prezenta reprezentantilor Ministerului Dezvoltarii Regionale si
Locuintei, ai Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru si ai Consiliului Judetean. Conform
proiectului, se va reface intreaga structura a arterei principale, astfel incat aceasta sa poata suporta
cresterea traficului si cresterea greutatii vehiculelor, odata cu finalizarea lucrarilor la cele 2 autostrazi care
traverseaza judetul. De asemenea, de la un capat la celalalt al orasului vor fi trotuare moderne, prevazute
cu facilitati pentru persoanele cu dizabilitati. Pe ambele parti ale drumului, in apropierea trotuarelor, se
vor realiza piste pentru biciclisti, care vor fi marcate si semnalizate corespunzator. Totodata, numarul de
locuri de parcare amenajate si marcate va fi dublat, iar statiile de autobuz vor fi si ele refacute si
amenajate, arata reprezentantii Primariei Agnita. Durata proiectului este de 25 de luni de la semnarea
contractului de finantare. Investitia este cea mai mare din Agnita din ultimii 20 de ani, orasul fiind al
treilea din tara care isi reabiliteaza drumurile prin Programul Operational Regional. Din perspectiva
bugetului orasului Agnita, 6.000.000 de euro (reprezentand 25.500.000 lei - adica 255 de miliarde de lei
vechi) inseamna intreg bugetul localitatii pe 4 ani. Proiectul a avut, initial, 1.200 de file. impreuna cu
proiectul tehnic si clarificarile din fiecare etapa, depaseste astazi 2.500 de file pentru fiecare exemplar, iar
Agnita este singura localitate din judet care a castigat o asemenea finantare. Celelalte proiecte (in numar
de doua) au fost realizate de Consiliul Judetean si vizeaza reabilitarea drumurilor judetene Sibiu - Agnita
si Jina - Sugag.
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