
Vine primul milion de euro din cele 15 milioane ale PIDU
Primarul Sibiului, Klaus Iohannis, si directorul general ADR Centru, Simion Cretu, au semnat ieri
contractele de finantare pentru primele doua proiecte, "Modernizare strada Faurului " si "Modernizare
centru recuperare si reabilitare copii cu handicap Aleea Streiu, Nr. 8, Sibiu", depuse de Primaria Sibiu la
ADR Centru ca parte a Planului Integrat de Dezvoltare Urbana (PIDU).
  
  Ambele totalizeaza aproximativ un milion de euro, iar PIDU cuprinde opt proiecte cu finantare
europeana in valoare totala de 15 milioane de euro.
  
  Klaus Iohannis a spus ca, imediat dupa aprobarea proiectului, Primaria va incepe licitatiile pentru
lucrari.
  
  Simion Cretu a explicat ca dezvoltarea regionala in sistem integrat de care beneficiaza Sibiul se face
pe mai multe componente, una de infrastructura, una economica si una sociala, motiv pentru care ieri a
fost semnat un contract de infrastructura, pentru o strada, si un contract pentru o componenta sociala, cum
este centrul pentru copii cu dizabilitati.
  
  
  
  Faurului - modernizare completa
  
  
  
  Proiectul "Modernizare strada Faurului " are o valoare totala de 1.935.584,21 lei, adica asistenta
financiara nerambursabila de 1.500.224,23 lei si contributia municipiului Sibiu de 435.359,98 lei, din care
30.616,82 lei contributia proprie la cheltuielile eligibile si 404.743,16 lei cheltuieli neeligibile.
  
  Proiectul prevede reabilitarea acestei strazi situate in Orasul de Jos. Structura rutiera, stratul de asfalt,
locurile de parcare si trotuarele vor fi refacute pe intreaga lungime a strazii.
  
  Constructorul care va castiga licitatia pentru aceste lucrari va crea si noi locuri de parcare. 
  
  in plus, proiectul prevede si o serie de lucrari la retelele de utilitati publice, va fi reabilitata reteaua de
distributie de apa potabila pe tronsonul cuprins intre strada Turnului si strada Ocnei, se va realiza o retea
de canalizare pluviala, iar sistemul de iluminat public va fi modernizat prin amplasarea de stalpi
metalici de iluminat.
  
  
  
  Copiii cu dizabilitati vor avea conditii moderne
  
  
  
  Cel de-al doilea proiect semnat ieri, "Modernizare centru recuperare si reabilitare copii cu handicap
Aleea Streiu, Nr. 8, Sibiu" este destinat zecilor de copii si parinti aflati in situatii de risc social, copiilor
cu handicap neuro-psiho-motor si familiilor lor, dar si celor cu afectiuni din spectrul autist.
  
  Centrul existent va fi complet modernizat.
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  Proiectul presupune reabilitarea structurii de rezistenta a cladirii existente, reabilitarea zonei
principale de acces, crearea de facilitati pentru persoanele cu handicap, amenajarea unei scari de
acces si a unui lift pozitionate pe exteriorul cladirii si inlocuirea ferestrelor. 
  
  Pentru o mai buna functionalitate a cladirii sunt prevazute lucrari de recompartimentare, reabilitarea si
reamenajarea grupurilor sanitare, reabilitarea podelelor, lucrari de hidroizolatie si izolatie termica
exterioara, montarea unui sistem video de securitate si zugraveli. 
  
  O parte din fondurile obtinute pentru acest proiect va fi folosit[ si pentru lucrari la instalatii: montarea
unei centrale termice proprii, inlocuirea obiectelor sanitare, inlocuirea instalatiei electrice, inlocuirea
sistemului de iluminat si montarea unei instalatii de aer conditionat.
  
  Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni de la data semnarii contractului de finantare.
Valoare totala a proiectului este de 2.166.433,16 lei. Asistenta financiara nerambursabila se ridica la
1.581.843,78 lei. Contributia municipalitatii sibiene in proiect este de 584.589,38 lei, din care:
contributia solicitantului la cheltuielile eligibile - 32.282,53 lei si contributia solicitantului la cheltuielile
neeligibile - 552.306,85 lei.
  
  
  
  Opt proiecte
  
  
  
  Din cele opt proiecte pentru finantare prin Programul Operational Regional 2007-2013, axa prioritara 1
- "Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor - poli urbani de crestere ", domeniul de interventie 1.1 -
"Planuri integrate de dezvoltare urbana ", subdomeniul: "Poli de dezvoltare urbana ", Primaria Sibiu a
depus pana in acest moment cinci.
  
  Este vorba despre cele doua semnate ieri si "Modernizarea strazii Turnului si a Piatetei Targu Pestelui ",
Modernizarea strazii 9 Mai " si "Modernizarea strazii Ocnei ".
  
  in septembrie va fi depus si proiectul pentru constructia viaductului Calea Şurii Mici -
Kogalniceanu, iar cele doua proiecte de rezerva sunt Modernizarea spatiului public din zona centrala a
cartierului Ţiglari (strada Cuptorului) si Sistem de control si management al traficului urban in
Sibiu/Centru de control al traficului.
  
  
  
  Regiunea Centru absoarbe fondurile
  
  
  
  Directorul ADR Centru a spus ca regiunea a contractat deja mai mult de 73% din banii alocati prin
Programul Operational Regional - REGIO 2007 - 2013, iar pentru alti 20% din bugetul alocat sunt
proiecte aflate acum in faza precontractuala.
  
  in Romania, REGIO a fost lansat la Sibiu, in anul 2007.
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Cuvinte cheie: primaria sibiu  romania  strada turnului  sibiul  urbana  licitatii  strada ocnei  regiunea
centru  securitate  ferestre  sibiul se  instalatii  orasul de jos  video  primarul sibiului  adr centru  iluminat
finantare  programul operational regional  conditionat  amenajare  klaus iohannis  retea  strada faurului
mici
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