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Inceperea implementarii proiectului 'REABILITAREA INFR...
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ÃŽn data de 29.06.2012 municipiul Timisoara a semnat contractul de finantare nerambursabila cu nr.
3524 pentru proiectul â€œ
REABILITAREA INFRASTRUCTURII PUBLICE URBANE A MALURILOR CANALULUI BEGA
â€•,
cod SMIS 31814,
Ã®n valoare de 49.207.387,67 lei (T.V.A inclus)
din care asistenta financiara neramburabilaÂ 29.967.707,26 lei, elaborat Ã®n cadrul Regio - Programul
Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1 â€žSprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor â€“ poli urbani
de crestereâ€•, Domeniul de interventie 1.1. â€žPlanuri integrate de dezvoltare urbanaâ€•, Sub-domeniul: Poli
de crestere.
ObiectivulÂ general al proiectului
consta Ã®n reabilitarea infrastructurii urbane si Ã®mbunatatirea serviciilor publice, inclusiv transportul
urban, Ã®n municipiul Timisoara, Ã®n vederea cresterii calitatii vietii si asigurarii unei dezvoltari regionale
durabile.
Obiectivele specifice
ale ?proiectului
sunt:
Reabilitarea
si modernizarea infrastructurii publice urbane din zona malurilor canalului Bega Ã®n
vederea cresterii calitatii vietii locuitorilor din municipiul Timisoara cu impact asupra dezvoltarii de ansamblu
a orasului;
? Dezvoltarea transportului public urban al municipiului Timisoara prin prisma introducerii transportului
public naval pe canalul Bega, Ã®n vederea cresterii mobilitatii persoanelor si eficientizarii timpului de
calatorie Ã®n oras.

Â
Proiectul urmeaza a fi implementat pe o perioada de 37 luni iar pÃ¢na Ã®n momentul de fata au fost
demarate procedurile de achizitie publica aÂ serviciilor de dirigentie de santier, a lucrarilor de reabilitare a
malurilor Canalului Bega, a serviciilor de audit Â si a fost finalizata procedura de achizitie a servicilor de
publicitate.
Â
Implementarea proiectului
Â va fi asigurata de o echipa de proiect formata la nivelul Municipiului Timisoara, Ã®n colaborare cu
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - Autoritate de Management pentru Programul Operational
Regional si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest - Organismul Intermediar pentru Programul
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Operational Regional Ã®n Regiunea de Vest.
Â
Informatii suplimentare: persoana de contact - Doamna Magdalena Nicoara, Sef Serviciul Proiecte cu
Finantare Internationala, Directia Dezvoltare â€“ Manager de proiect
, tel: 0256/490.430, email: Magda.Nicoara@primariatm.ro

ÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂÂ
ÂÂÂ
Manager de proiect
,
Ing.Magdalena Nicoara
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