19.10.2012

INFORMARE
Stadiul execuţiei lucrărilor în cadrul proiectului „MODERNIZARE STRADA CLOŞCA ŞI EXTINDERE
LA 4 BENZI – SECTORUL BULEVARDUL CETĂŢII – STRADA OVIDIU BALEA”

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management pentru
POR 2007-2013, prin Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, în calitate de Organism
Intermediar pentru POR 2007-2013 şi Municipiul Timişoara au semnat contractul de finanţare
nerambursabilă cu nr. 2195/26.08.2011 pentru proiectul „Modernizare Strada Cloşca şi
extindere la 4 benzi – sectorul Bulevardul Cetăţii – Strada Ovidiu Balea”, cod SMIS 32312,
elaborat în cadrul Regio - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri
integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Poli de creştere.
Proiectul, în valoare totală de 13.976.393,62 lei (T.V.A inclus), din care finanţare nerambursabilă
10.817.215,99 lei (fără T.V.A.), este în implementare începând cu data de 27.08.2011.
Obiectivul proiectului îl constituie reorganizarea şi modernizarea infrastructurii spaţiului public
situat pe strada Cloşca, importantă arteră de penetraţie în municipiu precum şi de legătură între
zone industriale, comerciale şi rezidenţiale ale Municipiului Timişoara, în vederea îmbunătăţirii
confortului urban şi a creşterii mobilităţii populaţiei.
Implementarea proiectului este asigurată de o echipă de proiect formată din cadrul Primăriei
Municipiului Timişoara, în colaborare cu Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional
Regional şi Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Regional în Regiunea de Vest.
Constructor: S.C. Drumuri Municipale S.A.
Contract nr.38/17.04.2012, în valoare de 7.053.747,12 lei fără TVA
Ordin de începere a lucrărilor: 07.05.2012
Durata de execuţie: 12 luni
În luna mai au demarat lucrările de modernizare a Străzii Cloşca, pe sectorul Bd.Cetăţii – Str.
Macilor, respectiv pe sectorul Str.Gr.Alexandrescu – Str.Rudăria.
Pe sectorul Bd.Cetăţii – Str.Macilor partea carosabilă este aproape finalizată, mai puţin ultimul
strat de asfalt, circulaţia desfăşurându-se în condiţii de şantier.

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României!

Sectorul Str.Gr.Alexandrescu – Str.Rudăria, tronsonul nou realizat, este în curs de finalizare,
urmând ca în perioada următoare să fie deschis circulaţiei. Ulterior vor demara lucrările pe actualul
amplasament al drumului.
De asemenea, au început lucrările de realizare a pistelor de biciclete de pe Str.Crişan.
Informaţii suplimentare: persoana de contact: dl. ing. Ioan Ganciov, Şef Serviciul Drumuri şi Poduri
– Manager de Proiect, tel: 0256/408.368, email: ioan.ganciov@primariatm.ro
Manager de proiect
Ing.Ioan Ganciov
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