Hunedoara, 15 martie 2011

COMUNICAT DE PRESĂ
Reabilitare şi modernizare reţea stradală: str. Avram Iancu, str. Aurel Vlaicu, str.
Carpaţi, str. Victoriei, b-dul Dacia, b-dul 1848, b-dul Libertăţii, b-dul Republicii,
b-dul Traian – municipiul Hunedoara
Cod SMIS 6748, contract de finanţare nr. 1179 din 21.12.2010
Unitatea administrativ – teritorială Municipiul Hunedoara a demarat implementarea proiectului:
“Reabilitare şi modernizare reţea stradală: str. Avram Iancu, str. Aurel Vlaicu, str. Carpaţi, str. Victoriei, bdul Dacia, b-dul 1848, b-dul Libertăţii, b-dul Republicii, b-dul Traian – municipiul Hunedoara“.
Proiectul este finanţat de Uniunea Europeană şi Guvernul României prin Programul Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere, Domeniul major
de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Centre urbane”.
Valoarea totală a proiectului este de 41.531.157,65 lei, din care 33.428.783,50 lei reprezintă valoarea
totală eligibilă, finanţarea nerambursabilă acordată este în cuantum de 32.760.207,83 lei, iar contribuţia
Beneficiarului este în sumă de 668,574,67 lei.
Obiectivul general al proiectului îl constituie crearea premiselor dezvoltării activităţilor socio-economice în
cadrul zonei de acţiune urbană, şi implicit în municipiul Hunedoara. Atingerea obiectivului general se va
face prin realizarea obiectivelor specifice ale proiectului, după cum urmează:
•

reabilitarea părţii carosabile a străzilor Avram Iancu, Aurel Vlaicu, Carpaţi, Victoriei şi a
bulevardelor Dacia, 1848, Libertăţii, Republicii şi Traian din municipiul Hunedoara, a spaţiilor verzi
şi a trotuarelor aferente acestora;

•

creşterea vitezei medii de deplasare în cadrul zonei de acţiune urbană;

•

implementarea unor măsuri de fluidizare şi management al traficului.

Prin realizarea obiectivelor propuse în cadrul proiectului, acesta va contribui la realizarea obiectivului
strategic al POR de sprijinire a dezvoltării economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor
regiunilor României, implicit a obiectivelor specifice a POR, după cum urmează:
•

creşterea rolului economic şi social al centrelor urbane, printr-o abordare policentrica, pentru a
stimula o dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, deoarece prin realizarea proiectului se vor asigura
premisele unei bune evoluţii şi dezvoltări a activităţilor socio-economice în zona de acţiune urbană,
implicit în municipiul Hunedoara;

•

îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi în special a accesibilităţii centrelor urbane şi a legăturilor
lor cu ariile înconjurătoare, în condiţiile în care prin realizarea proiectului pe principala rută ce
traversează municipiul Hunedoara, care asigură legătura între oraşele Haţeg şi Călan, precum şi cu
municipiul Deva.

Proiectul se derulează pe o perioadă de 21 luni, începând cu data de 22 decembrie 2010.
Pentru informaţii suplimentare, persoana de contact este domnişoara Ricea Suzana – manager proiect,
telefon: 0254-716322, fax: 0254-716087, e-mail: suzanaricea@gmail.com/ info@mail.primariahd.ro

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

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin
Fondul European de Dezvoltare Regională.

