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Comunicat de  presă 

Primul proiect de infrastructură finalizat în cadrul Programului OperaŃional 

Regional 2007 - 2013 

 
Astăzi, 26 aprilie 2010, a avut loc la Ineu ceremonia care marchează finalizarea proiectului „Centura 

Sud Ineu” – primul proiect de infrastructură încheiat în cadrul Programului OperaŃional Regional 

2007 – 2013 (POR 2007 - 2013). La eveniment au participat: doamna Elena Udrea – Ministru al 
Dezvoltării Regionale şi Turismului, minister ce îndeplineşte rolul de Autoritate de Management pentru 
POR 2007 - 2013, domnul Nicolae IoŃcu - Preşedinte al Consiliului JudeŃean Arad, domnul Nicolae 

Gheorghe Mehelean - Primar al oraşului Ineu, beneficiar în cadrul proiectului, precum şi domnul Sorin 
Maxim – Director general al AgenŃiei pentru Dezvoltare Regională Vest, Organism Intermediar pentru 
Programul OperaŃional Regional 2007 – 2013 în Regiunea Vest. 
 
Proiectul vizează dezvoltarea durabilă a oraşului Ineu, şi consolidarea statutului sau de pol urban de 
creştere prin extinderea infrastructurii de transport şi creşterea accesibilităŃii centrului urban. Astfel, 
proiectul contribuie la preluarea fluxurilor ce tranzitează oraşul şi elimină blocajele rutiere, reducând 
timpul de transport şi facilitând accesul către zonele rezidenŃiale şi turistice, prin asigurarea legăturii 
dintre DJ 792 şi DN 79A. Prin extinderea infrastructurii de transport se asigură creşterea accesibilităŃii 
oraşului Ineu. 
 
Prin acest proiect, oraşul Ineu creşte lungimea de drumuri modernizate cu 4,1 kilometri şi contribuie la 
reducerea numărului de autovehicule ce tranzitează oraşul, precum şi a poluării din oraş.  
 
Proiectul a obŃinut finanŃare în cadrul axei prioritare 2 „ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale”, domeniul major de intervenŃie 2.1 „Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de 
drumuri judeŃene, străzi urbane – inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură” din cadrul 
Programului OperaŃional Regional 2007 – 2013. 
 
Pentru informaŃii suplimentare, vă rugăm să nu ezitaŃi să ne contactaŃi: doamna Miruna Vitcu – 
Director, DirecŃia Resurse Umane şi Comunicare ADR Vest, e-mail: miruna.vitcu@adrvest.ro, tel./ fax: 
0256 – 491981/491923. InformaŃii referitoare la Programul OperaŃional Regional 2007 - 2013 se găsesc 
pe paginile de internet www.adrvest.ro şi www.inforegio.ro.  


