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COMUNICAT  DE  PRESĂ 
Data: 02 octombrie 2006 
Persoană de contact: Cristina Faur 
 
Ref: Au fost semnate contractele de finanţare în domeniul gestionării 
deşeurilor 
 
În cadrul Programului Phare 2004 Coeziune Economică şi Socială „Schema de 
investiţii pentru proiecte mici de gestionare a deşeurilor” au fost depuse, la 
sediul ADR Vest, până la termenul limită de 28 aprilie 2006, 22 de proiecte.   
 
În urma procesului de evaluare, cinci proiecte urmează să obţină finanţare de la 
Uniunea Europeană. Cele 5 proiecte câştigătoare în ordinea punctajului obţinut 
sunt următoarele: 

1) Consiliul Local Satchinez (proiect depus în parteneriat de Consiliile Locale 
Variaş, Şandra, Becicherecu Mic, Biled, Dudeştii Noi şi Orţişoara) – judeţul 
Timiş; 

2) Consiliul Local Lipova (proiect depus în parteneriat de Consiliile Locale 
Păuliş, Ghioroc şi Zăbrani) – judeţul Arad; 

3) Consiliul Local al Comunei Socodor (proiect depus în parteneriat de 
Consiliile Locale Pilu şi Grăniceri) – judeţul Arad; 

4) Primăria Municipiului Lupeni (proiect depus de Primăria Municipiului 
Petroşani) – judeţul Hunedoara; 

5) Consiliul Local Văliug (proiect depus de Consiliul Judeţean Caraş-Severin 
şi Consiliul Local Brebu Nou) – judeţul Caraş-Severin. 

 
Astfel, au fost semnate contractele de finanţare între beneficiarii proiectelor şi 
ADR Vest. Acestea urmează să fie transmise spre avizare Ministerului Integrării 
Europene, în calitate de Autoritate Contractantă.  
 
Programul se adresează autorităţilor publice locale, iar Regiunii Vest îi este 
alocată suma de 3,123 milioane Euro. Obiectivul principal al programului este 
acela de a asigura atât asistenţă tehnică cât şi financiară autorităţilor publice 
locale responsabile cu gestionarea deşeurilor în regiuni, în eforturile lor de a 
reduce volumul deşeurilor şi de a stimula colectarea selectivă.  
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