Comunicat de presă

Timișoara, 2 noiembrie 2018
Fonduri europene de peste 4,7 milioane euro vor asigura finanțarea lucrărilor de
modernizare a drumurilor județe din județul Timiș
Astăzi, 2 noiembrie 2018, la sediul Consiliului Județean Timiș, Agenția pentru Dezvoltare
Regională Vest (ADR Vest) și Consiliul Județean Timiș au semnat contractele de finanțare
pentru următoarele proiecte:
•
•
•

Modernizare conexiuni rutiere pe DJ 588 Șemlacu Mare – Ferendia, km 9+500 –
13+935, L=4,435 km
Modernizare conexiuni rutiere pe DJ 592D, Hitiaș - Bacova, km 25+568,50 - 34+026,50
L=8,458 km
Modernizare conexiuni rutiere pe DJ 693B Iohanisfeld (DN58B)-Ivanda , km 0.0+0006+700, L=6,7 km

Semnatarii acestor contracte au fost domnul Călin DOBRA, președintele Consiliului
Județean Timiș și domnul Sorin MAXIM, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare
Regională Vest-Organism Intermediar pentru POR 2014-2020 în Regiunea Vest.
***
Proiectele vor fi finanțate în cadrul Regio-Programul Operațional Regional (Regio-POR) 20142020, Axa prioritara 6, Prioritatea de investitii 6.1 – Stimularea mobilitatii regionale prin
conectarea nodurilor secundare si tertiare la la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale – Apel pentru proiecte nefinalizate. În cadrul apelurilor de proiecte nefinalizate
se finanțează proiecte cu lucrări demarate, cu contracte de execuție încheiate.
***
Primul proiect contractat de către Consiliului Județean Timiș ,,Modernizare conexiuni
rutiere pe DJ 588 Șemlacu Mare – Ferendia, km 9+500 – 13+935, L=4,435 km” va fi
implementat pe parcursul a 5 luni și are ca scop finanțarea lucrărilor de modernizare a DJ
588 Semlacu Mare – Ferendia pe tronsonul cuprins între localitățile Șemlacu Mare – Ferendia,
în lungime de 4,558 km.
Valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este de 4.572.445,86 lei, iar valoarea totală a
acestuia este de 4.881.015,22 lei.
***
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Cel de-al doilea proiect contractat ,,Modernizare conexiuni rutiere pe DJ 592D, Hitiaș Bacova, km 25+568,50 - 34+026,50 L=8,458 km” va fi implementat pe parcursul a 5 luni și
are ca scop finanțarea lucrărilor de modernizare a DJ 592D pe tronsonul cuprins între localitățile
Hitiaș și Bacova, în lungime de 8,46 km.
Valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este de 7.877.607,13 lei, iar valoarea totală a
acestuia este de 8.771.496,09 lei.
***
Ultimul proiect contractat ,,Modernizare conexiuni rutiere pe DJ 693B Iohanisfeld (DN58B)Ivanda, km 0.0+000-6+700, L=6,7 km” va fi implementat pe parcursul a 6 luni și vizează
finanțarea lucrărilor de modernizare a DJ 693B pe tronsonul cuprins între localitățile Iohanisfeld
și Ivanda, în lungime de 6,70 km.
Valoarea finanţării nerambursabile a proiectului este de 7.486.424,31 lei, iar valoarea totală a
acestuia este de 8.263.806,20 lei.

Proiectele contractate cumulează o valoare totală de 21.916.317,51 lei, finanțarea
nerambursabilă fiind de 19.936.477,30 lei.
***
La nivelul Regiunii Vest, în cadrul Regio - POR 2014-2020, au fost contractate până în prezent
349 proiecte, în valoare totală de 362,40 milioane euro și 286,59 milioane euro valoarea
finanțării nerambursabile;
***
Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să nu ezitați să ne contactaţi – telefon/fax: 0256 –
491.981 / 0256 – 491.923; e-mail: office@adrvest.ro.
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