INFORMARE privind AXA PRIORITARĂ 2 – REGIUNEA CENTRU

SITUAŢIA PROIECTELOR
DEPUSE ÎN CADRUL PROGRAMULUI OPERAŢIONAL REGIONAL
2007-2013
AXA PRIORITARĂ 2 - Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale (buget 101,71 mil. euro).

SITUAŢIA PROIECTELOR DEPUSE ŞI A BUGETULUI ALOCAT PE ACEASTĂ AXĂ, se prezintă astfel (a
fost folosit cursul InforEuro al lunii septembrie 2016, 1 euro = 4,4505 lei):
Domeniul major de intervenţie 2.1 Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene,
străzi urbane - inclusiv construcţia / reabilitarea şoselelor de centură. Cererea deschisă de
proiecte pentru domeniul 2.1 a fost lansată în 10.09.2007.

Depunerea de proiecte a fost suspendată în 06.06.2009.

La data de 31.12.2016 situaţia în cadrul DMI 2.1 la nivelul Regiunii Centru a fost următoarea:
46 proiecte depuse;
20 proiecte contractate;
8 proiecte în lista de rezervă;
20 proiecte finalizate;
91,68 milioane euro cheltuiţi.
Prin proiectele contractate s-au obținut următoarele rezultate de modernizare/ reabilitare:
 229,92 km drum judeţean reabilitat;
 6,43 km șosea de centura construită;
 54,67 km de străzi urbane reabilitate.
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Mai multe informaţii referitoare la localizarea geografică a proiectelor la nivelul Regiunii Centru,
precum şi alte detalii punctuale despre proiectele contractate, puteţi obţine accesând pagina ADR
CENTRU dedicată Programului Regio www.regio-adrcentru.ro.
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