
Consiliul Local al Oraşului Jimbolia anunţă demararea proiectului cu titlul  
MODERNIZARE STRĂZI, ÎNFIINŢARE PISTE PENTRU BICICLETE ŞI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAŞUL JIMBOLIA

1. Număr de referinţă – 6993

2. Data publicării comunicatului – 19.01.2012

3. Programul – REGIO - PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 

4. Autoritatea de management – MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI

5. Alte informaţii – Oraşul Jimbolia este câştigătorul unui proiect finanţat de către Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1.1, 
„Planuri integrate de dezvoltare urbană”, subdomeniul „Centre urbane” cu titlul Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru biciclete şi  
modernizare iluminat public în oraşul Jimbolia. Prin acest proiect se urmăreşte îmbunătăţirea infrastructurii urbane şi a serviciilor publice,  
mai exact reabilitarea străzilor din interiorul localităţii Jimbolia, extinderea şi modernizarea sistemului public de iluminat precum şi construirea şi  
amenajarea de culoare speciale pentru biciclişti,  în  scopul creşterii  numărului  de locuitori  din oraş care să beneficieze de astfel  de servicii  
îmbunătăţite până la finalul anului 2013. Principalele activităţi prevăzute de către proiect sunt : modernizare drumuri -  11.250 m; înfiinţare piste 
pentru biciclete -  14.650 m; modernizare iluminat public -  1.270 puncte luminoase. Aceste lucrări vor conduce la beneficii pe termen lung pentru 
comunitate: creşterea calităţii infrastructurii rutiere a oraşului Jimbolia; promovarea modalităţii de transport nepoluant (pistele pentru biciclişti) 
şi diminuarea nivelului de zgomot şi vibraţii cauzate de traficul urban; îmbunătăţirea serviciilor urbane la nivel local; extinderea şi modernizarea 
sistemului public de iluminat  urban şi alinierea acestuia la normele interne şi internaţionale în vigoare; accesul egal al cetăţenilor la servicii fizice  
de bază;  montarea unui  echipament  de informare  şi  comunicare  în  central  oraşului  pentru accesul  larg  al  cetăţenilor  la  informaţii,  toate 
contribuind la îmbunătăţirea calităţii standardului de viaţă a populatiei din Jimbolia. Proiectul se desfăşoară timp de 18 luni, în perioada ianuarie 
2012  -  iunie  2013,  iar  oraşul  Jimbolia  beneficiază  de  un  buget  total  de  23.569.901,62  lei  pentru  implementarea  proiectului,  din  care 
18.665.219,20 lei asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi a Guvernului României şi  400.805,52 lei contribuţia proprie 
în proiect.

Note: Informaţii suplimentare despre acest proiect se pot obţine de la următoarea persoană:
Marian Rotaru - Şef Serviciu Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii internaţionale şi Relaţii publice
Tel.: 0256 - 360 770; Luni – Joi: 08.00-16.00; Vineri: 08.00-13.30
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