
 
 
 

                                                                                                21.08.2015 

“Elaborarea unui management durabil al infrastructurii de gospodărire a apelor în 

regiunea de frontieră Ungaro-Română”, acronim:  ESUWATER,  nr. proiect: 

HURO/1101/102/1.3.2. 

 

                 În data de 31 august 2015 proiectul “Elaborarea unui management durabil al 

infrastructurii de gospodărire a apelor în regiunea de frontieră Ungaro-Română”, 

acronim:  ESUWATER, al cărui implementare a început la data de 1 noiembrie 2012 

ajunge la final. 

     Bugetul total al proiectului a ajuns la  1.685.029,63 de euro, din care orașul 

Jimbolia a beneficiat de 767.837,28 de euro (652.661,68 de euro fonduri europene, 

99.818,85 de euro cofinanțare de la bugetul de stat și 15.356,75 de euro, contribuție 

proprie). 

        Pe partea română, proiectul vizează executarea unei rețele de canale pentru 

evacuarea apelor pluviale în zona Locul Târgului din localitatea Jimbolia, pe străzile:  

N. Bălcescu,  Recoltei,  Bucegi,  Th. Aman, Salcâmilor, Aleea Cito, Grozăvescu,  Griviţei,  

Porumbeilor. 

                  Lucrările de investiţie au fost realizate 100% până în aprilie 2014.  În aceeaşi 

perioadă s-a demarat pregătirea documentaţiei pentru extinderea canalizării ape pluviale pe 

străzile Gheorghe Adoc şi Nikolaus Lenau şi modernizarea întregii reţele, constând în 

montarea de guri de scurgere pentru evacuarea apei pluviale și de pe carosabil. Prin 

Notificarea nr. 4 s-a aprobat Extinderea și modernizarea rețelei. Recepția pentru 

Extinderea şi modernizarea reţelei  de canalizare ape pluviale în  oraşul Jimbolia a avut 

loc în 10.09.2014. Infrastructura de canale realizată conduce la scăderea nivelului ridicat al 

apei freatice din zonă, prin preluarea apelor pluviale de pe acoperișul locuințelor și de pe 

drumuri. 

  În noiembrie 2014 autoritatea de management a suplimentat fondurile pentru 

proiectul HURO/1101/102/1.3.2 și prin Actul adițional nr.1 la Contractul de finanțare a 

aprobat următoarelor obiective: ”Extinderea rețelei de canale pentru evacuarea apelor 

pluviale de pe străzile Iuliu Maniu și Spre Nord” și achiziționarea unei motopompe de 

100 mm debit 3000l/minut. 

  Scopul extinderii proiectului a fost îmbunătățirea calității vieții locuitorilor și 

de pe aceste străzi. 

  Partenerii implicați în acest proiect vor continua să colaboreze și să depună 

proiecte în comun pe acest program. 

                                                                             Postelnicu Darius - Adrian, 

                                                                              Primarul Oraşului Jimbolia 
                Oraşului Jimbolia str. Tudor Vladimirescu nr.81, 305400 Jimbolia, tel. 0256 360764 
 

             Două ţări, un scop, succes comun! 
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