Titlul proiectului: „Reabilitare strada Bumbesti si strada Gheorghe Tatarascu in vederea
imbunatatirii mobilitatii urbane in orasul Bumbesti Jiu”
Denumirea beneficiarului: UAT Oras Bumbesti Jiu
Scopul si obiectivele specifice:
Obiectivul general al proiectului este de crestere a calitatii vietii locuitorilor orasului
Bumbesti Jiu prin imbunatatirea mobilitatii urbane si reducerea emisiilor de carbon in zonele
strazilor Bumbesti si Gheorghe Tatarascu.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Reducerea emisiei de echivalent CO2
o
Scaderea traficului cu autovehicule personale pentru primul an de implementare al
proiectului
o
Cresterea sigurantei pentru pietonii
• Imbunatatirea traficului, mai ales in zona alveolelor pentru autobuze, prin cresterea vizibilitatii;
• Acces usor si sigur pentru scolari la institutiile de invatamant din zona;
• Imbunatatirea aspectului fizic al localitatii.
Obiectivele specifice sunt atinse prin implementarea proiectului privind reabilitarea celor
doua strazi in orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj, aducand urmatoarele beneficii comunitatii:
a) Beneficii economice:
• cresterea valorii terenurilor din zona.
• Imbunatatirea evacuarii apelor pluviale prin montarea de rigole carosabile, reducand costurile si
efectele negative care
apar in urma unei evacuari a apelor pluviale deficitare;
b) Beneficii sociale:
• economie de timp pentru transportul persoanelor si bunurilor;
• cresterea mobilitaþii populaþiei;
• accesul rapid al mijloacelor de intervenþie pentru situaþii excepþionale;
• accesul la mijloacele de transport în comun in conditii sporite de siguranta;
In linii mari, proiectul urmareste realizarea urmatoarelor obiective:
- Amenajari alveole autobuz
- Colectarea si evacuarea apelor pluviale
- Amenajare trotuare pentru traficul pietonal
- Amenajarea spatiilor verzi in zona
Rezultatele:
- Numar de autobuze electrice achizitionate – 3
- Autobaza pentru transportul public urban – 1
- Statii pentru transport public construite / modernizate / reabilitate – 16
- Suprafata infrastructura rutiera reabilitata – 45870 mp
- Suprafata trasee pietonale amenajate – 12567 mp
Perioada de implementare: 01.05.2017 – 31.05.2021

Valoarea totală a proiectului (defalcată în contribuţia UE şi contribuţia naţională):
Valoare eligibilă (RON)
Valoare totală a
proiectului (RON)

din care:
Total eligibil

23.755.408,14

21.563.814,21

FEDR
18.329.242,10

Buget national

Contribuţie
beneficiar

2.803.295,83

2.622.870,21

din care valoarea finanţării nerambursabile alocate de MDRAP - AM POR : lei (98 % din valoarea
eligibilă a proiectului) 4.619.739,85 EURO (curs de schimb prevazut in ghidul solicitantului).

Va fi inclus un link către site-ul web al Instrumentelor Structurale în România, www.fonduri-ue.ro, însoţit de textul:
“Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro. (textul reprezentând un link la adresa web (URL): http://www.fonduri-ue.ro), precum şi către
site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro și pagina de Facebook a programului
(facebook.com/inforegio.ro), către care se va face link.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să
vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
Romaniei.
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