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Men ţ iuni: 

Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitar ă  Beciu - Plopii Sl ăviteşti — Slobozia 
Mândra, pnn partenerii s ăi Consiliul Judeţean Teleorman, Consiliul Local a1 comunei 
Beciu, Consiliul Local aI comunei Plopii Sl ăviteş ti şi Consiliul Local aL comunei Slobozia 
Mândra, a implementat cu succes proiectul: ,,Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru 
modernizarea re ţelei de drumuri, ,,drum expres de leg ătură , limită  judeţ  Olt, punct de 
trecere transfrontalier ă  Turnu Măgurele - Nikopole - Tronson 111 — Beciu - Plopii S( ăviteş ti 
- Slobozia Mândra ş i drumul PVN 1005 - 111 5202 Belene - NPP Belene, municipalitatea 
oraşului Belene. 

Obiectivul proiectului a fost atins prin întocmirea studii[or tehnice pentru 
implementarea proiectului: studiu de fezabilitate, studiu de trafic şi oportunitate, studiu 
geotehnic şi studiu topografic. 

Toate activităţile prevăzute în cererea de finan ţare au fost duse La îndeplinire, 
atingându-se to ţi indicatorii aproba ţi, atât de liderul de proiect, Asocia ţ ia de Dezvoltare 
lntercomunitară  ,,Beciu - Plopii Slăviteşti - Slobozia Mândra, cât şi de partenerul bu[gar 
Municipalitatea Belene, rezultatele fiind materia[izate prin contractele de servicii: de 
informare şi publicitate, traducere şi interpretare, transport, precum şi de contracte de 
furnizare echipamente şi bunuri. 

Având în vedere economia substan ţială  rezultată  în urma atribuirii contractelor de 
servicii pentru întocmirea studiilor tehnice (studiu de fezabilitate, studiu de trafic şi 
oportunitate, studiu geotehnic şi studiu topografic), în conformitate cu prevederile O.U.G. 
34/2006, pnvind atribuirea contractelor de achizi ţie publică , a contractelor de concesiune de 
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Iucră ri publice şi a contractelor de concesiune servicii, cu comp[et ă rile şi modifică rile 
ultenoare, liderul de proiect a ini ţiat Addendumul nr.3 de diminuare a bugetului proiectului, 
astfel c ă  valoarea acestei economii va fi utilizată  pentru finan ţarea altor proiecte 
eligibile din Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, aflate 
pe Iista de aşteptare a finanţării. 

lmplementarea proiectului ,, Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru 
modernizarea re ţelei de drumuri, ,,drum expres de leg ătură , Iimită  judeţ  OIt, punct de 
trecere transfrontalier ă  Turnu Măgurele — Nikopole — Tronson 111 - Beciu - Plopii Sl ăviteşti - 
Slobozia Mândra şi drumul PVN 1005 — 111 5202 Belene - NPP Belene, municipalitatea 
ora şului Belene reprezint ă  condiţia obligatorie pentru realizarea urm ă toarelor obiective 
de investi ţii care vor asigura 

..- accesul Locuitorilor din zona La comunele de pe traseul drumu[ui, precum ş i 
accesul la drumul judeţean şi na ţional; 

,- fLuidizarea traficului în zon ă ; 
conservarea bio-diversit ăţ ii; 
protec ţia apelor de suprafa ţă  şi a apeLor subterane, în scopul de a evita orice 
efecte negative asupra mediului, s ănă tăţii umane şi a bunuriLor; 

- evitarea prejudicierii ireversibile a mediului; 
- un sistem de drenaj aL apelor pentru a proteja drumul şi terenuL din apropiere 

în conformitate cu legisla ţia în vigoare; 
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