
ANUNT PUBLIC 

Referitor la organizarea sedintei de dezbatere publica privind 

,,Strategia comuna de dezvoltare a infrastructurii rutiere în 
judetul 

Teleorman” 

Consiliul Judetean Teleorman, avand sediul in strada Dunarii, nr. 178, 
municipiul Alexandria, judetul Teleorman, in calitate de beneficiar al ,,Strategiei 
comune de dezvoltare a infrastructurii rutiere în judetul Teleorman”, anunta 
publicul interesat asupra organizarii dezbaterii publice pentru varianta 
preliminara a documentului mentionat.  
 
,,Strategia comuna de dezvoltare a infrastructurii rutiere în judetul Teleorman” 
face parte din proiectul “Elaborarea planului cadastral pentru drumurile 
judetene din judetul Teleorman si Strategiei comune de dezvoltare a 
infrastructurii în judetul Teleorman si orasul Belene” din cadrul programului de 
Cooperare Transfrontaliera Romania Bulgaria 2007 – 2013 finantat din Fondul 
european de dezvoltare regionala (FEDR) Axa prioritara 1 Accesibilitate - 
Imbunatatirea mobilitatii si accesul la transport, informatii si comunicare a 
infrastructurii din zona de granita, numarul 2(2i) – 1.1 -13 cod MIS ETC 544.  
Elaboratorul strategiei, numit in urma desfasurarii procedurii de achizitie publica 
este SC ALPHACONSULT&ENGINEERING SRL. 
Scopul strategiei este de a realiza o diagnoza a infrastructurii rutiere judetene 
actuale, si de a propune directii de actiune viitoare contribuind astfel la o 
dezvoltare a intregii infrastructuri din zona de granita cu Bulgaria si, totodata, la 
dezvoltarea relatiilor economice, culturale etc. dintre Romania si Bulgaria. 
 
In cadrul dezbaterii publice se va analiza varianta preliminara a Strategiei pentru 
infrastructura rutiera a judetului Teleorman (cuprinzand diagnostic, analiza 
SWOT, obiective strategice, propuneri de proiecte, etc. ) 
 
Persoanele care doresc sa participe la Dezbaterea Publica sunt invitate in data de 
02.04.2012, ora 16.00 la sediul Consiliului Judetean Teleorman (sala mare 
de sedinta). Documentul supus dezbaterii poate fi consultat la aceeasi adresa. 
Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la persoana de contact 
desemnata:GIUI GHEORGHE, Tel: 0247 311201 int 335 
Persoanele care doresc sa participe la Dezbaterea Publica sunt invitate in data de 
02.04.2012, ora 16.00 la sediul Consiliului Judetean Teleorman (sala mare de 
sedinta). Documentul supus dezbaterii poate fi consultat la adresa de internet: 
www.cjteleorman.ro 


