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Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară „Segarcea 
Vale - Liţa -Turnu Măgurele” 

 

ANUNŢ DE PRESĂ 
  

 
 
Titlul proiectului: „Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru 

Modernizarea reţelei de drumuri, „drum expres” de legătură, limită judeţ Olt 
punct de trecere al frontirei Turnu Măgurele – Nikopole - Tronson I,  Segarcea 
Vale - Liţa - Turnu Măgurele (intersecţie cu DN 52) şi drumul PVN2002-II-52 Dekov – 
Byala Voda –Kulina Voda, municipalitatea oraşului Belene” 

  
1. Cod MIS ETC: 590 
2. Data de publicare: 16.03.2012 
3. Program: Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 
4. Autoritate contractantă: Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Segarcea Vale -Liţa-
Turnu Măgurele ” 
5. Alte Informaţii: 
 
 Menţiuni: 
 
 Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Segarcea Vale -Liţa-Turnu Măgurele” împreună 
cu partenerul bulgar, municipalitatea Belene, implementează proiectul „Elaborarea 
Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea reţelei de drumuri, „drum expres” de 
legătură, limită judeţ Olt punctul de trecere a frontierei Turnu Măgurele - Nicopole - 
Tronson I,  Segarcea Vale - Liţa - Turnu Măgurele (intersecţie cu DN 52) şi drumul PVN2002-
II-52 Dekov – Byala Voda –Kulina Voda, municipalitatea oraşului Belene” 
 

Atribuirea contractului de servicii de elaborare a studiilor tehnice se  face în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 34/2006, privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune servicii, cu completările şi modificările ulterioare 
iar procedura de atribuire a contractului este licitaţia deschisă. 

În data de 13 martie 2012  a fost publicat pe SEAP -  Sistemul electronic de achiziţii 
publice – noul anunţ de participare nr. 133877  împreună cu documentaţia de atribuire 
pentru servicii de elaborare studiu de fezabilitate , studiu de trafic, studiu de oprtunitate 
şi studiu geotehnic. 

Conform fişei de date a achiziţiei deschiderea ofertelor va avea loc  la data de 27 
aprilie 2012 la sediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară din localitatea Turnu 
Măgurele, orele 11,00. 

Implementarea proiectului „Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea 
reţelei de drumuri, „drum expres” de legătură, limită judeţ Olt punctul de trecere a 
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frontierei Turnu Măgurele - Nicopole - Tronson I,  Segarcea Vale - Liţa - Turnu Măgurele 
(intersecţie cu DN 52) şi drumul PVN2002-II-52 Dekov – Byala Voda –Kulina Voda, municipalitatea 
oraşului Belene” reprezintă o primă etapă obligatorie  pentru modernizarea drumului, 
modernizare care  va asigura : 

� accesul locuitorilor din zona la comunele de pe traseul drumului, precum şi 
accesul la drumul judeţean şi naţional; 

� fluidizarea traficului în zonă; 
� conservarea bio-diversităţii; 
� protecţia apelor de suprafaţă şi a apelor subterane, în scopul de a evita orice 

efecte negative asupra mediului, sănătăţii 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 legislaţia în vigoare; 
 

 

Persoana de contact: Totu Irina, manager proiect, tel. 0247/311201/354,fax. 0247/314787                                                                                     

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        


