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ANUNŢ  DE PRESĂ  

Tittut proiectutui: ,,Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea re ţelei 
de drumuri, ,,drum expres de Ieg ătură , limită  judeţ  Olt punctul de trecere a frontierei 
Turnu Măgurele - Tronson l, Segarcea Vale - Li ţa -Turnu Măgurele (intersec ţie cu DN 52) ş i 
drumul PVN2002-11-52 Dekov - Byala Voda - Kulina Voda, municipalitatea ora şului Belene 

1.COdMIS: 590 
2.Data de pubticare:24/09/2012 
3. Program: Programut de Cooperare Transfrontatier ă  România- Butgaria 2007-201 3 
4.Autoritate contractant ă : Asociatia de Dezvottare lntercomunitar ă  ,,Segarcea Vate -Lita-Turnu 

Măgurete 
5.Atte lnforma ţii: 

Menţ iuni: 

Asociaţia de Dezvoltare lntercomunitar ă  Il Segarcea Vale - Li ţa - Turnu Măgurele, prin 
partenerii săi - Consiliut Jude ţean Teteorman, Consitiut Locat at comunei Segarcea Vate, 
Consitiut Locat al comunei Li ţa şi Consitiut Locat at municipiutui Turnu Măgurete, a imptementat 
proiectut: ,,Elaborarea studiului de fezabilitate pentru modernizarea re ţelei de drumuri, 
,,drum expres de legatura, limita jude ţului Olt, punct de trecere al frontierei Turnu 
Măgurele - Nikopol, tronson l Segarcea Vale - Li ţa - Turnu Măgurele (intersectie cu DN 52) ş i 
drumul PVN2002-11-52 Dekov - Byala Voda - Kulina Voda, municipalitatea ora şului Belene. 

Obiectivut principal aI proiectutui a fost atins prin întocmirea studiilor tehnice: studiu de 
fezabititate, studiu de trafic şi oportunitate, studiu geotehnic şi studiu topografic 

Astfet, conform contractului de servicii incheiat cu firma de proiectare câ ştigătoare, studiite 
tehnice necesare implementarii proiectul.ui au fost predate Beneficiarutui - Asociaţia de Dezvoltare 
lntercomunitară  Il Segarcea Vale - Li ţa - Turnu Măgurele. 

Toate activităţite prevăzute în cererea de finan ţare au fost duse ta îndeplinire, 
atingându-se to ţi indicatorii aproba ţi, atât de tiderut de proiect - Asocia ţia de Dezvoltare 
lntercomunitară  ,,Segarcea Vale - Li ţa - Turnu Măgurele, cât şi de partenerut butgar - 
Municipalitatea Belene, rezuttatete fiind materializate prin contractete de servicii: de 
informare şi publicitate, traducere şi interpretare, transport, precum şi prin contractele de 
furnizare echipamente şi bunuri. 

Având în vedere economia substan ţiată  rezuttat ă  în urma atribuirii contractetor de 
servicii pentru întocmirea studiitor tehnice (studiu de fezabilitate, studiu de trafic şi 
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oportunitate, studiu geotehnic şi studiu topografic) prin Licitatie deschisa, în conformitate cu 
prevederile O.U.G. 34/2006, privind atribuirea contracteLor de achizi ţie pubLică , a contracteLor 
de concesiune de Lucră ri pubtice şi a contracteLor de concesiune servicii, cu complet ă nLe şi 
modifică rile utterioare, [iderul de proiect a ini ţiat Addendumut nr.4 de diminuare a bugetuLui 
proiectutui, astfeL c ă  vatoarea acestei economii va fi utilizat ă  pentru finan ţarea altor 
proiecte eligibile din Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013, 
aflate pe lista de a şteptare a finan ţă rii. 

lmpLementarea proiectului ,, Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea 
re ţelei de drumuri, ,,drum expres de Ieg ătură , limită  judeţ  Olt punctul de trecere a 
frontierei Turnu Măgurele - Nikopole - Tronson l, Segarcea Vale - Li ţa - Turnu Măgurele 
(intersec ţie cu DN 52) şi drumul PVN2002-11-52 Dekov - Byala Voda - Kulina Voda, 
municipalitatea ora şului Belene reprezint ă  o condiţie obligatorie în reaLizarea urm ătoarelor 
obiective de investi ţii care vor asigura 

- accesuL Locuitorilor din zon ă  La comunele de pe traseuL drumului, precum şi accesuL 
[a drumul jude ţean şi naţionaL; 

- fLuidizarea traficuLui în zon ă ; 
- conservarea bio-diversit ăţ ii; 
- protec ţia apetor de suprafa ţă  şi a apelor subterane, în scopul de a evita orice 

efecte negative asupra mediuLui, s ănătăţii umane şi a bunuriLor; 
.- evitarea prejudicierii ireversibiLe a mediutui; 
.- un sistem de drenaj aL apelor pentru a proteja drumuL şi terenul din apropiere în 

conformitate cu Legisla ţia în vigoare; 

Persoana de contact: Totu lrina, manager proiect, teL. 0247/313034,fax. 0247/314787 
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