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22 decembrie 2015

Unitatea administrativ-teritorială Orașul Lipova, cu sediul în localitatea Lipova, str. Nicolae Bălcescu, 
nr. 26, cod poștal 315400 anunță finalizarea Proiectului nr. 7492 ,,Reabilitare și modernizare străzi în 
Orașul Lipova“ aferent  contractului de finantare nr. 2199/26.08.2011 semnat cu Ministerul Dezvoltarii 
Regionale si Administratiei Publice prin Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest. Proiectul a fost 
realizat în colaborare cu Organismul Intermediar(OI) ADR vest Timișoara.

Proiectul a fost finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2007 – 2013, Axa Prioritară 1 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor poli urbani de creștere” D.M.I. 1.1 Planuri integrate de 
dezvoltare urbană.

Valoarea totală a proiectului a fost de 31.126.595,45 lei din care valoare eligibilă în cuantum de  
25.157.090,94 lei. Asistența financiară nerambursabilă din partea Fondul European de Dezvoltare 
Regionla (FEDR) a fost in cuantum de 24.653.945,12 lei, iar cofinanțarea beneficiarului este de 
503.141,83 lei.

Orașul Lipova în calitate de beneficiar a derulat implementarea proiectului în localitatea Lipova în 
perioada 26.08.2011-31.12.2015

Lucrările de reabilitare și modernizare a străzilor au cuprins lucrări de reabilitare a părților carosabile 
ale străzilor, reabilitarea rețelelor de canal existente, extinderea rețelelor de canalizare menajeră și 
pluvială. De asemenea, au fost efectuate amenajări rutiere în concordanță cu planul de dezvoltare și 
conservare a patrimoniului istoric al orașului.

Obiectivele realizate prin acest proiect sunt îmbunătățirea accesibilității și a siguranței în trafic prin 
reabilitarea și modernizarea infrastructurii de transport și a traficului pietonal. Acest lucru a dus la 
creșterea atractivității orașului pentru potențialele investiții. De asemenea s-a urmărit creșterea 
calității vieții locuitorilor orașului prin asigurarea unui mediu sănătos astfel sporind gradul de confort 
pentru cetățeni. Prin proiectul „Reabilitare și modernizare străzi în Orașul Lipova“ s-au modernizat 14 
străzi, fiind asfaltați 4(patru) km de străzi.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a 
Guvernului României!
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