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„Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj”
Unitatea Administrativ Teritoriala – Oras Bumbesti Jiu are in implementare proiectul „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Bumbesti Jiu,
judetul Gorj”, cod SMIS 125836, finantat in cadrul programului Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerarii
oraselor mici si mijlocii, Obiectivul specific 13.1 – Imbunatatirea calitatii vietii a populatiei in orasele mici si mijlocii din Romania,
POR/2018/13/13.1/1/7 REGIUNI.
Proiectul se implementează în baza contractului de finanțare nr. 4124 din 10.04.2019, semnat intre Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, Organismul Intermediar
Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia si UAT Oras Bumbesti Jiu, in calitate de beneficiar al finantarii.
Bugetul total al proiectului „Imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Bumbesti Jiu, judetul Gorj” este de 6.614.034,38 lei.
Valoarea cheltuielilor eligibile este de 6.614.034,38, din care: 5.621.929,21 lei finantare nerambursabila din FEDR, 859.824,41 lei finantare
nerambursabila din bugetul national si 132.280,76 lei cofinantare eligibila din bugetul local al UAT Oras Bumbesti Jiu (2%). Valoarea totala a
finantarii nerambursabile 6.481.753,62 lei.
Obiectivul general al proiectului il constituie promovarea incluziunii sociale , combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare in orasul
Bumbesti jiu, judetul Gorj.
Obiective specifice ale proiectului: imbunatatirea calitatii vietii populatiei in orasul Bumbesti Jiu prin Reabilitarea termica a Scolii Gimnaziale nr. 1
Bumbesti Jiu, dotarea Scolii Gimnaziale nr. 1 Bumbesti Jiu cu echipamentele necesare pentru desfasurarea activitatii didactice in conditii optime si
prin reabilitarea infrastructurii rutiere. In urma realizarii acestui proiect se vor atinge urmatoarele obiective:
-Folosirea resurselor regenerabile de energie pentru prepararea agentului termic
-Reducerea pierderilor termice prin invelisul cladirii
-Achizitionarea echipamentelor, dotarilor si materialelor didactice pentru desfasurarea activitatii didactice in conditii optime.
-Reducerea timpului de parcurs catre principalele cai de comunicatie din localitate, respectiv catre curtile riveranilor.
-Reducerea costurilor de exploatare ale autovehiculelor (cheltuieli pentru combustibil, lubrefianti, anveloe, amortismente, intretinerea si repararea
autovehiculelor)
-Scaderea riscului de accidente datorita imbunatatirii planeitatii suprafetei de rulare precum si a realizarii elementelor privind siguranta circulatiei.
-Imbunatatirea calitatii vietii riveranilor prin reducerea poluarii, a nivelului fonic si a vibratiilor generate de trafic.
-Asigurarea conditiilor pentru dezvoltarea economica locala, crearea noilor locuri de munca si imbunatatirea calitatii vietii.
-Asigurarea accesului facil al cetatenilor din zona la principala unitate de invatamant din localitate.
Prin investitia propusa se urmareste:
-Reabilitare termica Scoala Gimnaziala nr. 1 Bumbesti Jiu
-Dotarea Scolii Gimnaziale nr 1 Bumbesti Jiu cu echipamente, materiale didactice si mobilier
-Reabilitarea strazii Gheorghe Dumitrescu Bumbesti si Modernizare Aleea Bradului
-Sistematizare infrastructura rutiera si pietonala centru comercial
-Reabilitare drum DV 26 Marmura
-Modernizare drum DV 15
Durata de implementare a proiectului este de 43 luni, respectiv 13.12.2016-30.06.2020, conform contractului de finanțare.
Persoană de contact: Manager proiect: Pauna Angela Corina, tel. 0253463465, fax. 0253463872, e-mail: investitii@bumbesti-jiu.ro.
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