
pagina 3aprilie 2021 Administraţie

- continuare din pagina 1 -
Mă voi referi mai întâi la proiectele care presupun finanţare

europeană.
Proiectul de la Turnul de apărare – Cula este realizat în pro-

porţie de 60%. Proiectul a fost câştigat prin Programul Opera-
ţional Regional (POR), la secţiunea dedicată monumentelor
istorice. Contractul a fost semnat cu ADR Vest în luna mai a
anului 2017, apoi a urmat licitaţia pentru găsirea proiectantului,
demersurile pentru obţinerea autorizaţiilor, acordurilor şi avi-
zelor de la instituţiile abilitate, iar în luna mai a anului trecut
au început efectiv lucrările în teren. Termenul de finalizare a
lucrării este finele acestui an.

Al doilea obiectiv, Palatul Administrativ, este şi el în lucru,
mai precis se consolidează şi renovează interioarele. Aici ur-
mează să funcţioneze un centru pentru tineret, muzeul, biblio-
teca şi vor fi amenajate săli pentru proiecţii şi conferinţe.

Cel mai amplu proiect este cel de reamenajare a Ansamblu-
lui Urban Piaţa Cetăţii. Deşi am fost nevoiţi să organizăm patru
serii de licitaţii pentru desemnarea constructorului, care au
durat aproape doi ani, lucrările în teren au pornit bine. Sperăm
ca lucrarea să fie predată în termenul contractual, adică 18 luni
de la data semnării contractului de lucrări.

Alte trei proiecte realizate cu fonduri europene privesc sis-
temul de învăţământ din oraşul Ciacova.

Obiectivul de investiţii finalizare şcoală cu clasele I-IV
Obad este încheiat. Aici a fost reabilitat vechiul corp de clădire
şi s-a ridicat un corp nou. La şcoala de la Obad ne confruntăm
cu un paradox. În anul 2020 s-au schimbat normele de autori-
zare, iar pentru autorizarea cabinetului medical (spaţiu existent
în şcoala de la Obad) este nevoie de sală de consultaţie cu do-
tările aferente, sală de tratament, la fel, cu dotări, sală de aştep-
tare, grup sanitar separat pentru personal. Noi avem emisă
autorizaţia de la ISU, urmează să ne adresăm Direcţiei de Să-
nătate Publică (DSP) pentru autorizarea cabinetului medical.
În plus, mai există o problemă: nu se găsesc medici care să
ocupe acest post. Este nevoie fie de un medic de familie, fie de
un medic generalist. Într-o sală de clasă am amenajat un cabinet
medical conform cu noile norme şi suntem pe drumul cel bun
pentru a obţine autorizaţia de la DSP. 

Grădiniţa cu program normal şi prelungit din Ciacova se află
în fază finală de construcţie. Lucrările şi amenajările interioare
sunt finalizate în proporţie de peste 90%. Următorul pas este
obţinerea autorizaţiei de funcţionare.

În lucru se află, de asemenea, şcoala cu clasele I-IV de la
Ciacova. Lucrările se derulează în mod normal şi cred că firma
constructoare se va încadra în termenul prevăzut în contract
pentru finalizarea investiţiei.

În altă ordine de idei, avem depus spre finanţare prin Pro-
gramul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, cu fonduri gu-
vernamentale, un proiect pentru asfaltarea a doi kilometri de
străzi în fiecare localitate aparţinătoare: Obad, Petroman, Cebza
şi Macedonia. Aşteptăm să semnăm contractul de finanţare, mai
ales că avem toate acordurile şi avizele. În momentul în care
vom primii bani vom organiza licitaţia pentru desemnarea fir-
mei constructoare. Sper ca toate aceste etape să fie parcurse în
următoarele patru-cinci luni.

Mai avem depuse tot aici trei proiecte privind infrastructura
de drumuri. Este vorba despre realizarea diferenţei de asfaltare
în satele aparţinătoare, un proiect în valoare de 28 milioane de
lei, şi un altul în valoare de 36 de milioane de lei pentru dife-
renţa de asfaltare în Ciacova.

Tot prin programul „Anghel Saligny” am depus şi proiectul
de introducere a reţelei de gaz metan. În asociere suntem alături
de comunele Lieling, Jebel şi Ghilad.

În programul PNRR s-a deschis componenta 5, prin care clă-
direa care este în proximitatea Culei, unde funcţionează Clubul
Pensionarilor, va putea fi reabilitată prin intermediul unui pro-
iect pe care l-am depus spre finanţare.

Acum ne pregătim pentru componenta 10 a PNRR, aşteptăm
să se deschidă ghidurile finale. După deschiderea şi a ghidului
final, în termen de şapte zile, trebuie depuse proiectele. Acestea
sunt aprobate după principiul „primul venit, primul servit”. Noi
ne pregătim acum să depunem proiectul pentru realizarea de
piste de biciclete. Acestea urmează să aibă o lungime totală cu-
prinsă între 11 şi 12 kilometri şi vor fi amenajate în Ciacova şi
satele aparţinătoare.

Tot în cadrul PNRR există axa privind cadrele naturale. Ne
dorim amenajarea peisagistică a zonei centrale, a parcurilor, dar
şi a braţului Timişul mort – cu zonă de promenadă spre Petro-
man, amenajarea de piste de biciclete pe macadam. În ceea ce
priveşte Timişul mort, avem nevoie de avize de la ANIF Bucu-
reşti. Ni s-a sugerat de la Bucureşti o întâlnire cu toţi factorii
implicaţi – ANIF Bucureşti, ANIF Timişoara, ADR Vest – pen-
tru a găsi o formulă de parteneriat astfel încât să se poată inter-
veni pe acel curs de apă. Vom vedea, în cadrul acestui proiect,
ce spaţii verzi mai putem cuprinde (inclusiv intrarea în oraş)
pentru a fi reamenajate peisagistic.

Prin POIM, împreună cu Aquatim, derulăm un proiect pen-
tru extinderea canalizării în zona Târgului, Timişului şi Florilor.
Avem ordinul de începere a lucrărilor, iar materialele necesare
au fost deja aduse în teren. De asemenea, în acest proiect este
prevăzută şi extinderea reţelei de alimentare cu apă. Se mai fac

două foraje de apă în Ciacova, unul în Târg şi unul pe strada
Tudor Vladimirescu. Apa captată din aceste foraje va veni prin
aducţiune la Staţia de tratare a apei, care urmează să se con-
struiască. Apoi, în reţea va fi introdusă apă tratată corespunză-
tor.

Pe fonduri europene, prin Grupul de Acţiune Locală (GAL),
în piaţa agroalimentară avem în implementare un proiect de

realizare a unei hale pentru produsele perisabile. Fundaţia a fost
deja turnată şi urmează să se monteze scheletul metalic.

La Compania Naţională de Investiţii (CNI), pe lista sinteză,
se află două proiecte: dezvoltarea zonei comerciale din Târg şi
construirea unei Case de Cultură în Ciacova.
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