INVESTIŢII FINALIZATE ÎN PERIOADA 2009-2010


Proiectul de gestionare a deşeurilor menajere „ECO-CIACOVA“ finanţat în cadrul
Programului PHARE 2004 Coeziune Economică şi Socială -“Schema de Investiţii
pentru Proiecte Mici de Gestionare a Deşeurilor” (Faza extinsă).

Prin proiect au fost achiziţionate următoarele produse: 3398 buc. pubele de 0,12 mc, 382 buc.
pubele de 0,24 mc, 4 buc. containere de 1,1 mc şi 1421 buc. recipiente pentru compost. Acestea au
fost distribuite locuinţelor tip casă, locuinţelor tip apartament şi unităţilor socio-economice .
De asemnea, au fost achiziţionate şi două autogunoiere compactoare care colectează şi
transportă deşeurile menajere la staţia de transfer la care este arondată unitatea administrativ-teritorială
Ciacova.

INVESTIŢII DEPUSE SPRE FINANŢARE ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2008 ŞI
FINALIZATE ÎN ANUL 2011


Proiectul „TSCHAKOPARK, VECHE BIJUTERIE A ORAŞULUI“ finanţat din Fondul
pentru mediu în cadrul “Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului
prin realizarea de spaţii verzi în localităţi”.

A fost aprobat prin H.G. nr.1588/16 decembrie 2009. Contractul de finanţare nerambursabilă a
fost încheiat cu Administraţia Fondului pentru Mediu, la data de 16.04.2010.
În cadrul investiţiei au fost realizate următoarele categorii de lucrări:
 Reabilitarea aleilor şi platformelor; Sistematizarea zonelor destinate sportului;
 Dotări urbane şi spaţii de joc; Sistematizarea vegetaţiei;
 Reabilitarea fântânii arteziene;
 Renovare –modernizare gard împrejmuire;
 Realizarea sistemului de irigat.
La data de 11.04.2011 a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor, consemnată în PROCESULVERBAL DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR AFERENTE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII
„AMENAJĂRI PEISAGISTICE CONFORM PROIECT „TSCHAKOPARK, VECHE BIJUTERIE A
ORAŞULUI- EXECUŢIE” Nr.2226.
Valoarea totală a investiţiei : 677.526,71 lei.



Proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural Sat Petroman, oraş
Ciacova, judeţul Timiş” realizat în cadrul „Programului prioritar naţional pentru
aşezăminte culturale, componenta reabilitarea, modernizarea infrastructurii
culturale şi dotarea aşezămintelor culturale de drept public din mediul mic
urban” derulat prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A..
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Investiţia derulată prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”-S.A. a avut ca
Beneficiar, Consiliul Local al Oraşului Ciacova.
La data de 07.03.2011 a avut loc recepţia la terminarea lucrărilor. Compania
Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A.” a predat pe bază de protocol, Beneficiarului,
aşezământul cultural reabilitat, modernizat şi dotat .
Valoarea totală a investiţiei : 1.775.023,77 lei.

INVESTIŢII DEPUSE SPRE FINANŢARE ÎN ANII 2009, 2010, 2011APROBATE- ÎN CURS DE REALIZARE


Proiectul „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi
canalizare în judeţul Timiş -Oraşul Ciacova”(Operatorul regional S.C. AQUATIM
S.A., POS MEDIU, Axa Prioritară 1).

Valoarea totală a Proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu
apă şi canalizare în judeţul Timiş” (număr de înregistrare CCI 2009 RO161PR013) este de
118.871.000,00 Euro, fără TVA . Perioada de implementare a Proiectului este 2011-2014.
La nivelul Oraşului Ciacova, următoarele activităţi vizează finanţarea din POS „Mediu”:
extinderea colectorului principal de canalizare şi a reţelei de canalizare (13 km), inclusiv
realizarea a trei a staţii de pompare apă uzată şi construirea unei noi staţii de epurare apă
uzată în aglomerarea Ciacova.
Valoarea totală a investiţiei, aprobată pentru oraşul Ciacova, este de 3.498.972,00
Euro, fără TVA.
În urma desfăşurării licitaţiei, în data de 24.01.2012, a fost semnat contractul cu
operatorul economic PORR BAU GMBH pentru "Realizarea unei staţii de epurare în
Ciacova" - CL13 - Lot 2 (Ciacova), în valoare de 4.961.533 lei, cu o durata de execuţie de 12
de luni de la data Ordinului de începere a lucrărilor.
În ceea ce priveşte contractul pentru "Extinderea reţelelor de canalizare în oraşul
Ciacova" - CL14, în prezent, se elaborează documentaţia tehnico-economică -Faza Proiect
Tehnic cu Detalii de Execuţie de către firma HILL INTERNATIONAL, operatorul economic
care a câştigat licitaţia, iar acesta urmează a fi licitat pentru execuţie în vara anului 2012 şi
începerea lucrărilor în toamnă.



Proiectul “Reabilitare drumuri comunale din suburbia oraşului Ciacova, judeţul
Timiş” (Programul Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii –PNDI- Componenta
„10.000 km drumuri judeţene şi drumuri de interes local” gestionat de Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului).

Analizând prevederile Programului „Reabilitare şi modernizare-10.000 km drumuri de
interes judeţean şi drumuri de interes local”,componentă a „Programului Naţional de
Dezvoltare a Infrastructurii P.N.D.I.”, aprobat prin O.U.G. Nr.105/2010, cu modificările şi
completările ulterioare, gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului
(M.D.R.T.), precum şi criteriile de prioritizare, autorităţile administraţiei publice locale ale
oraşului Ciacova au considerat necesară şi oportună promovarea obiectivului de investiţie
“Reabilitare drumuri comunale din suburbia oraşului Ciacova” în Lista –sinteză a
drumurilor/sectoarelor de drum care urmează a fi reabilitate şi modernizate, întocmită şi
aprobată de Direcţia Generală Lucrări Publice din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale şi
Turismului.
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În urma analizării documentaţiilor tehnico-economice prezentate, Consiliul Tehnico-Economic al
M.D.R.T. a avizat favorabil realizarea investiţiei -reabilitarea a trei drumuri comunale şi a unei străzi
din intravilanul localităţii Cebza, cu o lungime totală de 9.500,00 m, după cum urmează:
- D.C. 195 (Petroman): 3.800,00 m
- D.C. 196 (Petroman) :2.200,00 m
- D.C. 197 (Obad ): 2.300,00 m
- Stradă intravilan (Cebza): 1.200,00 m.
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv T.V.A.): 12.824,041 mii lei (3.018,487 mii euro).



Proiectul „Construire creşă în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” (Programul
Naţional de Dezvoltare a Infrastructurii –PNDI- Componenta „Modernizarea
localităţilor” gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului).

Autoritatea contractantă responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului de lucrări este Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului.



Proiectul „Consolidarea, modernizarea şi dotarea corespunzătoare a Şcolii cu
clasele I-IV din localitatea Cebza, oraş Ciacova, judeţul Timiş” ( finanţat prin
Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2007-2013, Axa prioritară 3
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, D.M.I. 3.4. – „Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”).

A fost finalizată procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect
“Execuţie lucrări de consolidare, modernizare şi dotare a Şcolii cu clasele I-IV din
localitatea Cebza, oraş Ciacova, judeţul Timiş, în cadrul Proiectului „Consolidarea,
modernizarea şi dotarea corespunzătoare a Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Cebza, oraş
Ciacova, judeţul Timiş”.



Proiectul „Consolidarea, modernizarea, extinderea şi dotarea corespunzătoare a
Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Obad, oraş Ciacova, judeţul Timiş” ( finanţat
prin Programul Operaţional Regional (P.O.R.) 2007-2013, Axa prioritară 3
„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, D.M.I. 3.4. – „Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare
şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”).

A fost finalizată procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect
“Execuţie lucrări de consolidare, modernizare, extindere şi dotare a Şcolii cu clasele I-IV
din localitatea Obad, oraş Ciacova, judeţul Timiş, în cadrul Proiectului „Consolidarea,
modernizarea, extinderea şi dotarea corespunzătoare a Şcolii cu clasele I-IV din localitatea
Obad, oraş Ciacova, judeţul Timiş”.



Proiectul “Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural Sat Cebza , oraş
Ciacova, judeţul Timiş” - ADMIS pentru finanţare în cadrul „Programului prioritar
naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile
unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea,
dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept
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public din mediul rural şi mic urban” derulat prin Compania Naţională de
Investiţii “C.N.I.” -S.A..
În vederea realizării obiectivului de investiţii, Beneficiarul, Oraşul Ciacova, a înaintat
Companiei Naţionale de Investiţii „C.N.I.”-S.A., toate documentaţiile tehnico-economice de
proiectare aferente investiţiei “Reabilitare, modernizare şi dotare Cămin Cultural Sat Cebza,
oraş Ciacova, judeţul Timiş”.
Autoritatea contractantă responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a
contractului de lucrări este Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.”-S.A.



Proiectul “Construirea de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, în oraşul
Ciacova, judeţul Timiş” ( finanţat în cadrul Programului Guvernamental
„Construirea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii” derulat prin Agenţia
Naţională pentru Locuinţe A.N.L. ).

În urma analizării documentaţiei depuse, proiectul “Construirea de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii, în oraşul Ciacova, judeţul Timiş” a fost inclus în Lista obiectivelor de investiţii a A.N.L., în
cadrul Programului Guvernamental „Construirea de locuinţe pentru tineri destinate închirierii”,
respectiv, s-a aprobat construirea, într-o primă etapă, a 45 de unităţi locative, regim de înălţime P+2E,
pe terenul delimitat în cadrul P.U.Z. –„Dezvoltare zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare,
dotări şi servicii publice Ciacova Nord- Calea Ferată”, în suprafaţă de 2600 mp şi în a doua etapă, a
48 de unităţi locative, regim de înălţime P+2E, pe terenul delimitat în cadrul P.U.Z. ––„Dezvoltare zonă
rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice Ciacova Nord-Calea Ferată”, în
suprafaţă de 3000 mp.



Analizând prevederile Programului “Sãli de sport”, Consiliul Local al oraşului
Ciacova a înaintat spre finanţare Companiei Naţionale de Investiţii ‚C.N.I”.-S.A.
PROIECTUL “Sală de sport- Şcoala cu clasele I-IV Cebza, sat Cebza -oraş
Ciacova”.

Prin adresa C.NI.-S.A. 3540/30.04.2009, ne-a fost comunicat faptul că sala de sport din
satul Cebza, oraş Ciacova se află pe Lista Sinteză a obiectivelor de investiţii din cadrul
Programului “Săli de sport” aprobată pe anul 2009.
Promovarea investiţiei, respectiv admiterea acesteia la finanţare, se va face în
conformitate cu alocaţiile bugetare pentru Programul “Săli de sport”.

PROIECTE DEPUSE SPRE FINANŢARE ÎN ANUL 2011- ÎN EVALUARE


Proiectul „Reabilitare şi extindere sistem centralizat de alimentare cu apă a
oraşului Ciacova, judeţul Timiş” (Programul Naţional de Dezvoltare a
Infrastructurii –PNDI- Documentaţie înregistrată la MDRT cu numărul
30424/DGLP/13.04.2011 -Indicatorii tehnico-economici au fost avizaţi în cadrul
CTE-DGLP al MDRT).



Proiectul „Modernizare reţea stradală în oraşul Ciacova” (Programul Naţional de
Dezvoltare a Infrastructurii –PNDI- Componenta „10.000 km drumuri judeţene şi
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drumuri de interes local”; Indicatorii tehnico-economici au fost avizaţi în cadrul
CTE-DGLP al MDRT).


Proiectul „Amenajare piste pentru biciclişti în oraşul Ciacova, judeţul Timiş”
înaintat spre finanţare Administraţiei Fondului pentru Mediu, în cadrul
„Programului de realizare a pistelor pentru biciclişti”.

PROIECTE DEPUSE SPRE FINANŢARE ÎN ANUL 2012- ÎN EVALUARE


Proiectul ”Pe urmele şvabilor dunăreni –traseu transfrontalier multiculturalistoric, arhitectural şi religios” în cadrul „Programului de Cooperare
Transfrontalieră România –Ungaria” .

Analizând prevederile Programului de Cooperare Transfrontalieră Ungaria- România
2007-2013, precum şi cerinţele Manualului Aplicantului pentru Generarea şi Dezvoltarea
Proiectelor, a 5-a Solicitare de propuneri HURO 1101, ţinând cont că la nivelul oraşului Ciacova
a fost elaborată documentaţia tehnico-economică de proiectare- Faza Documentaţie de Avizare a
Lucrărilor de Intervenţii (DALI)- aferentă obiectivului de investiţie „Reabilitarea Ansamblului Urban
„Piaţa Republicii”, oraş Ciacova, judeţul Timiş”, autorităţile publice locale ale oraşului Ciacova au
considerat necesară şi avantajoasă realizarea investiţiei anterior menţionată printr-un proiect de
cooperare transfrontalieră intitulat ”Pe urmele şvabilor dunăreni –traseu transfrontalier
multicultural-istoric, arhitectural şi religios” în cadrul Programului de Cooperare
Transfrontalieră Ungaria- România 2007-2013, Axa prioritară 2-Întărirea coeziunii sociale şi
economice în regiunea de graniţă, Domeniu major de intervenţie 2.1 Sprijinirea cooperării
transfrontaliere în domeniul afacerilor, Acţiunea 2.1.3 Dezvoltarea turismului.
Aplicaţia a fost depusă de liderul de proiect, oraşul Ciacova, la Secretariatul Tehnic
Comun Ungaria-România din Budapesta, la data de 31 ianuarie 2012, în cadrul Apelului de
propuneri de proiecte : 29 august 2011-31 ianuarie 2012.
Valoarea totală a proiectului se ridică la suma 1.685,140 mii Euro, din care: liderului de
proiect, oraşul Ciacova, îi revine suma de 935,000 mii Euro, partenerului român de proiect,
oraşul Lipova, suma de 146,000 mii Euro, iar partenerului maghiar de proiect, oraşul Gyula,
604,140 mii Euro.
Principala activitate vizată de proiect pe durata a 24 de luni :


Reabilitarea Ansamblului Urban “Piaţa Republicii”, oraş Ciacova-se va realiza reabilitarea
pieţei, transformând-o într-un pol generator de evenimente cu important rol social. Pentru
creşterea suprafeţei de organizare de evenimente, urmărind deschiderea înspre latura nord-estică
cea cu parcul Palatului Adminstrativ şi Turnul Cetăţii “Cula”, dar şi înspre clădirile cu valoare
arhitecturală care flanchează piaţa, se va mineraliza o suprafaţă substanţială din întinderea
existentă. Pe întreaga suprafaţă minerală s-a propus folosirea de piatră cubică naturală din bazalt,
iar pentru memoria locului, se va folosi în anumite zone pavajul istoric din piatră naturală calupuri.
Constructiv, se vor crea generoase locuri de stat în jurul fântânii arteziene, a jardinierelor
construite care vor delimita zonele verzi. Se va crea un sistem de irigat automatizat pentru
vegetaţia existentă şi cea propusă să se dezvolte corect şi să reziste în perioada verilor
secetoase.Iluminatul în piaţă va fi asigurat pe de-o parte, prin montarea de corpuri de iluminat pe
stâlpi, iar pe de altă parte, prin folosirea unui iluminat de detaliu în cazul monumentelor Statuia
“Sfintei Maria” şi Crucea Ortodoxă, a fântânii arteziene şi a unor exemplare de arbori.
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PROIECTE CARE VOR FI ÎNAINTATE SPRE FINANŢARE, ÎN ANUL 2012,
ÎN CADRUL SESIUNILOR DESCHISE DE DEPUNERE A PROIECTELOR


Proiectul „Amenajarea peisagistică a spaţiilor verzi aferente zonei rezidenţiale
cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice Ciacova Nord-Calea
Ferată“ în cadrul “Programului Naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin
realizarea de spaţii verzi în localităţi”.



Proiect “ Proiectare, construire şi dotare Casă de Cultură în oraşul Ciacova,
judeţul Timiş” în cadrul „Programului prioritar naţional pentru construirea de
sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea
instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea
lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul
rural şi mic urban” .

6

