FIȘĂ DE EVALUARE PROIECT

Titlul Proiectului: Modernizarea unor străzi în orașul Techirghiol

Localizarea proiectului: Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, Pol Naţional de Creştere
Constanţa, județul Constanța, orașul Techirghiol

Solicitant: UAT Orașul Techirghiol

Proprietar: UAT Orașul Techirghiol

Buget: 4.958.535,82 lei

Sursa de finanţare: POR Axa 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere, domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, sub-domeniul:
Poli de creştere

Perioada de implementare: 38 luni/ 14.11.2012 – 31.12.2015

Plan/poza zona de referință:

Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea condițiilor de viață ale
locuitorilor și creșterea atractivității orașului prin accesul la o infrastructura urbana de calitate.

Obiectivul specific al proiectului îl reprezintă modernizarea infrastructurii de transport
și creșterea gradului de accesibilitate a orașului Techirghiol, prin intervenția pe un număr de
21 de străzi din localitate, cu o lungime de 5.694,27 de metri liniari.

Descrierea proiectului
Străzile din localitatea Techirghiol prezentau un grad avansat de degradare,
impunându-se măsuri radicale de reabilitare, atât a carosabilului, cât și a trotuarelor.
Străzile trebuie să asigure, din punct de vedere funcțional, accesul la arterele majore de
circulație din zonă, impunându-se modernizarea acestora.
Lucrările de reabilitare a străzilor au ca scop aducerea părții carosabile și a trotuarelor
la parametrii tehnici, la circulația pietonală și traficul auto corespunzătoare, precum și
scurgerea apelor pluviale în condiții cât mai bune.

Rezultate:
- minimizarea efectelor congestionării urbane asupra mediului prin ameliorarea
aspectelor existente: reducerea emisiilor de noxe ca urmare a decongestionării traficului,
amenajarea de spații verzi, preluarea controlata a apelor pluviale;
- ameliorarea confortului și siguranței participanților la trafic prin fluidizarea traficului
si adoptarea măsurilor de siguranță prevăzute de normele comunitare;
- promovarea creării de noi locuri de munca prin asigurarea conexiunii și accesibilității
zonelor culturale, istorice si turistice ale orașului Ovidiu;
- diminuarea costurilor de întreținere ale autovehiculelor ca urmare a decongestionării
traficului.

Indicatori:
- 5.694,27 ml de străzi urbane modernizate (realizare trotuare, montare borduri,
realizare și montare rigole, așternere pământ vegetal și straturi de agregat natural pentru
scuaruri decorative, realizare podețe, refacere structură rutieră, realizare semnalizare rutieră,
refacere parte carosabilă, etc.)
- 30 locuri de muncă create în faza de execuție
- 7292 de locuitori care beneficiază de implementarea proiectului
Grup țintă:
-

7292 locuitori ai orașului Techirghiol

-

agenții economici care își desfășoară activitatea în localitatea Techirghiol

-

turiștii care vizitează sau tranzitează orașul.

