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Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European  
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 

 

Titlul proiectului 

Reabilitare infrastructură rutieră în Colonia de Jos 

Numele beneficiarului: Unitatea Administrativ-Teritorială   Municipiul  Vulcan 
Cod SMIS: 143863 
Apel:  Programul Operațional Regional 2014-2020 /2019/9/9.1/1/7REGIUNI, AXA 
PRIORITARA 9, PRIORITATEA DE INVESTITII 9.1 - DLRC (CLLD) 
 

Scopul proiectului/Obiectivul general al proiectului:  

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială prin măsuri integrate  
 

Obiectivele specifice ale proiectului:  
1.Îmbunătățirea infrastructurii rutiere a străzilor din Colonia de Jos: str. Ghe. Barițiu, str.22 Decembrie, 
str.Teiului,, str.T.Vladimirescu, str. Independenței,str. Florilor,str. Barierei, str. Andrei Mureşanu,str. Libertății, 
str. Jiului. Străzile au o lungime totală de 1959,50 ml . 
2.Facilitarea accesului comunității din Colonia de Jos la zona funcțională a municipiului Vulcan. 
3.Creşterea siguranței în trafic şi reducerea timpului de deplasare a autovehiculelor prin garantarea unei 
infrastructuri bune. 
 

 Rezultatele proiectului:  

1. Suprafața totală care urmează a fi reabilitată este de 11.126,45 mp; 

2. Accesibilitate asigurată a comunității din Colonia de Jos la zona funcțională a localității; 

3. Siguranța crescuta în trafic şi timp redus de deplasare a autovehiculelor; 

4. Realizare canalizare pluvială. 

Data semnării contractului de finanțare: 08.10.2021 

Perioada de implementare a proiectului (conform contractului de finanțare) : 53 luni, respectiv între data de 

01.11.2018 și data de 31.03.2023. 
 

Valoarea totală a contractului de finanțare: 3.995.616,75 lei  

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 1.354.177,50 lei  

Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 42.763,50 lei  

Valoarea finanțării nerambursabile a contractului de finanțare: 1.396.941,00 lei 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro  

 

Denumirea completă a programului este: Regio - Programul Operațional Regional 2014-2020 
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