ACUM! S-a publicat lista cu banii PNDL! Cat au primit
localitatile din ArgeÈ™...
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Cea mai asteptata veste a momentului pentru autoritÄƒÈ›ile publice locale, dar È™i pentru agenÈ›ii economici din sfera servi
în construcÈ›ii È™i conexe a venit acum câteva minute!

Pe site-ul Ministerul DezvoltÄƒrii Regionale ÅŸi AdministraÅ£iei Publice a fost fÄƒcutÄƒ publicÄƒ lista investitiilor si sum
alocate acestora pentru finantarea Programului National de Dezvoltare Locala.

Cu alte cuvinte, s-au aprobat, în sfârÈ™it banii pentru investiÈ›ii aflaÈ›i în gestiunea ministrului Sevil Shhaideh. Conform lis
ArgeÈ™ul va primi
747.576.988,07 lei noi, bani care se vor reflecta în investiÈ›iile autoritÄƒÈ›ilor locale din urmÄƒtorii trei ani
Suma obtinuta de judetul Arges este dublÄƒ decât cea aferentÄƒ sesiunii PNDL 1.

VÄƒ reaminim cÄƒ primÄƒriile din judeÈ›ul ArgeÈ™, dar È™i Consiliul JudeÈ›ean au aplicat cu proiecte, iar parte din acest
acum acceptate pentru finanÈ›are.

UrmeazÄƒ etapa în care primarii vor merge cu documentaÈ›ia tehnicÄƒ, vor semna contractele È™i vor începe procedurile de
licitare a lucrÄƒrilor.

Banii din Programul National de Dezvoltare Locala (PNDL) sunt consideraÈ›i o uriaÈ™Äƒ gurÄƒ de aer pentru deblocarea p
îngheÈ›ate a construcÈ›iilor.
Din cele 151 de proiecte aprobate pentru judetul nostru, 9 sunt ale Consiliului Judetean si vizeaza lucrari de infrastructura
la drumuri si poduri din Arges, dar si lucrari de reabilitate ale Spitalului Judetean.
De asemenea, Primaria Pitesti a fost prinsa in lista cu 4 proiecte, toate axate pe lucrÄƒri de consolidare si/sau reabilitare a
unor unitati scolare din municipiul resedinta de judet.
Mioveniul a obÈ›inut bani pentru finantarea constructiei Spitalului orasanesc (93678096,00 lei), constructia unui nou corp
pentru una dintre gradinite (1859495,28 lei) si reabilitarea termica a unor clÄƒdiri (4469644,87 lei).

În jurul PiteÈ™tiului, Bradu si Bascov au alocate sume de 2181936,57 lei /comuna pentru înfiinÈ›area unor creÈ™e, Albota s
încadrat cu doua proiecte (respectiv asfaltare drumuri locale ? 6187526,00 lei si renovare scoala ? 3067623, 00 lei), Oarja
are tot douÄƒ finantÄƒri acceptate (alimentare cu apa ? 7319440,00 lei si constructie pod ? 483565,00 lei), Babana urmeaza sa
investeasca in modernizarea unor drumuri comunale (3705784,00 lei), in vreme ce Mosoaia a prins la finantare un proiect
de demolare si constructie pod in valoare estimata de 2380901,27 lei.

Camionul depunerii de proiecte si anume primarul din MiceÈ™ti, Dumitru Voicu (17 proiecte depuse) a reuÈ™it sÄƒ obÈ›in
finanÈ›are pentru 7 din acestea, însumand peste 9,5 milioane lei noi.

În documentul PDF ataÈ™at, gÄƒsiÈ›i detalii despre fiecare localitate si fiecare proiect aprobat. De asemenea, aceasta poate f
AICI!
studiatÄƒ accesând

Programul NaÅ£ional de Dezvoltare LocalÄƒ, coordonat de Ministerul DezvoltÄƒrii Regionale ÅŸi AdministraÅ£iei Publice
stabileÅŸte cadrul legal pentru implementarea unor proiecte de importanÅ£Äƒ naÅ£ionalÄƒ, care susÅ£in dezvoltarea region
prin realizarea unor lucrÄƒri de alimentÄƒri cu apÄƒ, canalizÄƒri, infrastructurÄƒ rutierÄƒ, grÄƒdiniÈ›e, È™coli È™i unitÄ

