PREZENTARE PROIECT
“Serviciu intregrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Sulina”
Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Sulina derulează, începând cu data de 20.04.2021 proiectul „ Serviciu intregrat de
transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Sulina”, co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 3-“Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon”,
în baza contractului de finanţare Nr. 6812 din 20.04.2021 încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în
calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Sud-Est în calitate de Organism
Intermediar, COD SMIS:133539.
Beneficiarul proiectului este Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Sulina, proiectul fiind implementat în orașul Sulina.
Valoarea proiectului este de 23.758.499,47 lei (valoarea totală) din care :
- valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 19.262.334.10lei ,
- valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național 2.946.004,04lei
- cofinanțare Primaria Sulina: 453.231,38lei
Scopul proiectului :
Prin realizarea investiției, Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Sulina are ca scop principal reducerea emisiilor de carbon în
baza planului de dezvoltare durabilă al orașului Sulina.
Obiectivele proiectului sunt următoarele:
1.Reabilitare, modernizare și transformare imobil situat în orașul Sulina, str. a IV-a, nr.83, jud. Tulcea cu regim de înalțime P în
P+1, cu schimbare de destinație din centrală termică în autobază
2. Modernizare stații de transport public pe traseu autobuz tur-retur :
Strada I (Digului), str. a II-a, str. Duiliu Zamfirescu, str. Nicolae Balcescu, str. Republicii, str. Sf. Alexandru, str. Europolis
3. Modernizare zone pietonale/trotuare:
Str. I-tronson 1, str. Republicii, str. Sf. Alexandru, str. Nicolae Balcescu, str. Europolis
4. Construire, modernizare piste/trasee pentru bicicliști, inclusiv amenajare/construire centre de închiriere/depozitat biciclete
pe traseu: Strada I( Digului), str. a III-a, str. Unirii, str. a II-a, str. Republicii, str. Sf. Alexandru, str. Nicolae Balcescu, str. Europolis
Rezultate preconizate:
1. Reducerea emisiilor de echivalent CO2 din transport în aria de implementare a proiectului
2. Reducerea deplasărilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme în aria de implementare a proiectului
3. Creșterea numărului de pasageri transportați cu transportul public de călători local/zonal în aria de implementare a
proiectului
4. Creșterea numărului de bicicliști și/sau pietoni în aria de studiu a proiectului
5. Implementarea de măsuri operaționale eficace privind politica parcărilor, din care minimum eliminarea parcărilor
neregulamentare
6. Sporirea siguranței și securității participanților la trafic
7. Scăderea nivelului de zgomot produs de transport
8. Accesibilizarea sistemului de transport public de călători (vehicule/infrastructură/ sisteme), a infrastructurii pentru
modurile nemotorizate și a spațiului public urban pentru persoanele cu dizabilităţi.
Durata de implementare a proiectului este de 69 luni, începând cu data intrării în vigoare a Contractului de finanțare si are ca
termen de finalizare data de 31.01.2023.
Datele de contact ale beneficiarului :
Unitatea Administrativ Teritorială Orașul Sulina,
Adresa: str. I, nr.180, telefon 0240543001, fax 0240543661
Email: secretariat@primaria-sulina.ro

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
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