Anunț de presă

Parc Industrial Bistrița Sud
Municipiul Bistrita implementeaza proiectul “Parcul Industrial Bistrita Sud”, al carui obiectiv
general consta in punerea bazelor unei structuri de sprijinire a afacerilor, revigorarea si
dezvoltarea economiei locale si regionale, cresterea nivelului de trai, atragerea investitiilor si
crearea de noi locuri de munca in municipiul Bistrita.
Parcul Industrial Bistrita Sud, situat in localitatea componenta Sarata, pe o suprafata de
aproximativ 30 de hectare, va beneficia de toate utilitatile, serviciile si caile de acces necesare
desfasurarii in conditii optime a activitatii agentilor economici.
Principalele lucrari in cadrul obiectivului de investitii sunt:










lucrari pentru pregatirea amplasamentului,
devieri de retele de utilitati, drenaje;
asigurarea cu utilitatile necesare obiectivului de investitie;
construirea infrastructurii rutiere din interiorul structurii de afaceri si a
drumului de acces catre structura de afaceri (accesul din DJ154 catre Parcul
Industrial Bistrita Sud),
iluminatul public,
parcari publice;
sistem de canalizare,
statie de transformare a energiei electrice si posturi de transformare a energiei
eletrice.
refacerea cadrului natural dupa terminarea lucrarilor;

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional și are o valoare totală de
35.170.442,56 lei, din care 16.062.686,17 lei reprezintă finanțare nerambursabilă. Programul
Operațional Regional este implementat la nivel național de către Ministerul Dezvoltării Regionale
și Aministrației Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional de către
ADR Nord- Vest, organism intermediar al programului ce monitorizează implementarea acestui
proiect.
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