Anunț de interes public - Invitație la consultare publică
UAT Orașul Covasna - Primaria oraşului Covasna, în conformitate cu prevederile Ghidului
Solicitantului pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 Axa prioritara 7, Prioritatea de
investitii 7.1, inițiază procedura de consultare publică privind depunerea cererii de finanțare și
implementarea proiectului "„Reabilitarea infrastructurii rutiere în staţiunea balneoclimaterică
Covasna”.
Etapa consultării publice are loc în perioada 18.07.2016 – 18.08.2016. Fișa de proiect poate fi
consultată la sediul Primăriei oraşului Covasna – camera 6, precum şi la adresa de internet
www.primariacovasna.ro
Prin acest proiect vor fi reabilitate următoarele străzi: str. Gábor Áron (Ocolul Silvic Covasna Ieșire stație de epurare DN 13E), str. Lakosok (Gábor Áron - Ieșire DN 13E), str. Justinian
Teculescu ( Strada Șaguna – Drum variantă), str. Aurel Vlaicu (din str. Brazilor- Strada Piliske), str.
Timár (din str. Piliske-str. Gheorghe Doja 13E), Str. Dzsida Jenő ( din strada Timár - str. Gheorghe
Doja DN 13 E), str. Varului (din strada Şaguna – str. Mihai Eminescu), str. Petőfi Sándor (din str.
Petőfi Sándor nr. 40 – str. Brazilor), str. Elisabeta (din str. Libertății – str. Bartók Béla), str. Spitalului
(din strada Elisabeta – strada Petőfi Sándor).
În toate strőzile propuse pentru reabilitare vor fi realizate lucrări de proiectare și execuție
pentru : dimensionarea structurii rutiere, inclusiv trotuarele; iluminat public; rețea de canalizare
pluvială; dotare cu mobilier urban(bănci, coșuri de gunoi, suporturi biciclete) Instalațiile de apă și
canalizare vor fi introduse numai pentru străzile care nu au beneficiat de finanțare pe alte proiecte
anterioare.
Persoanele sau entitățile interesate (structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile,
mediul de afaceri, etc.) pot trimite sesizarile, observatiile, punctele de vedere prin email la adresa
primar@primariacovasna.ro, prin fax la nr. 0267/342679 sau pot depune puncte de vedere la Biroul
Registratură din cadrul Primăriei Orașului Covasna până la data de 18.08.2016.
Totodată, aducem la cunoștință publică faptul că în data de 19.08.2016, orele 12.00, la Sala de
ședinte a Consiliului Local –, va avea loc întâlnirea cu entităţile implicate în dezvoltarea locală
(structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de afaceri, etc.) pentru conștientizarea,
acordul şi susţinerea cu investiţii a proiectului propus.
Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 0267340001,interior 113, sau la sediul Primăriei
orașului Covasna.
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