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GAL MUNICIPIUL VULCAN – IMPLEMENTARE STRATEGIE LOCALĂ
Cod proiect 123748
-INFORMAREZUM Colonia Jos
Asociația Grup de Acțiune Locală Municipiul Vulcan are în implementare proiectul “GAL municipiul Vulcan-implementare strategie locală”, începând
cu data de 11 septembrie 2018. Durata de implementare a proiectului este de 36 luni.
Obiectivul general al proiectului este reducerea numărului de persoane aflate in risc de sărăcie sau excluziune socială în zonele urbane marginalizate
total sau parțial pe teritoriul municipiului Vulcan prin implementarea de măsuri integrate care vizează: îmbunătățirea calității vieții, creșterea coeziunii sociale,
îmbunătățirea mediului de viață (infrastructura, acces la servicii, locuire) și prin creșterea economică în teritoriul SDL.
În aceasta zonă - ZUM Colonia de Jos- clasificată astfel conform studiului „Atlasul Zonelor Urban Marginalizate”, se vor realiza intervențiile:
1. “Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM-uri și transformarea acestora în parcuri și locuri de joacă pentru copii”. Terenul pe care se va realiza
intervenția se află în intravilanul municipiului Vulcan si aparține domeniului public, fiind poziționat pe strada Jiului. Suprafața terenului este de 2316 mp.
2. “Reabilitare infrastructură rutieră Colonia de Jos - str. Libertăţii, str. Fabricii, str. Gheorghe Bariţiu, str. 22 Decembrie, str. Teiului, str. Independenţei, str.
Florilor, str. Barierei, str. Andrei Mureşanu, str. T Vladimirescu. Total 2 km. Se va realiza un strat inferior de fundație din balast și un strat superior de fundație
din piatră spartă și se va turna stratul de uzură din covor asfaltic.
Situația intervențiilor este următoarea:
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1. Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM-uri și transformarea acestora în parcuri și locuri de joacă pentru copii”.

Etape parcurse:
-Intocmirea Ghidului Specific, a Apelului de Fișe de proiect de către GAL Vulcan - noiembrie 2019
-Trimiterea spre avizare către ADR Vest Timisoara a Ghidului Specific și a Apelului de Fișe de proiect - 04.12.2019
-Avizarea de către ADR Vest Timisoara a Ghidului Specific și a Apelului de Fișe de proiect - 16.12.2019 (adresa ADR Vest 29839/16.12.2019)
-Lansarea apelului de fișe de proiect de către GAL Vulcan – 14.01.2020
-Depunerea de către Primaria Municipiului Vulcan, la sediul Gal, a documentatiei cuprinzând fișa de proiect și anexele specifice – 13.03.2020.
- Finalizarea etapei de selectie a Fișei de proiect de către Comitetul de Selectie a Gal Vulcan-24.04.2020
-Transmiterea către Comitetul Comun de Selectie Restrans din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a fisei
de proiect impreună cu anexele aferente, precum și a documentelor aferente selecției fișei de proiect în vederea verificarii si avizarii-27.04.2019
-Avizarea fișei de proiect de către Comitetul Comun de Selectie Restrans din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administrației Publice și Fondurilor
Europene 13.05.2020
- Primaria Municipiului Vulcan a depus la ADR VEST cererea de finanțare în data de 30.06.2020;
-In data de 22.09.2020, cf adresei ADR Vest nr. 28406/22.09.2020, ”Refuncționalizare spații publice urbane din ZUM-uri și transformarea acestora în
parcuri și locuri de joacă pentru copii” a fost admisa in etapa de precontractare.

Etape de parcurs:
- Parcurgerea de către Primaria Municipiului Vulcan a etapelor privind: contractarea finanțării, procedurii de achiziții publice, semnarea contractelor,
începererea lucrărilor.

2. “Reabilitare infrastructură rutieră Colonia de Jos - str. Libertăţii, str. Fabricii, str. Gheorghe Bariţiu, str. 22 Decembrie, str. Teiului, str. Independenţei,
str. Florilor, str. Barierei, str. Andrei Mureşanu, str. T Vladimirescu. Total 2 km.
Pentru realizarea acestei interventii a fost necesară modificarea/actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Vulcan din următoarelor motive:
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-Aprobarea finantarii pentru Linia verde de autobuze electrice î ntre Petrila-Petroşani-Aninoasa-Vulcan-Lupeni-Uricani Green Line Valea Jiul- proiect integrat si
cuprinderea mai multor străzi pentru modernizare în acest proiect;
-Modificări legislative și economice apărute din momentul aprobării la finanțare a Strategiei de Dezvoltare Locală a Municipiului Vulcan până în prezent.
Pentru modificarea/actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Vulcan urmeaza sa fie aprobată Procedura de modificarea a strategiilor de
dezvoltare locala, procedura elaborată și aprobată de către AMPOCU în colaborare cu AMPOR. Aceasta procedură a fost aprobata si publicata in data de
28.04.2020 iar GAL Vulcan a trimis in data de 04.05.2020 modificarea/actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Vulcan.
Etape parcurse:
-In data de 16.06.2020 a fost avizata actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locala a Municipiului Vulcan cf Notificarii nr.36717 emis de Secretariatul CCM
SDL.
- A fost intocmirea Ghidului Specific, a Apelului de Fișe de proiect de către GAL Vulcan – iunie 2020
-A fost trimis spre avizare către ADR Vest Timisoara a Ghidului Specific și a Apelului de Fișe de proiect – 16.06.2020
- A fost avizat de către ADR Vest Timisoara a Ghidului Specific și a Apelului de Fișe de proiect – 29.06.2020
- A fost lansat apelul de fișe de proiect de către GAL Vulcan – 30.06.2020
-In data de 16.07.2020, a fost anulat apelul de fise de proiect P.O.R/GAL VULCAN/ 2020/9/04/OS 9.1 în baza comunicării Secretariatului CCM SDL din data
de 15.07.2020, înregistrată la sediul GAL Vulcan sub nr. 161/15.07.2020, cu privire la lansarea apelurilor de selecție vizate de modificările SDL
-In data de 22.07.2020, a fost reavizat Ghidului solicitantului și a apelului de proiecte POR/GALVulcan/2020/9/05/OS
9.1 "Reabilitare infrastructură rutieră Colonia de jos".
-In data de 23.07.2020, a fost relansat Apelul de proiecte POR/GALVulcan/2020/9/05/OS 9.1 "Reabilitare infrastructură rutieră Colonia de jos".
- Prin Decizia nr. 10/09.10.2020 a CD GAL Vulcan a fost aprobat Raportul final de selectie pentru Apelul de proiecte POR/GALVulcan/2020/9/05/OS
9.1 "Reabilitare infrastructură rutieră Colonia de jos".
-In data de 14.10.2020 a fost transmis catre CCS Restrâns pachetul privind evaluarea aferenta Apelului de proiecte POR/GALVulcan/2020/9/05/OS
9.1 "Reabilitare infrastructură rutieră Colonia de jos" pentru avizare.
-In data de 20.10.2020, CCS Restrâns a avizat acest pachet cf adresei ADR Vest nr.31952 / 19.10.2020.
Etape de parcurs:
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-Parcurgerea de către Primaria Municipiului Vulcan a etapelor privind: cererea de finanțare, contractarea finanțării, procedurii de achiziții publice, semnarea
contractelor, începererea lucrărilor.
Pentru eventuale observații precum și pentru alte informații legate de acest proiect vă rugăm să ne contactați în scris la adresa:b-dul Mihai Viteazu, nr.
31, cam 14, loc. Vulcan, jud. Hunedoara sau pe adresa de e-mail gal.vulcan@gmail.com.
ECHIPA GAL VULCAN
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