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Încep lucrările la Şcoala Specială Băbeni
În perioada 26.10.2010 – 25.10.2012, Judeţul Vâlcea prin Consiliul Judeţean Vâlcea
implementează, în calitate de beneficiar, proiectul „Consolidare, modernizare,
extindere şi dotare a Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni – judeţul
Vâlcea”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4. - Reabilitarea,
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă.
Valoarea totală a proiectului este de 10.986.624,00 lei, reprezentând costuri
eligibile, costuri neeligibile şi TVA. Valoarea totală eligibilă este de 8.463.330,00 lei,
din care 8.289.831,73 lei - asistenţă nerambursabilă prin Fondul European de
Dezvoltare Regională şi 173.498,27 lei - contribuţia Consiliului Judeţean la cheltuielile
eligibile.
În data de 15 aprilie 2011, documentaţia de atribuire a contractului de lucrări
de consolidare, modernizare şi extindere a fost postată în Sistemul Electronic de Achiziţii
Publice. În perioada 12 mai - 22 iunie 2011 s-a derulat procesul de evaluare a celor 12
oferte depuse, ofertantul declarat câştigător fiind S.C. Hervatex Com S.R.L. Rovinari.
„Lucrările vor începe în cel mai scurt timp şi vor dura 12 luni. Faţă de valoarea
estimată, de 6.476.940 de lei, câştigătorul s-a angajat să execute lucrările cu doar
3.542.546 lei. Implementarea acestui proiect va conduce la îmbunătăţirea calităţii vieţii şi
performanţelor şcolare ale copiilor cu dizabilităţi şi va avea un impact important atât la
nivel local, cât şi regional, lucrările de consolidare, modernizare şi extindere constituind
un exemplu de bună practică prin atenţia acordată creşterii calităţii vieţii grupurilor
sociale dezavantajate, respectiv elevii cu dizabilităţi, dar şi uşurării vieţii familiilor din
care aceşti elevi provin” a declarat Ion Cîlea, Preşedintele Consiliului Judeţean Vâlcea.
Pentru informaţii suplimentare pot fi contactate: Carmen Alexandrescu Director Executiv - Direcţia Programe şi Relaţii Externe - Manager de proiect sau Adina
Niţu – consilier – Direcţia Programe şi Relaţii Externe, Responsabil promovare în cadrul
proiectului, la telefon 0250.732.901, fax 0250.739.772, e-mail consiliu@cjvalcea.ro.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a
Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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