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Reşiţa, 21 februarie 2014

O delegaţie formată din reprezentanţi ai Primăriei şi Consiliului Local al 

Municipiului Reşiţa, condusă de primarul Mihai Stepanescu, s-a aflat miercuri, 19 

februarie 2014, la Kikinda, Republica Serbia, cu ocazia lansării proiectului „Flood 

Prevention – For Better Life Quality” (“Prevenirea inundaţiilor – Pentru o calitate mai 

bună a vieţii”). Acesta este derulat de administraţia reşiţeană, lider de proiect, în 

parteneriat cu oraşul Kikinda, în cadrul Programului IPA de Cooperare

Transfrontalieră România - Republica Serbia.

Acţiunea s-a desfăşurat la Primăria oraşului Kikinda în prezenţa primarului Pavle 

Markov şi a reprezentanţilor Consiliului Local.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii vieţii în 

regiunea transfrontalieră şi regiunea Dunării, prin creşterea nivelului de gestionare a 

situaţiilor de urgenţă şi de pregătire în Reşiţa şi Kikinda, precum şi creşterea 

capacităţilor tehnice şi umane în domeniul situaţiilor de urgenţă. 

Valoarea  totală a proiectului este de 1.041.429.00 euro din care:

- 885.214,65 euro finanţare nerambursabilă IPA;

- 82.565.34 euro finanţare nerambursabilă acordată de Guvernul României;

- 12.702,36 euro contribuţia Municipiului Reşiţa;

- 60.946,65 euro contribuţia oraşului Kikinda.
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