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Contracte de peste 9 milioane euro semnate astăzi la Brăila în cadrul Axei Prioritare 1 a POR 

  

Astăzi a avut loc la Brăila evenimentul de semnare oficială a primelor trei contracte incluse în 

cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană (PIDU) al Municipiului Brăila, finanţat prin 

Programul OperaŃional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1: ”Sprijinirea dezvoltării durabile a 

oraşelor”, Domeniul Major de IntervenŃie 1.1 - ”Planuri integrate de Dezvoltare”. 

Au participat doamna Elena Udrea, Ministrul Dezvoltarii Regionale și Turismului, domnul Aurel 

Gabriel Simionescu,  primarul municipiului Brăila și doamna Luminiţa Mihailov, Director General al 

Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud-Est. 

Primul proiect ”Modernizarea și reabilitarea Străzii Calea Calărașilor din Municipiul Brăila, pe 

Tronsonul cuprins între Bulevardul Dorobanţilor și Bulevardul Independenţei”, în valoare de circa 

8,7 milioane euro, are o durată de implementare de 15 luni și vizează: fluidizarea traficului și 

îmbunătăţirea siguranţei circulaţiei pe arterele de transport, reabilitarea și modernizarea reţelei 

edilitare și modernizarea infrastructurii aferente transportului public local, îmbunătăţirea 

standardului de viaţă al locuitorilor municipiului, alinierea infrastructurii rutiere de la nivelul 

municipiului la sistemul european de transport. 

Al doilea proiect ”Modernizarea și reabilitarea străzii Calea Galaţi din Municipiul Brăila, pe 

tronsonul cuprins între Bulevardul Dorobanţilor și Strada Mircea Mălăeru colţ cu str. Costache 

Negruzzi”, în valoare de aproximativ 2,4 milioane euro, are o durată de implementare de 15 luni 

și vizează: reabilitarea și modernizarea sistemului rutier care asigură legătura între cartierul 

Brăiliţa și drumul naţional DN 2B, reabilitarea și modernizarea căii de rulare a tramvaiului pe 

strada Calea Galaţi, reabilitarea și modernizarea pasajelor superioare auto și tramvai, reabilitarea 

și modernizarea reţelelor de alimentare cu apă pe strada Calea Galaţi, precum și reabilitarea și 

modernizarea reţelelor de canalizare a apelor uzate pe stada Calea Galaţi. 

Al  treilea proiect, ”Sistem de supraveghere în vederea creșterii siguranţei și prevenirii 

criminalităţii în municipiul Brăila”, în valoare de  825.567,43 euro, are o durată de implementare 

de 12 luni, și își propune: implementarea unui sistem de supraveghere care vizează creșterea 

siguranţei și prevenirea criminalităţii în municipiul Brăila, cu precădere în zonele identificate ca 

având un potenţional infracţional ridicat, prevenirea fenomenelor infracţionale prin monitorizare 

video și intervenţie rapidă în cazul comiterii unor ilegalităţi, proiectarea și implementarea unui 

sistem capabil să realizeze supravegherea video și monitorizarea zonei de acţiune urbană, în 

vederea sporirii eficienţei activităţii de combatere a infracţionalităţii sub toate formele de 

manifestare. 

 


