Primăria Breaza

Denumire proiect:
“Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de străzi urbane, oraş Breaza, judeŃul
Prahova”, cod SMIS 1093.
Proiectul, cofinanŃat de Uniunea Europeană prin Fondul European de
Dezvoltare Regională, se desfăşoară în cadrul Programului OperaŃional Regional
2007-2013, Axa prioritară 2: ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale
şi locale, Domeniul major de intervenŃie 2.1-„Reabilitarea şi modernizarea
reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbane-inclusiv construcŃia/reabilitarea şoselei
de centură”.
Obiective:
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătăŃirea accesibilităŃii
oraşului Breaza, şi a Regiunii Sud Muntenia, a mobilităŃii populaŃiei, bunurilor şi
serviciilor, în vederea stimulării dezvoltării economice durabile, inclusive
dezvoltarea serviciilor în domeniul turismului în această regiune.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt următoarele:
 Asigurarea preluării fluxurilor majore pe direcŃia drumului naŃional nr.1
(DN1) ce traversează oraşul şi pe direcŃiile principale de legătură cu acest
drum;
 ÎmbunătăŃirea circulaŃiei între zonele funcŃionale şi rezidenŃiale ale
oraşului Breaza;
 Asigurarea fluxurilor de trafic din zonele funcŃionale şi rezidenŃiale ale
oraşului Breaza şi dirijarea acestora spre străzile de legătură;
 ÎmbunătăŃirea fluidizării traficului urban, reducerea timpului de transport
şi eliminarea blocajelor rutiere prin reabilitarea şi modernizarea reŃelei de
străzi urbane în localitatea Breaza;
 Creşterea gradului de siguranŃă a circulaŃiei pe străzile urbane ale
localităŃii Breaza prin reabilitarea şi modernizarea acestora;
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 ÎmbunătăŃirea accesului populaŃiei din oraşul Breaza la serviciile de
sănătate, asistenŃă socială şi educaŃie.
Cele 22 de străzi urbane cuprinse în acest proiect sunt:
1. str. Colinei-935 m;
2. str. Muncii-973 m;
3. Str. Liniştei: 241 m;
4. str. Gării-532 m;
5. str. PoieniŃei-1598m;
6. str. Sunătorii-1908m;
7. str. Ardealului-153m;
8. str. Colonel Popovici-934 m;
9. str. Victoriei-763m;
10.str. Plut. Rădulescu-609m;
11.str. Cap. Dumitrache-619m;
12.str. Ştefan cel Mare-1126m;
13.str. Armata Poporului-593m;
14.str. Panduri-204m;
15.str. Câmpului-480m;
16.str. 1Mai-892m;
17.str. Drum Nou-204 m;
18.str. Frunzelor-803m;
19.str. Privighetorilor-386m;
20.str. DorobanŃi-442m;
21.str. Viitorului-1179m;
22.str. Rucăreni-552m.
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Stadiul aprobării proiectului:
Proiect contractat cu numărul:923/24.09.2010.
Durata de implementare:
55 luni.
Valoarea totală a proiectului:
48.209.259,08 lei.
Valoarea totală eligibilă şi contribuŃia beneficiarului:
38.758.611,06 lei.
Valoarea neeligibilă estimată, inclusiv TVA:
273.522,97 lei.
Valoarea TVA aferentă cheltuielilor eligibile:
9.177.125,05 lei.
Prin implementarea acestui proiect vor fi reabilitate şi modernizate 22 străzi
în lungime totală de 17,20Km, situate în Podu-Vadului, Breaza de Jos, Breaza de
Sus, Gura Beliei, Nistoreşti, cuprinzând o suprafaŃă carosabilă de cca 88660 mp
şi o suprafaŃă de 13.698 mp trotuar.
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