
Centrul Capitalei va fi reconfigurat
Consilierii generali ai Primãriei

Capitalei, la propunerea Primarului
General, Gabriela Firea, au aprobat
indicatorii tehnico-economici pen-
tru 19 proiecte care vizeazã ame-
najarea mai multor parcãri subte-
rane, piaþete ºi bulevarde din cen-
trul Capitalei ºi amenajarea a douã
muzee.

Proiectele au fost aprobate în
unanimitate, în luna septembrie,
de toþi cei 29 de consilieri generali
prezenþi în sala (24 de consilieri
PSD, 4 ALDE ºi 1 consilier PMP).

Proiectele fac parte din Planul
Integrat de Dezvoltare Urbanã, o
strategie care ar urma sã dea o
nouã faþã centrului oraºului, valoa-
rea estimatã a celor 19 proiecte
fiind de aproximativ 925 milioane
lei (205 milioane de euro). Proiec-
tele vor fi depuse pentru accesarea
de fonduri europene.

Unul din proiectele aprobate se
referã la Amenajarea Podului Mihai

Vodã, care prevede realizarea unui
pod pietonal ºi pentru bicicliºti,
care traverseazã Dâmboviþa ºi
Splaiul Independenþei, în dreptul
strãzii Lipscani ºi realizarea a douã
parcaje subterane cu 227 locuri
parcare . Valoarea est imatã a
proiectului este de 142 milioane
lei.

Un alt proiect care face parte din
PIDU este Podul Calicilor - ansam-
blul urban Domniþa Bãlaºa, parcaj
subteran, amenajare urbanã Pala-
tul de Justiþie. Acest proiect îºi pro-
pune în principal reconstruirea fo-
st u lu i pod al C al i c i lor pe st e
Dâmboviþa ºi conectarea Centrului
Vechi al oraºului cu zona din spate-
le Palatului de Justiþie, realizarea
unui parcaj subteran pe 3 niveluri,
cu 298 locuri ºi amenajarea urbanã
a Palatului de Justiþie. În plus, se
propune reamenajarea parcului Sf.
Apostoli ºi regândirea circulaþiei
auto din zona. Valoarea proiectului

este de 103,5 milioane lei.
Totodatã, a mai fost aprobat ºi

proiectul care vizeazã Amenajarea
Pieþei Constituþiei prin construirea
unui parcaj subteran sub piaþã de
circa 1000 de locuri ºi reamenjara-
rea spaþiului de la suprafaþã. Valoa-
rea estimatã a proiectului este de
aproximativ 206 milioane lei.

Alt proiect important
aprobat de consilierii
generali se referã la
recondiþionarea ºi
crearea structurii
de sprijinire a afa-
cerilor la Curtea
Meºteºugar i lor .
Prin acest proiect
se propune revitali-
zarea Curþii Meºteºuga-
rilor din Centrul Istoric, iar
valoarea întregului proiect este de
6,6 milioane lei.

Prin proiectul Modernizare spaþiu
urban public Sala Palatului cu par-

caj subteran (Nord) se doreºte
amenajarea unui parcaj subteran
pe 3 niveluri, cu 536 locuri parcare,
cu o valoare a proiectului de 75,5
milioane lei.

Proiectul de modernizare spaþiu
urban public Sala Palatului cu par-
caj subteran (Sud) se referã la ame-

najarea unui parcaj subteran
pe 3 niveluri, cu 552 lo-

curi parcare, iar va-
loarea proiectului

de 80,8 milioane
lei.

De asemenea,
alt proiect care

f ac e parte din
PIDU ºi care a fost

aprobat de consilierii
generali se referã la

modernizarea spaþiului public
urban Piaþa de Flori George Coºbuc
prin reamenajarea spaþiului public
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de la Piaþa de Flori. Valoarea esti-
matã a proiectului este de 17, 3 mi-
lioane lei.

Proiectul Parcaj subteranã Ura-
nus - Piaþa Rahova presupune
amenajarea unui parcaj subteran
cu 130 locuri parcare, cu o valoare
totalã de 23,6 milioane lei.

Printre proiectele aprobate de
consilierii generali se numãrã ºi re-
alizarea unui traseu pietonal ºi
pentru bicicliºti pe mai multe strãzi
din Centrul oraºului, iar valoarea
proiectului este de 755.000 lei.

Un alt proiect aprobat în cadrul
ºedinþei de consiliu general se re-
ferã la Reabilitatea Bulevardului
Unirii de la Piaþã Constituþiei la
Piaþa Unirii cu traversare la str.
George Georgescu cu patru etape
de realizare a proiectului: în prima
etapã se propune realizarea par-
cajului subteran de la Piaþã Cons-
tituþiei, a doua etapã presupune
ridicarea la acelaºi nivel a pãrþii ca-
rosabile cu trotuarul ºi tratarea
unitarã a pavimentului din Piaþã
Constituþiei, zona Mãnãstirii Antim
ºi a Bd-ului Unirii, etapele a treia ºi
a patra vizând restructurarea cir-
culaþiei pe Bd. Unirii. Valoarea
estimatã a proiectului este de 68,4
milioane lei.

Printre cele 19 proiecte aprobate
se mai numãrã ºi Modernizarea
spaþiului public zona Mãnãstirii
Antim, inclusiv parcaje; Cheiul
Dâmboviþei Unirii - Izvor, Splaiul
Independenþei, Pod Unirii - Pod
Izvor; Nod Intermodal de transport
Piaþã Românã (proiect care presu-
pune amenajarea trotuarelor de la
Piaþa Romanã în zona staþiilor
RATB ºi a gurilor de metrou); Re-
configurare Calea Griviþei între
Gara de Nord ºi Calea Victoriei; Re-
configurare Calea Moºilor între
Strada Bãrãþiei ºi Bulevardul Carol I;
Proiect de amenajare ºi moderni-
zare a Parcului Izvor Hasdeu; Pune-
rea în valoare a unor A monumen-
te de for public; Proiect restaurare
catacombe Hanul Stravropoleos,
acum îngropate ºi amenajarea
unui mic muzeu; Construirea Mu-
zeului multiculturalismului în clã-
direa de pe strada Francezã nr. 68.
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