
Reporter: Ce proiecte de investiþii
aveþi pentru transformarea oraºului
într-unul "smart"?

Marius Leafu: Obiectivele de dez-
voltare smart sunt calate pe urmato-
rii piloni:

1. Giurgiu - oraº modern:
ü servicii smart pentru cetãþeni;
ümonitorizarea serviciilor;
ü accesul rapid la informaþii;
ü indicatori sociali vizibili;
ü acces gratuit la Internet în spaþii

publice.

2. Giurgiu - oraº verde:
ü portal de turism;
ü autobuze eco;
ümanagement de flotã;
ü sisteme de parcare inteligentã;

ü clãdiri inteligente ºi economice;
ü iluminat inteligent;
ümobilitate.

3. Giurgiu - oraº sigur,
legãturi cu oraºele
vecine:
ü sisteme de supraveghere;
ü sisteme de urgenþã în caz de de-

zastre;
ü analizã ºi predicþie.

4. Giurgiu - oraº educat:
ü tablete ºi aplicaþii pentru învã-

þãmânt;
ü sisteme educaþionale eficiente;
ü ºcoli de afaceri;
ü hub de afaceri;
ü tabere de creaþie ºi work shop;
ü aplicaþii mobile.
Reporter: Ce surse de finanþare

aveþi ºi ce buget local alocaþi în acest
an pentru proiectele smart?

Marius Leafu: Obiective de dez-
voltare Smart City vor fi atinse folo-
sind atât fonduri proprii prin proiec-
tele de investitii planificate a fi în ju-
rul valorii de 25.000 lei, dar ºi prin in-
tegrarea lor în proiectele cu "finan-
þare externã ca ºi componente în ca-
drul acestora.

Reporter: Care sunt cele mai mari
lucrãri de investiþii pe care le scoa-
teþi la licitaþie pânã la finalul anului?

Marius Leafu: Modernizare caro-
sabil strada Negru Vodã ºi Moderni-
zare carosabil strada Cãrãmidarii
Vechi.

Reporter: Care sunt cele mai im-
portante proiecte de infrastructurã
aflate în execuþie?

Marius Leafu: Modernizare strãzi
situate în zona 1 ºi Modemizare strã-
zi situate în zona 2 (Strãzile aflate în
aceste douã zone vor fi asfaltate, iar
anterior acestor lucrãri au fost reali-
zate ºi canalizãri pluviale acolo unde
s-a impus).

Reporter: Care sunt obiectivele
prioritare?

Marius Leafu: Modernizare strãzi
situate în zona 1 ºi Modernizare strã-
zi situate în zona 2, Grãdiniþa cu Pro-
gram prelungit nr. 6 din cartierul Ne-
gru Vodã.

Reporter: Ce proiecte de investiþii
vor fi demarate în acest an?

Marius Leafu: - Reconfigurare
zona bl. Mariþa, bl. 45, bl. 79 ºi bl. 60
(carosabil, parcãri);
ü Modernizare str. Daciei, tronson

str. Negru-Vodã-Cãrãmidarii Vechi;
ü Reamenajare str. Gãrii, tronson

Piaþa Gãrii-CEC Modernizare str. Pic-

tor Grigorescu tronson str. Pictor
Andreescu-str. Videle;
ü Modernizare str. Adiacentã cale

feratã, tronoson str . Gome-
ni-Mãrãºeºti;
ü Reconfigurare zonã adiacentã

blocuri Al, A2, A3, bld. Decebal;
ü Modernizare carosabil str. Cãrã-

midarii Vechi;
üModernizare carosabil str. Negru

Vodã;
ü Modernizare carosabil str. Aleea

Plantelor.
Reporter: Care sunt domeniile

prioritare de investiþii?
Marius Leafu: Infrastructura ºi

educaþia.
Reporter: Ce probleme întâmpi-

naþi în activitatea dumneavoastrã?
Marius Leafu: Multitudinea avize-

lor solicitate în Certificatul de Urba-
nism.

Reporter: Care ar fi soluþiile pen-
tru rezolvarea acestui obstacol?

Marius Leafu: O informare deta-
liatã, corelatã cu legislaþia în vigoare
a funcþionarilor din cadrul Direcþiei
Urbanism.

Reporter: Mulþumesc!
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Investiþii

Bugetul Municipiului Giurgiu -
peste 200 milioane lei

Bugetul de venituri ºi

cheltuieli al Municipiului

Giurgiu, aprobat în luna

aprilie, conform datelor de

pe site-ul primãriei, se

ridicã la valoarea de

200,67 milioane lei. Despre

investiþiile pe care

municipalitatea le are în

vedere pentru acest an

ne-a vorbit Marius Leafu,

director executiv în cadrul

Consiliului Local Giurgiu.
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V
aloarea totalã a proiectelor din fonduri
UE aflate în implementare în Municipiul
Giurgiu este de aproximativ 30 de mi-
lioane de euro, dupã cum ne-a spus

domnul Marius Leafu. Domnia sa ne-a precizat
cã totalul proiectelor în implementare ºi a ce-
lor depuse se ridicã la circa 85 milioane euro.

Printe acestea se numãrã:

GREEN PORT 2
- Finanþare CEF (Mecanismul pentru Interco-

nectarea Europei)
- Total Buget: 15 milioane euro
- Buget Giurgiu: 2 milioane euro
- Buget Zona Liberã: 0,5 milioane Euro

IMPLEMENTARE - INTERREG V-A
ROMÂNIA - BULGARIA

- TEN-T
- Interreg V-A / Giurgiu + Ruse
- Buget Total: 8 milioane euro
- Buget Giurgiu: 4,8 milioane euro
- Buget Ruse: 3,2 milioane euro
Tronsoane:
1. ªos. Bucureºti indicator Remus - giratoriu Ka-

ufland + giratoriu nou (Lukoil)
2. ªos. Bucureºti: Kaufland - giratoriu Spital
3. ªos. Prieteniei
4. 1 Decembrie: calea ferata - giratoriu abator
5. Mihai Viteazu: giratoriu abator - giratoriu

Steaua Dunãrii
6. Mihai Viteazu: giratoriu abator - giratoriu spital

CETATEA GIURGIU
- Interreg V-A / Giurgiu + Ruse
- Buget Total: 1,5 milioane euro
- Buget Giurgiu: 750.000 euro (Eligibil 450.000)
- Buget Ruse: 1 milion euro

CORIDORUL 7
- Ambarcaþiuni uºoare Canal Sf.Gheorghe
- INTERREG V-A / Giurgiu +Ruse
- Buget total: 8 milioane euro
- Buget Giurgiu: 3,3 milioane euro

SETALP (Anticorupþie)
Buget proiect: 300.000 lei

MEPAM (Ghiºeul unic)
POCA 2014 - 2020, componenta 1
Valoare totalã proiect: 3.950.000 lei - aproxima-

tiv 900.000 euro

IMPLEMENTARE - POR 3.1 A
6 BLOCURI, POLICLINICÃ
- Buget total: 0.6 milioane euro
- Lucrare în execuþie

IMPLEMENTARE - POR 3.1 B
- Grãdiniþa nr. 9 - 850.000 euro
- ªcoala nr. 5 - 400.000 euro
- ªcoala nr. 8 - 850.000 euro
- Liceul Ioan Bãlãnescu - 550.000 euro
- Liceul Tudor Vianu - 600.000 euro

Proiecte în contractare
- POR 3.1. A - BLOCURI
- ANSAMBLUL 3 - 5 milioane lei - 1,1 milioane

euro
- ANSAMBLUL 4: 5 milioane lei - 1,1 milioane

euro
- POR 3.1. B - 8 CLÃDIRI - ªCOLI

ÎN EVALUARE
- POR 3.1 A - SUERD

- ANSAMBLUL 6: 14 milioane lei - 3 milioane
euro

- ANSAMBLUL 7: 11 milioane lei - 2,5 milioane
euro

- CENTRU + ALEXANDRIEI - 5,4 milioane lei (exi-
stã proiect tehnic ºi autorizaþie de construcþie) -
1,2 milioane euro

IN EVALUARE - POR 4
- CORIDOR CENTRAL - 7,5 milioane euro
- CORIDOR VESTIC - 7,5 milioane euro (autoba-

zã Tracum)
- ZONA ESTICÃ - 10 milioane euro (Park &

Ride)
- CANAL CAMA - ZONA MEDIANÃ - 5 milioane

euro
- Dezvoltare localã integratã ISTRU - SEMINAR

TEOLOGIC - 0,25 milioane euro
- Dezvoltare localã integratã - LOCUINÞE

SOCIALE - 0,25 milioane euro
- REGENERARE URBANÃ CÃRÃMIDARII NOI - 0,5

milioane euro
- REABILITAREA, EXTINDEREA ªI DOTAREA

GRÃDINIÞEI NR. 3 - 0,6 milioane euro
- MODERNIZARE GRÃDINIÞA CÃSUÞA

FERMECATÃ (NR. 4) - 0,6 milioane euro

ÎN EVALUARE - ALTE PROGRAME
- BUNICII COMUNITÃÞII (POCU- 4) - 2,8 milioa-

ne euro
- STAÞII DE REÎNCÃRCARE VHICULE ELECTRICE -

970.000 lei - AFM

ÎN EVALUARE
- SERVICII AGREMENT PE CANAL SF.

GHEORGHE - FLAG/POPAM - 400.000 euro
- SERVICII TRANSPORT PESCARI CANAL SF.

GHEORGHE - FLAG / POPAM - 200.000 euro
- FESTIVALUL DUNÃREA LA GIURGIU -

FLAG/POPAM - 1.400.000 lei
- Tradiþii ºi obiceiuri pescãreºti dunãrene -

FLAG/POPAM - 360.000 lei

PROIECTE ÎN PREGÃTIRE
- Amenajare spaþiu de agrement adiacent Veri-

ga - POR 4.2 - 2,5 milioane euro
(SF în finalizare)
- Infrastructura pietonalã/rutierã pentru acce-

sul în zona urbanã marginalizatã - 100.000 euro -
GAL GIURGIU

- Infrastructura sportivã în scoli din ZUM -
150.000 euro - GAL GIURGIU - (ºcoala 6)

- Amenajare spaþiu de joacã copii în zona ur-
banã marginalizatã - 30.000 euro - GAL
GIURGIU

- Centru comunitar integrat (Casa Tineretului) -
3 milioane euro - GAL GIURGIU

- Strategia localã de dezvoltare 2020 - 2027
prevede, printre altele, o bugetare participativã
ºi ghiºeu unic.

Ruinele Cetãþii Giurgiu


