
PENTRU ANUL ÎN CURS

Bugetul de investiþii al
Municipiului Giurgiu -
peste 213 milioane lei

Bugetul local de investiþii al Muni-

cipiului Giurgiu pentru anul în curs

este de 213,47 milioane lei, din care

158,66 milioane lei fonduri europe-

ne ºi 54,81 milioane lei de la buge-

tul de stat, dupã cum ne-a spus Ion

Dragomir, viceprimarul localitãþii.

Conform acestuia, Primãria Muni-

cipiului Giurgiu implementeazã

proiecte finanþate din fonduri ne-

rambursabile în valoare totalã de

aproximativ 158,66 milioane lei.

Acestea sunt:

a) Dezvolatarea regiunii dunãrene

pentru o mai bunã conectivitate a

Euroregiunii Ruse-Giurgiu cu cori-

dorul pan-european de transport

nr.7;

b) Dezvoltarea sistemului de tran-

sport în cadrul Euroregiunii Ruse-

Giurgiu pentru o mai bunã conecti-

vitate cu reþeaua de transport

TEN-T;

c) Reconstruirea ºi punerea în va-

loare a siturilor culturale reprezen-

tative din Euroregiunea Ruse- Giur-

giu.

d) Ansamblul 3 - blocuri (43/853,

36/853, A2, C17, C8, C3, C3Gars,

310 Turn);

e) Ansamblul 4 - blocuri (B1/1S,

17/613, B1 Turn, B2 Turn, 200A,

200B, 101, 102, 103);

f) Ansamblul 5 - blocuri Zona Ti-

neretului (b1.106, E 200 CF, J 240

CF, K 240 CF, P3, 214, F 240 CF, G

250 CF, L 240 CF, P7);

g) Eficientizare energeticã Grãdi-

niþa cu program normal nr. 9;

h) Eficientizare energeticã Grãdi-

niþa Cãsuþa Fermecatã (Grãdiniþa

nr. 4);

i) Eficientizare energeticã Grãdini-

þa Dumbrava Minunata" (corp CII);

j) Eficientizare energeticã ºcoala

gimnazialã nr. 5;

k) Eficientizare energeticã ºcoala

gimnazialã - Marin Voiculescu -

scoala nr 8;

l) Eficientizare energeticã ºcoala

gimnazialã Mihai Eminescu;

m) Eficientizare energeticã Cole-

giul tehnic "Viceamiral loan Bãlãnes-

cu"(corp ClA);

n) Eficientizare energeticã Liceul

Teoretic "Tudor Vianu";

o) Amenjare spatiu de agrement

pe Canal Cama - zona Mediana;

p) Modernizare Coridor Central

de mobilitate;

q) Consolidare, modemizare, ex-

tindere Grãdiniþa nr.3;

r) Staþii de reîncãrcare vehicule

electrice în municipiul Giurgiu".

Cea mai mare lucrare de investiþii

pentru care primãria Giurgiu va or-

ganiza licitaþie publicã este "Dez-

voltarea sistemului de transport în

cadrul Euroregiunii Ruse - Giurgiu

pentru o mai bunã conectivitate cu

reþeaua de transport TEN-T".

Cel mai important proiect de in-

frastructurã aflat în execuþie este

"Modemizarea strãzilor în munici-

piul Giurgiu (str. Pictor Grigorescu,

str. adiacent tronson Gorneni-

Mãrãºeºti, str. Cãrãmidarii Vechi, str.

Negru Vodã, intr. Plantelor ºi Aleea

Policlinicã)".

Obiectivele prioritare pentru Pri-

mãria Municipiului Giurgiu sunt:

a) Modernizare strãzi zona I;

b) Modernizare strãzi zona II;

c) Centrala Termicã zona Giurgiu

Nord;

d) Centrala Termicã zona Giurgiu

Istru;

e) Reþea de transport agent ter-

mic, tronson F56 - Gloriei;

f) Reþea termicã - Bretea de legã-

turã Nord - Centru.

Proiectele de investiþii care vor fi

demarate în acest an sunt:

a) Parcare adiacent Direcþia Gene-

ralã de Asistenþã Socialã ºi Protecþia

Copilului;

b) Sistematizare zonã adiacentã

bazinului de înot didactic ºcolar

Steaua Dunãrii;

c) Reabilitare carosabil, parcãri ºi

trotuare adiacent cartier bld. Dece-

bal - bld. Daciei;

d) Reabilitare drum acces Grãdini-

þa Dumbrava Minunatã.

e) Parcari adiacent bloc 60 Vamã;

f) Reconfigurare zona b1. Marita,

bl. 45, b1.79 ºi b1.60 (spaþiu verde,

carosabil ºi parcãri).

Primãria Municipiului Giurgiu rea-

lizeazã documentaþia tehnico-eco-

nomicã pentru obiectivele de inves-

tiþii pentru care urmeazã sã se iden-

tifice sursa de finanþare, apoi se

întocmeºte cerere de rambursare

care se depune pentru obþinerea fi-

nanþãrii.

Strategia de dezvoltare pe ter-

men lung a instituþiei noastre este

de dezvoltare durabilã.

Domeniile prioritare ale munici-

palitãþii din Giurgiu sunt infrastruc-

turã ºi educaþia, conform sursei ci-

tate, care ne-a precizat: "Problema

întâmpinatã în activitatea noastrã

o reprezintã multitudinea avizelor

solicitate în Certificatul de Urba-

nism".

Soluþionarea acesteia ar fi o infor-

mare detaliatã, corelatã cu legisla-

þia în vigoare a funcþionarilor din

cadrul Direcþiilor de Urbanism.
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Cel mai important proiect de infrastructurã aflat
în execuþie este "Modemizarea strãzilor în

municipiul Giurgiu (str. Pictor Grigorescu, str.
adiacent tronson Gorneni- Mãrãºeºti, str.
Cãrãmidarii Vechi, str. Negru Vodã, intr.

Plantelor ºi Aleea Policlinicã)".
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