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Comunicat de presă
FINALIZAREA LUCRĂRILOR LA VARIANTA DE OCOLIRE A MUNICIPIULUI BRAŞOV
Vineri 30 octombrie 2009, a avut loc recepţia finală a lucrărilor la ,, Varianta de
ocolire a municipiului Braşov - faza I” în prezenţa Managerului de proiect, a reprezentanţilor
Primăriei Municipiului Braşov, a Inspectoratului de Stat în Construcţii, precum şi ai firmei care a
executat lucrarea SC CONCEFA SRL şi SC UMB Spedition SRL ,
Cu avizul comisiei de recepţie, investiţia se consideră încheiată .
Braşovul beneficiază , începând de la această dată de Varianta de ocolire a
Municipiului Braşov - faza I , care face legătura între DN 11 şi DN 13 în lungime totală de 6,43
kilometri, cu o platformă în lăţime de 12 metri şi lăţimea părţii carosabile de 7 metri. De asemenea,
pe acest drum au fost construite un pasaj, la KM 5+521 şi două poduri, la KM 1+256,8 şi la KM 4+262
pentru realizarea cărora a beneficiat de fonduri nerambursabile în valoare de peste 22,7 milioane
lei sumă care reprezintă valoarea totală eligibilă spre finanţare, ce include şi peste 450 mii lei
contribuţia Consiliului Local la cheltuielile eligibile. Proiectul cu o valoare totală de 81,8 milioane
lei , diferenţa de circa 60 milioane lei reprezintă cheltuielile neeligibile ale proiectului, finanţate
din fondurile proprii ale Consiliului Local Braşov
Proiectul a fost realizat în şapte luni şi este primul proiect implementat în România
prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2, domeniul major de intervenţie 2.1 ce prevede
reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia şi
reabilitarea şoselelor de centură
Prin implementarea proiectului a fost redusă distanţa dintre DN11 şi DN13 de la
11 Km ( 9 km în intravilan şi 2 km in extravilan) - fără proiect la 6,43 Km (situaţi în extravilan) lucru
care a condus atât la creşterea vitezei de rulare şi deci la reducerea timpului de parcurgere a
distantei după cum urmează
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