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COMPLETAREA PORTOFOLIULUI DE PROIECTE AL JUDEŢULUI BRĂILA  
PENTRU PERIOADA 2014-2015 

 

PROIECTE ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN BRĂILA (2014-2015) 
 

Denumire proiect Dezvoltarea si implementarea Sistemului Informatic de Gestiune a Registrului 
 

 Agricol la nivelul judetului Braila – Sud (SIGRA - Sud) 
 

Arealul vizat Romania, Regiunea Sud-Est, Municipiul Braila, Comunele Comuna Baraganul, 
 

 Bertestii de Jos, Ciocile, Dudesti, Frecaţei, Gropeni, Marasu, Insuraţei, Rosiori, 
 

 Stancuţa, Victoria, Viziru, Tufesti 
 

Solicitant Consiliul Judetean Braila 
 

Parteneri UAT vizate de proiect 
 

Perioada de implementare 2013-2015 
 

Buget estimativ 6.395.812,12 lei 
 

Sursa de finantare Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 - 
 

 2013, Axa Prioritara III “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele 
 

 privat si public”, DMI  2 “Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice 
 

 electronice”, Operatiunea 1 “Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si 
 

 asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” 
 

Obiective - Simplificarea procedurilor pe care trebuie sa le urmeze clientii (persoane 
 

  private, institutii sau companii private care interactioneaza cu Primaria) pentru 
 

  a beneficia de anumite servicii ale administratiei publice locale; 
 

 - Reducerea timpului de furnizare a serviciilor respective; 
 

 - Simplificarea si reducerea timpului de finalizare a proceselor interne de lucru 
 

  din cadrul Primariei; 
 

 - Marirea transparentei si a volumului de informatii pus la dispozitia publicului; 
 

 - Furnizarea unor servicii noi, cu continut informational si pe suport electronic, 
 

  bazate  pe  valorificarea  informatiei  produse  in  activitatea  curenta  a 
 

  administratiei locale; 
 

 - Posibilitatea de analize calitative si cantitative privind gradul de raspuns la 
 

  solicitarile cetatenilor, cu consecinte in optimizarea activitatilor interne si 
 

  cresterea calitatii actului administrativ. 
 

Activitati principale Managementul de proiect; derularea de achizitii publice si contractarea furnizorilor; 
 

 

dezvoltarea si implementarea solutiei informatice integrate; receptia si instalarea 
 

 
 

 echipamentelor hardware, licentelor software; realizarea retelei LAN si conectare 
 

 la Internet Broadband; formarea profesionala a personalului care va utiliza si 
 

 administra sistemul; informarea si publicitatea proiectului; auditul proiectului. 
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Denumire proiect Dezvoltarea si implementarea Sistemului Informatic de Gestiune a Registrului 
 Agricol la nivelul judetului Braila – Nord (SIGRA - Nord)  

Arealul vizat Romania, Regiunea Sud-Est, Municipiul Braila, Comunele Cazasu, Chiscani, 
 Gemenele, Maxineni, Romanu, Salcia Tudor, Scortaru Nou,  Silistea, Tichilesti, 
 Traian, Tudor Vladimirescu, Unirea  

Solicitant Consiliul Judetean Braila  

Parteneri UAT vizate de proiect  

Perioada de implementare 2014-2015  

Buget estimativ 6.390.232,12 lei  

Sursa de finantare Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 - 
 2013, Axa Prioritara III “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele 
 privat si public”, DMI  2 “Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice 
 electronice”, Operatiunea 1 “Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si 
 asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”  

Obiective - Simplificarea procedurilor pe care trebuie sa le urmeze clientii (persoane 
  private, institutii sau companii private care interactioneaza cu Primaria) pentru 
  a beneficia de anumite servicii ale administratiei publice locale;  

 - Reducerea timpului de furnizare a serviciilor respective;  

 - Simplificarea si reducerea timpului de finalizare a proceselor interne de lucru 
  din cadrul Primariei;  

 - Marirea transparentei si a volumului de informatii pus la dispozitia publicului; 
 - Furnizarea unor servicii noi, cu continut informational si pe suport electronic, 
  bazate  pe  valorificarea  informatiei  produse  in  activitatea  curenta  a 
  administratiei locale;  

 - Posibilitatea de analize calitative si cantitative privind gradul de raspuns la 
  solicitarile cetatenilor, cu consecinte in optimizarea activitatilor interne si 
  cresterea calitatii actului administrativ.  

Activitati principale Managementul de proiect; derularea de achizitii publice si contractarea furnizorilor; 
 dezvoltarea si implementarea solutiei informatice integrate; receptia si instalarea 
 echipamentelor hardware, licentelor software; realizarea retelei LAN si conectare 
 la Internet Broadband; formarea profesionala a personalului care va utiliza si 
 administra sistemul; informarea si publicitatea proiectului; auditul proiectului. 
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Denumire proiect Dezvoltarea si implementarea Sistemului Informatic de Gestiune a Registrului 
 

 

Agricol la nivelul judetului Braila – Vest (SIGRA - Vest) 
 

 
 

Arealul vizat Romania, Regiunea Sud-Est, Municipiul Braila, Comunele Ciresu, Gradistea, Jirlau, 
 

 Movila Miresii, Orasul Faurei, Orasul Ianca, Comunele Racovita, Surdila Gaiseanca, 
 

 Surdila Greci, Sutesti, Visani, Zavoaia 
 

Solicitant Consiliul Judetean Braila 
 

Parteneri UAT vizate de proiect 
 

Perioada de implementare 2014-2015 
 

Buget estimativ 6.390.232,12 lei 
 

Sursa de finantare Programul Operational Sectorial “Cresterea Competitivitatii Economice” 2007 - 
 

 2013, Axa Prioritara III “Tehnologia Informatiei si Comunicatiilor pentru sectoarele 
 

 privat si public”, DMI  2 “Dezvoltarea si cresterea eficientei serviciilor publice 
 

 electronice”, Operatiunea 1 “Sustinerea implementarii de solutii de e-guvernare si 
 

 asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” 
 

Obiective - Simplificarea procedurilor pe care trebuie sa le urmeze clientii (persoane 
 

  private, institutii sau companii private care interactioneaza cu Primaria) pentru 
 

  a beneficia de anumite servicii ale administratiei publice locale; 
 

 - Reducerea timpului de furnizare a serviciilor respective; 
 

 - Simplificarea si reducerea timpului de finalizare a proceselor interne de lucru 
 

  din cadrul Primariei; 
 

 - Marirea transparentei si a volumului de informatii pus la dispozitia publicului; 
 

 - Furnizarea unor servicii noi, cu continut informational si pe suport electronic, 
 

  bazate  pe  valorificarea  informatiei  produse  in  activitatea  curenta  a 
 

  administratiei locale; 
 

 - Posibilitatea de analize calitative si cantitative privind gradul de raspuns la 
 

  solicitarile cetatenilor, cu consecinte in optimizarea activitatilor interne si 
 

  cresterea calitatii actului administrativ. 
 

Activitati principale Managementul de proiect; derularea de achizitii publice si contractarea furnizorilor; 
 

 dezvoltarea si implementarea solutiei informatice integrate; receptia si instalarea 
 

 echipamentelor hardware, licentelor software; realizarea retelei LAN si conectare 
 

 la Internet Broadband; formarea profesionala a personalului care va utiliza si 
 

 administra sistemul; informarea si publicitatea proiectului; auditul proiectului. 
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Denumire proiect Identitate si traditie de-a lungul Dunarii 
Arealul vizat Romania, Regiunea Sud-Est, Judetul Braila 
Solicitant Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila 
Parteneri Nu este cazul. 
Perioada de implementare 2014-2015 
Buget estimativ 551.552,00 lei 
Sursa de finantare Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013,  Strategia pentru dezvoltarea 

 integrata a zonei pescaresti a judetului Braila, Masura 2.1.1 - Revitalizarea si 
 valorificarea identitatii comunitare 

Obiective -   Conservarea identitatii locale si promovarea zonei pescaresti a judetului 
 Braila prin organizarea de expozitii/targuri cu specific local si pescaresc; 
 -   Promovarea zonei pescaresti a judetului Braila prin realizarea si difuzarea de 
 material de informare, pe teme precum turism, traditii, gastronomie, etc. 

Activitati principale Constituirea si instruirea echipei de proiect; realizarea procedurilor de achizitie 
 publica in cadrul proiectului; organizarea si desfasurarea de expozitii cu specific 
 pescaresc si local; realizarea si difuzarea materialelor de promovare a zonei 
 pescaresti; publicitatea proiectului; managementul si evaluarea proiectului. 
 
 

Denumire proiect Braila – mozaic etnic si cultural 
Arealul vizat Romania, Regiunea Sud-Est, Municipiul Braila 
Solicitant Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila 
Parteneri Biblioteca Judeteana „Panait Istrati” Braila 
Perioada de implementare 2014-2015 
Buget estimativ 550.017,00 lei 
Sursa de finantare Mecanismul financiar al Spatiului Economic European (SEE), Programul PA17/RO13 

 „Promovarea diversitatii in cultura si arta in cadrul patrimoniului cultural european” 
Obiective -   Promovarea culturii minoritatilor etnice din Braila, ca parte a patrimoniului 

 cultural european; 
 -   Cresterea gradului de informare privind diversitatea culturala din zona Brailei 
 prin organizarea de evenimente culturale, inclusiv cu participarea minoritatilor; 
 -   Sporirea accesului publicului larg la cultura. 

Activitati principale Amenajarea spatiului Centrului Multicultural si de Recreere „Poarta Cetatii Braila” 
 pentru desfasurarea evenimentelor din cadrul proiectului; realizarea de evenimente 
 cu si despre minoritatile etnice din Braila; promovarea si diseminarea rezultatelor 
 proiectului; managementul general al proiectului; managementul financiar si 
 auditul proiectului. 
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Denumire proiect Cresterea accesibilitatii cetatenilor la valorile patrimoniului cultural brailean 
Arealul vizat Romania, Regiunea Sud-Est, Municipiul Braila 
Solicitant Unitatea Administrativ Teritoriala Judetul Braila 
Parteneri Nu este cazul. 
Perioada de implementare 2014-2015 
Buget estimativ 2.314.250,00 lei 
Sursa de finantare Mecanismul  financiar  al  Spatiului  Economic  European  (SEE),  Programul 

 PA16/RO12 „Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural” 
Obiective -   Valorificarea patrimoniului cultural din judetul Braila; 

 -   Crearea infrstructurii pentru digitizarea bunurilor de patrimoniu, actiuni de 
 digitizare a bunurilor de patrimoniu si creare de baze de date, precum si de 
 facilitare a accesului publicului larg la acestea; 
 -   Realizarea unei interfete web de acces, de tip harta, pentru publicul larg in 
 vederea consultarii si vizualizarii datelor referitoare la obiectivele de patrimoniu 
 cultural. 

Activitati principale Amenajarea spatiului Centrului Multicultural si de Recreere „Poarta Cetatii Braila” 
 (cladirea  din  str.  Ana  Aslan  nr.  27)  pentru  derularea  proiectului;  crearea 
 infrstructurii pentru digitizarea bunurilor de patrimoniu, actiuni de digitizare a 
 bunurilor de patrimoniu, crearea bazelor de date si facilitarea accesului publicului 
 larg la acestea; realizarea de studii/strategie privind monumentele istorice brailene 
 si realizarea albumului „Braila-monumente istorice”; promovarea si diseminarea 
 rezultatelor proiectului; managementul general al proiectului; managementul 
 financiar si auditul. 
 
 

Denumire proiect Elaborarea hartilor de riscuri naturale(cutremure, inundatii, alunecari de teren) la 
 

 

nivelul judetului Braila 
 

 
 

Arealul vizat Judeţul Brăila 
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2014-2015 
 

implementare  
 

Buget estimativ 3.000.000 lei 
 

Sursa de finanțare  
 

Obiective Obiectiv General: Elaborare hărţi de riscuri naturale 
 

 

Obiective specifice: 
 

 
 

 1.  Identificarea, localizarea si delimitarea zonelor expuse la riscuri naturale; 
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 2. Definirea conditiilor de producere a acestor fenomene (cutremure, inundatii, 
 

  alunecari de teren) ; 
 

 3.   Stabilirea unei Strategii si a unui Program de masuri ptr. prevenirea si 
 

  atenuarea efectelor acestora 
 

 4. Constientizarea si mobilizarea unor actori nationali, judeteni si locali in 
 

  procesul  de  pregatire,  avizare  si  aprobare  a  hartilor  de  risc  natural 
 

  (cf.L575/2001 , HG 447/2003, HG 382/2003) 
 

   
 

Activități principale  Analiza  fizico  –geografica  a  teritoriului  si  analiza  riscurilor  naturale 
 

  

identificate si delimitate la niv. Jud. Braila; 
 

  
 

  Diagnostic privind conditiile de producere si efectele riscurilor naturale, la niv. 
 

  Jud. Braila; 
 

  Strategie si program de masuri privind prevenirea si atenuarea  riscurilor 
 

  naturale, la niv. Jud. Braila 
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PROIECTE ALE UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE 

DIN JUDEŢUL BRĂILA (2014-2015) 
 

Proiecte ale oraşelor şi comunelor 
 

U.A.T. Bărăganul 

Titlul proiectului Construirea si amenajarea unui azil de batrani "Sa-I ajutam la batranete” 

Perioada 2014-2015 

Buget total (mii lei) 1500 
Obiectivele proiectului oferirea de servicii sociale si medicale unu numar de 30 persoanelor varsnice, 

 asigurarea unor servicii sociale specializate 

Activități  

Justificare problemele de ordin social cu care se confrunta batranii din comuna 

  

U.A.T. Bărăganul 

Titlul proiectului Modernizarea retelei de iluminat public a comunei ”Din noapte, zi” 

Perioada 2014-2015 

Buget total (mii lei) 2000 

Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea iluminatului nocturn 
Activități realizarea studiului de fezabilitate; realizarea proiectului tehnic si a memoriului 

 tehnic; schimbarea lampilor vechi cu cele noi, schimbarea becurilor cu 
 incandescenta si montarea celor economice, montarea temporizatoarelor noi si a 
 senzorilor de lumina in functie de care becurile se aprind sau se sting(in functie de 
 lumina ambianta a mediului) 

Justificare Reducerea consumului de energie electrica consumata prin folosirea tehnologiilor 
 de ultima ora 

  
  

U.A.T. Bărăganul 

Titlul proiectului „Realizare piata agroalimentara” Un comert civilizat 

Perioada 2014-2015 

Buget total (mii lei) 1500 
Obiectivele proiectului construirea unei piete moderne acoperita pentru desfacerea acestor produse; 

 dotarea pietei cu tarabe, instalatii de apa curenta, grupuri sanitare, locuri de 
 parcare pentru autovehicule, pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor; 
 asigurarea alimentarii cu energie electrica si a iluminatului pe timpul noptii; 
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 Activități  Piata va fi amplasata pe o suprafata de 18000 mp, realizarea studiului de 
   fezabilitate;realizarea proiectului tehnic si a memoriului tehnic;realizarea 
   studiului geotehnic;Construirea pietei;Realizarea de jgheaburi si 
   burlane;Compartimentarea corespunzatoare avandu-se in vedere atat sala 
   propriu-zisa pentru activităţile comerciale ;Construirea de grupuri sanitare cu 
   instalatiile aferente;Realizarea finisajelor interioare si exterioare;Realizarea 
   tamplariei interioare si exterioare;Construirea uni trotuar in jurul clădirii;Dotarea 
   cu tarabe, locuri de parcare si pubele pentru colectarea selectiva a deseurilor; 

 Justificare  Asigurarea condiţiilor de expunere si vinzare a produselor agroalimentare 

    

 U.A.T.  Bărăganul 
 Titlul proiectului  Construirea si dotarea unei Sali de sport si crearea unui teren multifunctional, 
   Sportul - mama sanatatii 

 Perioada  2014-2015 

 Buget total (mii lei)  730 

 Obiectivele proiectului  Îmbunătăţirea condiţiilor igenico-sanitare 
 Activități  Sala de sport in incinta Scolii gimnaziale Bărăganul corp clădire situat pe strada 
   Doicesti la nr.67; realizarea studiului de fezabilitate;realizarea proiectului ethnic si 
   a memoriului tehnic;realizarea studiului geotehnic;Construirea clădirii cu 
   destinatia:” sala de sport “;Realizarea de jgheaburi si burlane;Compartimentarea 
   corespunzatoare avandu-se in vedere atat sala propriuzisa pentru activităţi 
   sportive cat si vestiare ;Construirea de grupuri sanitare cu instalatiile 
   aferente;Realizarea instalatiilor de incalzire;Realizarea finisajelor interioare si 
   exterioare;Realizarea tamplariei interioare si exterioare;Construirea uni trotuar in 
   jurul clădirii;Dotarea cu echipamente adecvate desfasurarii activităţilor sportive; 

 Justificare  - 

    

 U.A.T.  Bărăganul 

 Titlul proiectului  „Realizare camera frigorifica pentru depozitat cadavre animale” 

 Perioada  2014-2015 

 Buget total (mii lei)  200 
 Obiectivele proiectului  Colectarea cadavrelor de animale si a subproduselor animaliere nerecomandate 
   consumului uman 
 Activități  realizarea studiului de fezabilitate;realizarea proiectului tehnic si a memoriului 
   tehnic;realizarea constructiei;Construirea aparaturii de refrigerare;Realizarea 
   gardurilor ce inconjoara incinta;Legarea la reţeaua de alimentare cu energie; 
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 electrica;Legarea la sistemul de alimentare cu apa 
 

Justificare necesara pentru depozitarea temporara a cadavrelor de animale si a 
 

 subproduselor animaliere nerecomandate consumului uman 
 

  
 

U.A.T. Bărăganul 
 

Titlul proiectului „Realizare parc si spatii verzi” Aer curat-sanatate 
 

Perioada 2014-2015 
 

Buget total (mii lei) 500 
 

Obiectivele proiectului dezvoltarea si creșterea calităţii spatiilor verzi la nivelul comunei Bărăganul 
 

Activități realizarea studiului de fezabilitate;realizarea proiectului tehnic si a memoriului 
 

 tehnic;Construirea de alei;Plantare pomi valorosi, flori, arbusti;Dotarea cu banci 
 

 de odihna;Dotarea cu instalatie de iluminat;Dotarea pubele pentru colectarea 
 

 selectiva a desurilor;Legarea parcului la reţeaua comunala de alimentare cu apa 
 

Justificare realizarea unui ansamblu arhitectural si peisagistic modern, Îmbunătăţirea 
 

 calităţii aerului in zona propusa 
 

  
 

U.A.T. Bărăganul 
 

Titlul proiectului „Realizare platforma ecologica pentru colectarea gunoiului de grajd” Sa eliminam 
 

 poluarea 
 

Perioada 2014-2015 
 

Buget total (mii lei) 1500 
 

   

Obiectivele proiectului Valorificarea deseurilor, - Reducerea poluarii apelor cu nutrienti, in principal 
 

 nitrati si fosfor 
 

Activități realizarea studiului de fezabilitate;realizarea proiectului tehnic si a memoriului 
 

 tehnic;realizarea studiului geotehnic;Construirea pistelor betonate;Construirea 
 

 pereti din beton ce izoleaza pistele din beton;Realizarea gardurilor ce inconjoara 
 

 incinta;Realizarea canalelor de scurgere a lichidelor reyultate din 
 

 gunoi;Constructive bazine de colectare lichide de pe platform;Construire birou 
 

 pentru administrator platform;Dotarea cu incarcator frontal a 
 

 depozitului;Dotarea cu statii de pompare;Legarea la reţeaua de alimentare cu 
 

 energie electrica;Legarea la sistemul de alimentare cu apa;Construirea unor spatii 
 

 pentru colectarea selective a deseurilor continute in masa de gunoi de grajd 
 

Justificare depozitare temporară, în bune condiţii tehnologice şi ecologice, a dejecţiilor 
 

 

solide şi semi-solide provenite de la animale 
 

 
 

  
 

U.A.T. Berteștii de Jos 
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 Titlul proiectului  Reabilitare clădire scoala in localitatea Spiru haret, comuna Berteștii de Jos 

 Perioada  2014-2014 

 Buget total (mii lei)  1017 

 Obiectivele proiectului  Asigurarea unor condiţii bune e invatare pentru elevi 

 Activități  Îmbunătăţirea condiţiilor de învăţământ 

 Justificare  Creșterea nivelului de trai a populaţiei 
    

 U.A.T.  Berteştii de Jos 
 Titlul proiectului  Înfiinţare muzeu cu specific pescăresc şi punct de informare în localitatea Bereştii 

   de Sus 

 Perioada  12.03.2014-12.03.2014 

 Buget total (mii lei)  615.000 

 Obiectivele proiectului  Cultură şi recreere 

 Activități  Muzeu, păstrarea tradiţiilor pescăreşti din zonă şi punct de informare 

 Justificare  Turistic şi activităţi de informare 

    

 U.A.T.  Ciocile 

 Titlul proiectului  Sistem de management integrat al deseurilor in Judeţul Brăila 

 Perioada  2013-2015 

 Buget total (mii lei)  121735,611 

 Obiectivele proiectului  Înfiinţarea sistemului de management integrat al deseurilor la nivelul jud Brăila 

 Activități  Colectarea deseurilor 

 Justificare  Necesitatea imbunatatirii calităţii mediului inconjurator si a aerului 

    

 U.A.T.  Cireșu 

 Titlul proiectului  Reabilitare si modernizare piata agroalimentara 

 Perioada  2014-2015 

 Buget total (mii lei)  1500 
 Obiectivele proiectului  Îmbunătăţirea condiţiilor de expunere si vanzare a produselor agroalimentare 
   prin:Construirea unei piete moderne acoperite pentru desfacerea produselor 
   agroalimentare;Dotarea pietei cu tarabe, instalatie de alimentare cu apa si 
   canalizare, grupuri sanitare, locuri pentru parcare, pubele pentru colectarea 
   selectiva a deseurilor. 
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Activități Realizarea sudiului de fezabilitate;Realizarea proiectului tehnic 
Justificare Asigurarea desfasurarii unui comert civilizat cu respectarea condiţiilor igienico- 

 sanitare 

  

U.A.T. Frecăţei 

Titlul proiectului colectare selectiva a deseurilor 

Perioada 2014-2015 

Buget total (mii lei) 1100 

Obiectivele proiectului amenajare de platforme securizate dotate cu ministatii de epurare 

Activități salubrizare teritoriului 
Justificare normele legale in vigoare si nevoia de educare a poulatiei in pastrarea cat mai 

 curata a mediului 

  

U.A.T. Grădiștea 

Titlul proiectului Afterschool ( Gradistea ) 

Perioada 2014-2015 

Buget total (mii lei) 4300 

Obiectivele proiectului - 

Activități Protectia sociala – hrana si acces la educatie. 

Justificare - 

  

U.A.T. Grădiștea 

Titlul proiectului Realizare sistem de canalizare 

Perioada 2014-2014 

Buget total (mii lei) - 

Obiectivele proiectului Creșterea si accesul la utilitati a populaţiei 

Activități - 
Justificare Modernizare si îmbunătăţirea condiţiilor de trai; Ocuparea de spatii de locuit – cei 

 care vin din zona urbana 

  

U.A.T. Gropeni 

Titlul proiectului Reabilitare si dotare dispensar uman in comuna Gropeni, Jud Brăila 

Perioada 2014-2015 
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Buget total (mii lei) 15000000 

Obiectivele proiectului oferirea de servicii medicale, intr-un spatiu adecvat, salubru si modern 

Activități reabilitare si extindere dispensar uman 

Justificare nevoia de a crea capacitatea de interventie in situatii de urgenta 

  

U.A.T. Galbenu 

Titlul proiectului Construcţie stadion omologabil Galbenu 

Perioada 2014 

Buget total (mii lei)  

Obiectivele proiectului Construirea unui stadion 

Activități  

Justificare  

  

U.A.T. Galbenu 

Titlul proiectului Reabilitare şi dotare Şcoala Gimnazială sat Drogu 

Perioada 2015 

Buget total (mii lei)  

Obiectivele proiectului Reabilitarea şi dotarea Şcoala Gimnazială sat Drogu 

Activități  

Justificare Îmbunătăţirea condiţiilor de desfăşurare a activităţilor şcolare 

  

U.A.T. Galbenu 

Titlul proiectului Amenajare parcuri în comuna Galbenu, Drogu şi Sătuc 
Perioada 2014-2015 

  

Buget total (mii lei)  

Obiectivele proiectului Amenajare parcuri în comuna Galbenu, Drogu şi Sătuc 

Activități  
Justificare Purificarea aerului prin plantarea de noi arbori, oferirea localnicilor a unui spaţiu 

 de recreere 
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U.A.T. Jirlău 
Titlul proiectului proiect integrat privind: infrastructura de drumuri- asfaltare străzi comunale, 

 canalizare pluviala, canalizare menajera si statie de epurare;prima înfiinţare si 
 dotare centru de ingrijire tip after school 

Perioada 2014-2015 

Buget total (mii lei) 13109 

Obiectivele proiectului - 
Activități asfaltarea de străzi comunale cu o lungime totala de 4566 m, reţea de canalizare 

 vacuumatica de 6001m, canalizare pluviala 4700 m, statie de vacuum si statie de 
 epurare; reţea de canalizare vacuumatica de 6001m, canalizare 

Justificare îmbunătăţirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural,îmbunătăţirea accesului 
 la serviciile de baza pentru populatia rurala 

  

U.A.T. Jirlău 
Titlul proiectului modernizare, consolidare si extindere clădire grădiniţa, comuna Jirlău, judeţul 

 Brăila 

Perioada 2014-2015 

Buget total (mii lei) 1075 

Obiectivele proiectului - 

Activități modernizarea, consolidarea si extinderea grădiniţei din comuna Jirlău 

Justificare crearea unor condiţii optime de desfasurare a activităţii prescolare 

  

U.A.T. Jirlău 

Titlul proiectului Reabilitare termică corp 1, școala cu clasele I-VIII Jirlău 

Perioada 2014-2015 

Buget total (mii lei) 500 

Obiectivele proiectului  

Activități Reabilitarea termică și realizarea unui sistem termic de încălzire la corpul 1 al școlii 

Justificare Creșterea eficienţei energetice 

  

U.A.T. Mircea Vodă 

Titlul proiectului Extindere ,modernizare si dotare camine culturale Mircea Vodă si Dedulesti 

Perioada 2014-2015 

Buget total (mii lei) 900 
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 Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea conditilor pentru desfasurarea de activităţi culturale 
 Activități Serbari scolare, festivaluri de folclor, sezatori,memoriale culturale,concursuri 
  ,cursuri de formare profesionala 
 Justificare Exista festivalul interjudetean” Florii” care a ajuns la 13-a editie, s-au organizat 
  sezatori,spectacole karaoche,avem doua ansambluri folclorice:Grupul” Ionu” si 
  Grupul” Mirceanca”si Ansamblul de copii „Vulturasii” 
   

 U.A.T. Racoviţa 

 Titlul proiectului Modernizare DC 48 

 Perioada 2014-2015 

 Buget total (mii lei) 1200 

 Obiectivele proiectului îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
 Activități studiu de fezabilitate, proictul tehnic si memoriu tehnic, studiul geotehnic, 
  trasament adecvat pentru fiecare drum, realizarea santurilor de colectare a apei 
  pluviale, asternerea unui strat de piatra de uzura de cc 5cm cu o granulatie de 15- 
  25mm, urmata de compactarea lui 

 Justificare Asigurarea unei circulatii normale pe drumurile comunale si a accesului 
   

 U.A.T. Râmnicelu 
 Titlul proiectului Retea de canalizare si statie de epurare in localităţile Ramnicelu si Constantinesti, 
  Com Râmnicelu, jud Brăila 

 Perioada 2014-2015 

 Buget total (mii lei) 10949 

 Obiectivele proiectului realizarea retelei de canalizare a aapelor uzate si statie de epurare 
 Activități Realizare proiect tehnic si detalii executie, reţea de canalizare ape uzate, statie de 
  epurare apa uzata 
 Justificare existenta unui sistem centralizat de alimentare cu apa potabia, poluarea panzei 
  freatice subterane, a aerului si a solului 
   

 U.A.T. Romanu 

 Titlul proiectului Reabilitare clădiri fosta tabara Romanu 

 Perioada 2014-2015 

 Buget total (mii lei) - 

 Obiectivele proiectului Transformarea spatiilor pentru un Centru social al pensionarilor fara sprijin 

 Activități Ingrijire pensionari 
 Justificare Evitarea aglomerarii Caminelor de batrani din Municipiul Brăila 
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U.A.T. Salcia Tudor 

Titlul proiectului Realizat spatii pietonale de-a lungul DN 23 in satele Gulianca si Olaneasca 

Perioada 2014-2014 

Buget total (mii lei) 156 

Obiectivele proiectului Obiectv specific 

Activități Realizarea de trotuare pe ambele parti a DN 23,din pavele sau beton 

Justificare Circulatia intensa de pe DN 23 

  

U.A.T. Surdila Greci 

Titlul proiectului Achizitionarea de masini si utilaje pentru uz edilitar gospodaresc 

Perioada 2015-2015 

Buget total (mii lei) 1000 

Obiectivele proiectului Achizitionarea de masini si utilaje pentru uz edilitar gospodaresc 
Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 

 achizitie, achizitionarea produselor, incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Dezvoltarea Comunei Surdila Greci 

  

U.A.T. Surdila Greci 

Titlul proiectului Reabilitare bloc de locuinte in localitatea Surdila Greci 

Perioada 2015-2015 

Buget total (mii lei) 250 

Obiectivele proiectului Reabilitare bloc de locuinte in localitatea Surdila Greci 
Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 

 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Necesitatea asigurarii securitatii locatarilor, reducerea costurilor de intretinere, 
 modernizarea clădirii 

  

U.A.T. Surdila Greci 

Titlul proiectului Înfiinţare centru de reorientare profesionala 

Perioada 2015-2015 

Buget total (mii lei) 100 
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 Obiectivele proiectului Înfiinţare centru de reorientare profesionala 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

 Justificare Necesitatea reorientarii profesionale a persoanelor fara loc de munca 

   

 U.A.T. Surdila Greci 

 Titlul proiectului Construirea unor spatii de depozitare a produselor agricole 

 Perioada 2015-2015 

 Buget total (mii lei) 1500 

 Obiectivele proiectului Construirea unor spatii de depozitare a produselor agricole 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 
 Justificare Necesitatea existentei unor spatii de depozitare in vederea platirii la adevarata 
  valoare a produselor agricole ale producatorului 

   

 U.A.T. Surdila Greci 

 Titlul proiectului Dotarea SVSU cu masini si echipamente specifice 

 Perioada 2015-2015 

 Buget total (mii lei) 1000 

 Obiectivele proiectului Achizitionarea de masini, utilaje si echipamente pentru dotarea SVSU 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 
 Justificare Rezolvarea in timp optim a situatiilor de urgenta ivite la nivelul Comunei Surdila 
  Greci 

   

 U.A.T. Surdila Greci 

 Titlul proiectului Reabilitare si utilitati Grădiniţa cu program normal Surdila Greci 

 Perioada 2015-2015 

 Buget total (mii lei) 366 

 Obiectivele proiectului Reabilitare si utilitati Grădiniţa cu program normal Surdila Greci 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
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 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Asigurarea unui spatiu adecvat desfasurarii activităţilor educative ale copiilor 

  

U.A.T. Surdila Greci 
Titlul proiectului Mutarea, renovarea si punerea in valoare a Monumentului Eroilor 1877 – 1878, 

 1916 – 19.. 

Perioada 2015-2015 

Buget total (mii lei) 309 
Obiectivele proiectului Garantarea securitatii monumentului inchinat eroilor, reabilitarea si punerea in 

 evidenta a acestuia.Perpetuarea sentimentului de cinstire si comemorare a eroilor 
 neamului. 

Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Asigurarea securitatii si conservarea monumentului. Perpetuarea sentimentului 
 de cinstire si comemorare a eroilor neamului. 

  

U.A.T. Surdila Greci 
Titlul proiectului Înfiinţarea, amenajarea si dotarea unor puncte de colectare a materialelor 

 reciclabile 

Perioada 2015-2015 

Buget total (mii lei) 100 
Obiectivele proiectului Înfiinţarea, amenajarea si dotarea unor puncte de colectare a materialelor 

 reciclabile: hartie, metal, sticla, pet etc 
Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 

 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Creșterea calităţii vietii prin oferirea unui mediu curat 

  

U.A.T. Surdila Greci 
Titlul proiectului Reabilitare, utilitati si dotare cu echipamente Dispensar uman din localitatea 

 Surdila Greci 

Perioada 2015-2015 

Buget total (mii lei) 400 
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 Obiectivele proiectului Reabilitarea si dotarea cu echipamente medicale a Dispensarului uman din 
  localitatea Surdila Greci 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 
 Justificare Oferirea unei infrastructuri de sanatate adecvata pentru asigurarea asistentei 
  medicale necesara cetatenilor comunei 

   

 U.A.T. Surdila Greci 

 Titlul proiectului Reabilitare, consolidare si utilitati Scoala Făurei Sat 

 Perioada 2015-2015 

 Buget total (mii lei) 495 

 Obiectivele proiectului Reabilitare, consolidare si utilitati scoala Făurei Sat 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 
 Justificare Asigurarea unui spatiu adecvat desfasurarii activităţilor scolare, educative ale 
  elevilor 

   

 U.A.T. Surdila Greci 

 Titlul proiectului Reabilitare, consolidare si utilitati Scoala Horia 

 Perioada 2015-2015 

 Buget total (mii lei) 366 

 Obiectivele proiectului reabilitare, consolidare si utilitati Scoala Horia 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 
 Justificare Asigurarea unui spatiu adecvat desfasurarii activităţilor scolare, educative ale 
  elevilor 

   

 U.A.T. Surdila Greci 

 Titlul proiectului Reabilitare si utilitati Scoala Surdila Greci 

 Perioada 2015-2015 

 Buget total (mii lei) 250 
 Obiectivele proiectului Reabilitare si utilitati Scoala Surdila Greci 
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Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Asigurarea unui spatiu adecvat desfasurarii activităţilor scolare, educative ale 
 elevilor 

  

U.A.T. Tudor Vladimirescu 

Titlul proiectului Construire reţea alimentare cu apa in com. T. Vladimirescu 

Perioada 2015-2015 

Buget total (mii lei) 150 

Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea calităţii vietii 

Activități - 

Justificare - 

  

U.A.T. Tufești 

Titlul proiectului „Realizare alei pietonale in comuna Tufesti, judeţul Brăila” 

Perioada 2014-2015 

Buget total (mii lei) 600 
Obiectivele proiectului dezvoltarea infrastructurii de transport din localitate;asigurarea legaturii tuturor 

 cetatenilor comunei cu principalele institutii din localitate; îmbunătăţirea calităţii 
 circulatiei in localitate;ridicarea gradului de confort;asigurarea sigurantei 
 pietonilor pe drumurile publice. 

Activități studiul de fezabilitate;proiect tehnic si memoriu tehnic;studiu 
 geotehnic;realizarea terasamentului adecvat aleilor pietonale;compactarea 
 terasamentului; realizare trotuar din beton prin asezarea unui strat de plasa 
 sudata si turnarea de beton B200;montajul bordurilor de beton. 

Justificare Asigurarea unei circulatii normale si in siguranta a pietonilor din comuna Tufesti, 
 dezvoltarea infrastructurii localităţii. 
  

  

U.A.T. Tufești 

Titlul proiectului Realizare platforma ecologica pentru colectarea gunoiului de grajd 

Perioada 2014-2015 

Buget total (mii lei) 150 
Obiectivele proiectului colectarea gunoiului de grajd din gospodariile populaţiei si compostarea lui; 

 prevenirea aruncarii gunoului de grajd pe domeniul public;valorificarea gunoiului 
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  de grajd; reducerea poluarii apelor cu nitrati;folosirea ca ingrasamant a gunoiului 
  compostat;informarea cetatenilor despre problemele ecologice. 
 Activități studiul de fezabilitate;proiect tehnic si memoriu tehnic;studiu 
  geotehnic;realizarea terasamentului adecvat aleilor pietonale;compactarea 
  terasamentului; realizare trotuar din beton prin asezarea unui strat de plasa 
  sudata si turnarea de beton B200;montajul bordurilor de beton. 
 Justificare Rolul platformei este de depozitare temporara in bune condiţii tehnologice si 
  ecologice a dejectiilor solide si semisolide provenite de la animale domestice. 

   

 U.A.T. Unirea 

 Titlul proiectului 2 parcuri in satele Unirea si Valea Canepii 

 Perioada 2015-2015 

 Buget total (mii lei) 80 

 Obiectivele proiectului distractie si recreere pentru copii si adulti 

 Activități - 

 Justificare - 

   

 U.A.T. Sutești 

 Titlul proiectului modernizare retele de drumuri in comuna Sutești judeţul Brăila 

 Perioada 2014-2015 

 Buget total (mii lei) 6060239 

 Obiectivele proiectului îmbunătăţirea infracstructurii de transport in localitate 
 Activități realizarea proietului tehnic si al memoriului tehnic ;astuparea gropilor care au 
  afectat suprafata carosabila ,asfaltarea străzilor ;realizarea bordurilor ;realizarea 
  santurilor de colectare a apei pluviale 
 Justificare asigurea unei circulatii normale , asigurarea legaturii cu drumurile care tranziteaza 
  localitatea , dezvoltarea infracstructurii de transport , si o mai buna siguranta a 
  circulatiei in localitate . 

   

 U.A.T. Victoria 

 Titlul proiectului Realizare piaţă agroalimentară 

 Perioada 2015 

 Buget total (mii lei) 800 

 Obiectivele proiectului Social economic 
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Activități  
Justificare îmbunătăţirea activităţii economice 

  

U.A.T. Victoria 

Titlul proiectului Construcţie 2 platforme betonate pentru stocarea și depozitarea gunoiului de 

 grajd 

Perioada 2015 

Buget total (mii lei) 950 

Obiectivele proiectului Investiţie mediu 

Activități  

Justificare Existenţa unui sistem de colectare a gunoiului de grajd 

  

U.A.T. Victoria 

Titlul proiectului Reabilitare și modernizare cămine culturale 

Perioada 2015 

Buget total (mii lei) 900 

Obiectivele proiectului Investiţie mediu 

Activități  

Justificare îmbunătăţirea activităţii culturale 

  

U.A.T. Victoria 

Titlul proiectului Modernizare bibliotecă 

Perioada 2014 

Buget total (mii lei) 300 

Obiectivele proiectului Investișie culturală 

Activități  

Justificare îmbunătăţirea activităţii culturale 

  

U.A.T. Victoria 

Titlul proiectului Construire podeţe și alei pietonale 

Perioada 2014 

Buget total (mii lei) 950 
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 Obiectivele proiectului Investiţie social economică 

 Activități  

 Justificare Asigurarea condiţiilor de securitate și a circulaţiei pietonale 

   

 U.A.T. Victoria 

 Titlul proiectului Modernizare locașuri de cult 

 Perioada 2015 

 Buget total (mii lei) 750 

 Obiectivele proiectului Investiţii în domeniul cultelor 

 Activități  

 Justificare Îmbunătăţirea activităţii culte 

   

 U.A.T. Scorţaru Nou 
 Titlul proiectului Instalatii independente de producere curent electric de tipul turbina eoliana 
  necesar consumului intern 

 Perioada 2014-2015 

 Buget total (mii lei) 2640 

 Obiectivele proiectului reducerea consumului de combustibil 

 Activități producere energie termica 

 Justificare impact asupra mediului si reducerea cheltuielilor 

   

 U.A.T. Viziru 

 Titlul proiectului reabilitare camin cultural Viziru 

 Perioada 2014-2015 

 Buget total (mii lei) 17600 

 Obiectivele proiectului reabilitare modernizare, lucrari de consolidare 

 Activități activităţi cultural educative 

 Justificare condiţii optime pentru activităţi sociale 

   

 U.A.T. Viziru 

 Titlul proiectului Grădiniţa de copii sat Viziru 
 Perioada 2014-2015 
   

 

Analiza situaţiei existente 210 



Buget total (mii lei) 300 

Obiectivele proiectului modernizarea grădiniţei 

Activități activităţi instructiv educative 

Justificare asigurarea de condiţii optime de învăţământ 

  

U.A.T. Viziru 

Titlul proiectului Grădiniţa de copii sat Lanurile 

Perioada 2014-2015 

Buget total (mii lei) 300 

Obiectivele proiectului modernizarea grădiniţei 

Activități activităţi instructiv educative 

Justificare asigurarea de condiţii optime de învăţământ 

  

U.A.T. Viziru 

Titlul proiectului Scoala generala Lanurile 

Perioada 2014-2014 

Buget total (mii lei) 700 

Obiectivele proiectului modernizare 

Activități procese instructiv educative 

Justificare crearea de condiţii optime de învăţământ 

  

U.A.T. Viziru 

Titlul proiectului Pietruit străzi sat Viziru 

Perioada 2014-2015 

Buget total (mii lei) 1500 

Obiectivele proiectului pietruire străzi 

Activități Lucrări de pietruire a străzilor 
Justificare Situaţia tehnică actuală a străzilor afectează considerabil accesibilitatea 

 localităţii. 
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 U.A.T. Viziru 

 Titlul proiectului Pietruit străzi sat Lanurile 

 Perioada 2014-2015 

 Buget total (mii lei) 1500 

 Obiectivele proiectului pietruire străzi 

 Activități Lucrări de pietruire a străzilor 
 Justificare Situaţia tehnică actuală a străzilor afectează considerabil accesibilitatea 
  localităţii. 

   

 U.A.T. Viziru 

 Titlul proiectului Reabilitare străzi 

 Perioada 2014-2015 

 Buget total (mii lei) 5000 

 Obiectivele proiectului Modernizare drumuri și căi de acces 

 Activități Circulaţie și transport 

 Justificare Deteriorarea căilor de transport 15 km 

   

 U.A.T. Viziru 

 Titlul proiectului Reabilitare și dotare bibliotecă comunală 

 Perioada 2014-2015 

 Buget total (mii lei) 450 

 Obiectivele proiectului Reabilitare și dotare 

 Activități Cultural educative 

 Justificare Condiţii optime pentru activităţi sociale 

   

 U.A.T. Zăvoaia 
 Titlul proiectului Modernizare trotuare, aliniamente stradale, spaţii verzi, zone agremen, 

  reconstrucţie trotuare și podeţe 

 Perioada 2014 

 Buget total (mii lei)  

 Obiectivele proiectului 1000 

 Activități  

 Justificare  
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U.A.T. Zăvoaia 

Titlul proiectului Reabilitare și extindere clădire primărie 

Perioada 2015 

Buget total (mii lei) 700 

Obiectivele proiectului  

Activități  

Justificare  
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PORTOFOLIUL DE PROIECTE AL JUDEŢULUI BRĂILA  
PENTRU PERIOADA 2014-2020 

 

PROIECTE ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN BRĂILA (2014-2020) 
 

Denumire proiect Aeroportul internaţional „Dunărea de Jos” Brăila 

Arealul vizat Comuna Vad               Orasul Ianca          

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 

Parteneri Orasul Ianca  / parteneri privaţi 
Perioada de 2015-2020 

  

implementare  

Buget estimativ 307.169,418 mii Euro 

Sursa de finanțare PO Infrastructură Mare / Parteneriat public privat 
Obiective Scopul proiectului consta in cresterea atractivitatii locale si regionale prin dezvoltarea 

 accesibilitatii, prin crearea si extinderea infrastructurii aeroportuare, prin crearea unui 
 sistem multimodal de transporturi. 

Activități principale Prin acest proiect se propune construirea unui terminal pasageri si a unuia cargo, 
 pavilion administrativ, cu spatiile anexe acestuia, precum si dezvoltarea in faza 
 urmatoare a suprafetelor de teren adiacente 
 

Denumire proiect Constructia podului suspendat peste Dunare in zona Braila 
 

Arealul vizat Municipiului Brăila, Comuna Vădeni (Jud. Brăila), comunele Smârdan şi Jijila (jud. 
 

 Tulcea) 
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri UAT vizate de proiect 
 

Perioada implementare 2014-2020 
 

Buget estimativ 317.751.898 Euro 
 

Sursa de finanțare PO Infrastructură Mare / Parteneriat public privat 
 

Obiective - Realizarea unei conexiuni rutiere rapide între orasele Braila si Galati de Tulcea, 
 

 

promovand cresterea economica a regiunii si a centrelor urbane; 
 

 
 

 -Prin conectarea regiunilor nordice ale Romaniei cu regiunea sud est, proiectul va 
 

 contribui la revigorarea economiei regionale si locale; 
 

 -Proiectul va imbunatati accesul catre Delta Dunarii si litoralul Marii Negre, o resursa 
 

 turistica majora a Romaniei; 
 

 -Proiectul va imbunatati conexiunea rutiera a regiunii sud est la culoarele europene de 
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 transport, si va contribui la echilibrarea dezvoltarii regionale. 
 

Activități principale Complexul de lucrari de poduri cuprinde: podul principal peste Dunare; viaductele de 
 

 

acces la podul principal; -pasajul denivelat peste calea ferata dubla electrificata Braila- 
 

 
 

 Galati; poduri si podete peste canalele de irigatii si de desecari 
 

  
 

Denumire proiect Reconstructia ecologica prin impadurire a terenurilor degradate din judetul Braila 
 

Arealul vizat municipiul Braila; oraşele Faurei, Ianca, Insuratei; comunele Baraganul, Bordei Verde, 
 

 

Cazasu, Chiscani, Ciocile, Ciresu, Dudesti, Galbenu, Gemenele, Gradistea, Maxineni, 
 

 
 

 Mircea Voda,  Racovita, Ramnicelul, Romanu, Salcia Tudor, Scortaru Nou, Surdila 
 

 Greci, Sutesti, Traian, Tudor Vladimirescu, Tufesti, Unirea, Viziru 
 

Solicitant Consiliul Județean Brăila 
 

Parteneri UAT vizate de proiect 
 

Perioada de 2015-2020 
 

implementare  
 

Buget estimativ  
 

Sursa de finanțare Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 

Obiective Obiectiv general: Imbunatatirea calitatii mediului in judetul Braila 
 

 

Obiective specifice Specifice: 
 

 
 

 1. Refacerea si imbunatatirea calitatii solului; 
 

 2. Refacerea si imbunatatirea echilibrului hidrologic; 
 

 3.Asigurarea permanentei si stabilitatii biodiversitatii 
 

 4. Combaterea schimbarilor climatice prin diminuarea efectelor secetei si limitarea 
 

 desertificarii 
 

 5. Protectia solului; 
 

 6. Asigurarea standerdelor de sanatate a populatiei; 
 

 7. Imbunatatirea aspectului peisagistic . 
 

Activități principale - elaborare studii tehnice şi pedologice; 
 

 

- instalarea plantatiilor; 
 

 
 

 - lucrari de ingrijire a plantatiilor (completari lipsuri); 
 

 - lucrari de combatere a daunatorilor; 
 

 - lucrarii de control anual al regenerarilor; 
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Denumire proiect Înfiinţare perdele forestiere de protecţie pe teritoriul judeţului Brăila 
Arealul vizat Faurei, Ianca, Insuratei, Baraganul, Bertestii de Jos, Bordei Verde, Cazasu, Chiscani, 

 Ciocile, Ciresu, Dudesti, Frecatei, Galbenu, Gemenele, Gradistea, Gropeni, Jirlau, 
 Marasu, maxineni, Mircea Voda, Movila Miresii, Racovita, Ramnicelu, Romanu, 

 Rosiori, Salcia Tudor, Scortaru Nou, Silistea, Stancuta, Surdila Gaiseanca, Surdila 

 Greci, Sutesti, Tichilesti, Traian, Tudor Vladimirescu, Tufesti, Ulmu, Unirea, Vadeni, 

 Victoria, Visani, Viziru, Zavoaia 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 

Parteneri UAT vizate de proiect 
Perioada de 2015-2020 

  

implementare  

Buget estimativ  

Sursa de finanțare Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
Obiective Obiectiv general: Combaterea schimbarilor climatice prin diminuarea efectelor secetei 

 si limitarea desertificarii 

 Obiective specifice: 

 1. Refacerea si imbunatatirea calitatii solului; 

 2. Refacerea si imbunatatirea echilibrului hidrologic; 

 3. Protectia solului, cailor de comunicatii, a localitatilor 

 4. Asigurarea standerdelor de sanatate a populatiei; 

 5. Imbunatatirea aspectului peisagistic 
Activități principale - elaborare studii tehnice şi pedologice; 

 - lucrari de pregatire a terenurilor; 
 - lucrari de instalare a plantatiilor; 

 - lucrari de ingrijire a plantatiilor (completari lipsuri); 

 - lucrari de combatere a daunatorilor; 
 - lucrari de control anual al regenerarilor; 
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Denumire proiect Dezvoltarea turismului brailean, prioritati-oportunitati 
 

Arealul vizat a. Statiunea Movila Miresii; 
 

 

b. Statiunea Lacu-Sarat; 
 

 
 

 c. Statiunea Caineni Bai; 
 

 d. Blasova; 
 

 e. Zaton 
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila, UAT Movila Miresii, Brăila, Chiscani, Vişani, Frecăţei 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2015-2020 
 

implementare  
 

Buget estimativ  
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 

Obiective Obiectiv General: Valorificarea potenţialului natural al jud. Brăila 
 

 

Obiectiv specific: 
 

 
 

 1. Dezvoltarea de poli turistici cu specific balnear si de agrement/de agrement; 
 

 2. Dezvoltarea socio-economica a UAT-lor  Movila Miresii; Braila/Chiscani; Visani; 
 

 Frecatei 
 

 3. Promovarea calităţii peisajului natural, antropic si cultural aferent zonei respective; 
 

Activități principale - Studii tehnice; 
 

 

- lucrari de delimitare a statiunilor turistice/asezari de vacanta; 
 

 
 

 - proiectare si realizare infrastuctura tehnică ( alimentare cu apa, canalizare, alim. cu 
 

 energie electrica, cu energ. termica, cu gaze; realizare drumuri de acces,) 
 

 a. Statiunea Movila Miresii; 
 

 b. Statiunea Lacu-Sarat; 
 

 c. Statiunea Caineni Bai; 
 

 d. Asezare de vacanta Blasova; 
 

 e. Asezare de vacanta Zaton 
 

   

 
 
 
 
 
 
 

217 Strategia de dezvoltare a judeţului Brăila 2014-2020 



Denumire proiect Valorificarea potentialului natural al apelor geotermale din localităţile Insuratei si 
 

 Mihai Bravu, jud. Braila 
 

Arealul vizat Oraş Însurăţei, comuna Victoria 
 

Solicitant Consiliul Judetean Braila 
 

Parteneri Oraş Însurăţei, comuna Victoria 
 

Perioada de 2015-2020 
 

implementare  
 

Buget estimativ  
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 

Obiective Obiectiv General: Valorificarea potentialului apelor geotermale de pe teritoriul Jud. 
 

 

Braila 
 

 
 

 Obiective Specifice: 
 

 1.Verificarea si cunoasterea potentialului geotermal din Jud. Braila; 
 

 2. Punerea in valoare a apelor geotermale; 
 

 3. Dezvoltarea de poli turistici cu specific balnear si de agrement/de agrement; 
 

 4. Dezvoltarea socio-economica a UAT-lor Insuratei si UAT Victoria 
 

Activități principale - studii tehnice; 
 

 - studiu geologic; 
 

 - lucrari de evaluare detaliata a caracteristicilor hidrodinamice si hidrogeotermice 
 

 ale colectorului geotermal din zona Insuratei si Mihai Bravu; 
 

 -  proiectare  si  realizare  infrastuctura  tehnica  necesara  valorificarii  apelor 
 

 geotermale; 
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Denumire proiect Aqua Park Brăila 
 

Arealul vizat Judeţul Brăila 
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2016-2019 
 

implementare  
 

Buget estimativ 7 milioane euro 
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional 
 

Obiective Dezvoltarea infrastructurii de agrement a judeţului Brăila și crearea unei noi atracţii 
 

 

turistice pentru judeţ. 
 

 
 

Activități principale Studii tehnice; 
 

 

Viabilizare teren; 
 

 
 

 Construire instalaţii; 
 

 Construire unităţi de alimentaţie publică; 
 

 Construire spaţii administrative și anexe; 
 

 Activităţi de publicitate; 
 

 
Denumire proiect Controlul integrat al poluarii cu nutrienti  in jud. Braila prin infiintarea unor 

 

 

platforme de depozitare a gunoiului de grajd 
 

  

 
 

Arealul vizat UAT: Bertestii de Jos; Bordei Verde, Cazasu, Chiscani, Ciresu, Dudesti, Faurei, 
 

 

Frecatei, Galbenu, Gemenele, Gradistea, Gropeni, Ianca, Insuratei, Jirlau, Marasu, 
 

 
 

 Maxineni, Mircea Voda, Movila Miresii, Racovita, Rimnicelu, Romanu, Salcia Tudor, 
 

 Scortaru Nou, Silistea, Stancuta, Surdila Gaiseanca, Surdila Greci, Sutesti, Tichilesti, 
 

 Traian, Tudor Vladimirescu, Tufesti, Ulmu, Unirea, Vadeni, Victoria, Visani, Viziru, 
 

 Zavoaia (conform Ordinul MMDD nr.743/2008) 
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri UAT vizate de proiect 
 

Perioada de 2014-2020 
 

   

implementare  
 

Buget estimativ  
 

Sursa de finanțare PO Infrastructură mare / Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 

Obiective Obiectiv General: Reducerea deversarii de nutrienti in corpurile de apa si promovarea 
 

 

unei schimbari de comportament a populatiei 
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 Obiective Specifice: 
 

 1. Promovarea de actiuni de ecologizare a zonelor contaminate; 
 

 2. Testarea si demonstrarea de bune practici agricole; 
 

 3. Intreprinderea de actiuni vizand instruirea, informarea si constientizarea publica 
 

 a factorilor de decizie, a institutiilor implicate in monitorizarea si reducerea poluarii 
 

 cu nutrienti, a fermierilor si populatiei rurale. 
 

Activități principale - studii tehnice; 
 

 

- acualizare hati pedologice si analize ptr. det. Continutului de nutrienti; 
 

 
 

 - masuratori cadastrale; 
 

 - elaborare studiu geologic; 
 

 - proiectare si realizare infrastuctura tehnica necesare ( alim. apa, canalizare, statii 
 

 epurare, energ. electrica) 
 

 -  constructia de facilitati de colectare si management al gunoiului de grajd la nivel 
 

 comunal şi la nivel de gospodărie, in comunele din jud.Braila; 
 

 - achizitionarea echipamentelor ptr. managementul gunoiului de grajd ptr. fiecare 
 

 comuna: euro-pubele, incarcatoare  frontale, tractor, cisterna vintanja,  remorci, 
 

 masina de imprastiat gunoi de grajd; 
 

 - lucrari ptr. reabilitarea vechilor acumulari neautorizate de deseuri organice; 
 

 - realizare perdele forestiere, refacerea pasunilor comunale; 
 

 - campanii de informare şi conştientizare; 
 

  
 

Denumire proiect Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea energiei verzi 
 

Arealul vizat Judeţul Brăila 
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri UAT vizate de proiect 
 

Perioada de 2015-2018 
 

implementare  
 

Buget estimativ 20.000.000 Euro 
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional / PO Competitivitate 
 

Obiective -Diversificarea surselor de producere a energiei, tehnologiei si infrastructurii pentru 
 

 

productia de energie electrica/termica; 
 

 
 

 -Protectia mediului prin reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor 
 

 climatice; 
 

 -Implicarea mai activa a APL in procesul de valorificare a resurselor regenerabile de 
 

 energie 
 

Activități principale - Studii tehnice; 
 

 - Realizarea unui parc eolian; 
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Denumire proiect Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrica pentru iluminatul public şi 
 

 

alimentarea unor instituţii publice din judeţul Brăila 
 

 
 

Arealul vizat Judeţul Brăila 
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2016-2017 
 

implementare  
 

Buget estimativ 5.000.000 euro 
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional / PO Competitivitate 
 

Obiective Reducerea cheltuielilor cu energia electrică; 
 

 

Protejarea  mediului prin  reducerea  consumului de energie  electrică  din  surse 
 

 
 

 convenţionale; 
 

Activități principale Studii tehnice; 
 

 

Proiectare montare instalaţii fotovoltaice; 
 

 
 

 Racordarea consumatorilor la sistem; 
 

 

Denumire proiect Reabilitare drum judetean DJ 202B, Latinu – Gemenele – Movila Miresii-Urleasca. 
 

Arealul vizat  
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2016 
 

implementare  
 

Buget estimativ 29.233.073 lei, fara TVA 
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 

Obiective Realizarea acestui proiect va facilita accesul la infrastructura de afaceri din zonele 
 

 

aflate sub restructurare, precum si in zonele rurale cu investiţii in desfășurare din 
 

 
 

 judeţul Brăila. Localitatea Movila Miresii are potenţial turistic (pescuit sportiv in zonele 
 

 amenajate ale lacurilor cu apa dulce) si balnear datorita proprietăţilor terapeutice ale 
 

 lacului cu apa sărată din zonă. 
 

Activități principale Studii tehnice; 
 

 

Lucrări de drumuri 
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Denumire proiect Drum expres Brăila - Galaţi 
 

Arealul vizat  
 

Solicitant CNADNR 
 

Parteneri Consiliul Judeţean Brăila, Consiliul Judeţean Galaţi, Municipiile Brăila şi Galaţi 
 

Perioada de 2015-2017 
 

implementare  
 

Buget estimativ 175 milioane euro 
 

Sursa de finanțare PO Infrastructură mare 
 

Obiective - Creşterea mobilităţii persoanelor şi a mărfurilor şi dezvoltarea infrastructurii de 
 

 

transport regionale şi locale. 
 

 
 

 - Dezvoltarea infrastructurii rutiere în viitorul Sistem urban Brăila - Galaţi. 
 

Activități principale Studii tehnice; 
 

 Lucrări de drumuri 
 

   

 
 
 
 

Denumire proiect Reabilitare sistem rutier DJ 211A,km 0+000 – km 14+460, Bordei Verde - Viziru 
 

Arealul vizat Drumul face legatura intre localitatile Bordei Verde si Viziru (DN 21Braila - Slobozia si 
 

 DJ 212 Braila - Constanta) 
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2015-2016 
 

implementare  
 

Buget estimativ 6.584.925 lei, fara TVA 
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 

Obiective Realizarea acestui proiect va facilita accesul la infrastructura de afaceri din zonele 
 

 aflate sub restructurare, precum si in zonele rurale cu investitii in desfasurare din 
 

 judetul Braila. 
 

Activități principale Studii tehnice; 
 

 

Lucrări de drumuri 
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Denumire proiect Reparatii capitale DJ 211B, Tataru - Baraganu – Victoria – Mihai Bravu, km 0+000 – 
 

 

km 27+550 
 

 
 

Arealul vizat Drumul traversează paretea de sud a judeţului Brăila, asigurând legătura localităţilor 
 

 

cu drumurile naţionale DN 21 (Brăila – Slobozia) si DN 21A (Brăila –Țăndărei - 
 

 
 

 Constanţa) 
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2015-2016 
 

implementare  
 

Buget estimativ 34.442.620 lei fara TVA 
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 

Obiective Realizarea acestui proiect va facilita accesul la infrastructura de afaceri din zonele 
 

 

aflate sub restructurare, precum si in zonele rurale cu investitii in desfasurare din 
 

 
 

 judetul Braila. Drumul va asigura legătura dintre DN 21 si DN 21A. 
 

Activități principale Studii tehnice; 
 

 

Lucrări de drumuri 
 

 
 

 

Denumire proiect Reabilitare drum judetean DJ 255A. km52+000 – km 70+500,Silistraru – Gropeni 
 

Arealul vizat Drumul stabate localitatile Silistraru, Unirea si Gropeni cu drumurile nationale DN 2B 
 

 

(Braila – Buzau) si DN 21 (Braila –Slobozia) 
 

  

 
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2015-2016 
 

implementare  
 

Buget estimativ 22.902.783 lei, fara TVA 
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 

Obiective Realizarea acestui proiect va facilita accesul la infrastructura de afaceri din zonele 
 

 

aflate sub restructurare, precum si in zonele rurale cu investiţii in desfășurare din 
 

 
 

 judetul Braila. Drumul va asigura legătura dintre DN 2B si DN 21. 
 

Activități principale Studii tehnice; 
 

 

Lucrări de drumuri 
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Denumire proiect Reabilitare drum judetean DJ 221, Romanu – Sutesti - Ianca 
 

Arealul vizat Drumul face legătura localităţilor situate pe traseul drumului judeţean cu drumul 
 

 naţional BN 22 (Brăila – Râmnicu Sărat) si apoi cu DN 2B (Brăila – Buzău) 
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2015-2016 
 

implementare  
 

Buget estimativ 37.700.690 lei, fara TVA 
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 

Obiective Realizarea acestui proiect va facilita accesul la infrastructura de afaceri din zonele 
 

 

aflate sub restructurare, precum si in zonele rurale cu investiţii in desfășurare din 
 

 
 

 judeţul Brăila. Drumul va asigura legătura dintre DN 2B si DN 22. 
 

Activități principale Studii tehnice; 
 

 Lucrări de drumuri 
 

   

 

Denumire proiect Reabilitare drum judetean DJ 203, Ulmu – Zavoaia – Insuratei 
 

Arealul vizat Drumul face legatura localitatilor situate pe traseul drumului judetean cu drumul 
 

 national DN 21 (Braila – Slobozia, cu ramificatie la Constanta) si cu DN 2B (Braila – 
 

 Buzau) 
 

 Tronson 1 - km 59+000 – Insuratei- Zavoaia- Dudescu- Scarlatesti- Vultureni – Ulmu; 
 

 Tronson 2 - km 20+000 – Galbenu- Jirlau- Faurei- Ulmu; 
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2015-2017 
 

implementare  
 

Buget estimativ Tronson 1 - km 59+000 – km 84+897 - 32.190.664 lei, fara TVA 
 

 Tronson 2 - km 20+000 – km 59+000 - 48.251.947 lei, fara TVA. 
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 
 

Obiective Realizarea acestui proiect va facilita accesul la infrastructura de afaceri din zonele 
 

 

aflate sub restructurare, precum si in zonele rurale cu investiţii in desfășurare din 
 

 
 

 judeţul Brăila. Drumul va asigura legătura dintre DN 2B si DN 21. 
 

Activități principale Studii tehnice; 
 

 Lucrări de drumuri 
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Denumire proiect O sansa pentru incluziunea socio-profesionala a grupurilor vulnerabile 
 

Arealul vizat comuna Baraganu  
 

Solicitant Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila  
 

Parteneri Directia  pentru  Agricultura  si  Dezvoltare  Durabila  Braila; Asociatia  pentru 
 

 

promovarea profesiunilor sociale 
  

  
 

Perioada de 2015-2017  
 

implementare   
 

Buget estimativ 642 180 euro  
 

Sursa de finanțare PO Capital Uman  
 

Obiective Obiectivul general: Dezvoltarea si promovarea unor activitati si servicii generatoare de 
 

 

venituri pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune 
 

  

 
 

 sociala sa se integreze pe piata muncii, in structurile economiei sociale, prin 
 

 consolidarea capacitatilor, competentelor, cunostintelor si stimei de sine, oferirea 
 

 unor oportunitati de angajare, cat si prin formarea profesionala a specialistilor 
 

 implicati in procesul de integrare socio-profesionala a acestora;  
 

 Obiective specifice:  
 

 OS1 Informarea persoanelor defavorizate din punct de vedere social si a specialistilor 
 

 implicati in procesul de integrare socio-profesionala a acestora cu privire la domeniul 
 

 economiei sociale astfel incat acestia vor dobandi cunostinte privind conceptul de 
 

 economie sociala, formele si actorii implicati, vor intelege principiile economiei sociale 
 

 si vor lista directii strategice de infiintare a unor structuri ale economiei sociale. 
 

 OS2 Infiintarea a 2 structuri ale economiei sociale – 2 ateliere protejate pentru 
 

 persoanele cu dizabilitati institutionalizate intr-un centru rezidential din mediul rural, 
 

 persoane excluse social sau expuse riscului de excluziune sociala, pentru a le ajuta sa-si 
 

 dezvolte abilitati de autonomie personala si sociala si sa le pregateasca pentru o viata 
 

 sociala si profesionala activa.  
 

 OS3 Dezvoltarea unor programe de formare a persoanelor defavorizate din punct de 
 

 vedere social si a specialistilor implicati in procesul de integrare socio-profesionala a 
 

 acestora  pentru  dobandirea/dezvoltarea  competentelor  profesionale  in  vederea 
 

 obtinerii/mentinerii unui loc de munca in domeniul serviciilor sociale: asistent personal 
 

 pentru persoana cu handicap grav; pedagog de recuperare; animator socio-educativ; 
 

 asistent maternal profesionist; alti specialisti implicati in domeniul serviciilor sociale, 
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 inclusiv formarea/dezvoltarea competentelor de utilizare TIC 
 

 OS4 Promovarea la nivelul comunitatii locale a unor politici de dezvoltare locala care 
 

 sa ia in considerare implementarea conceptului de economie sociala ca premisa 
 

 pentru crearea de oportunitati de integrare sociala pentru grupurile vulnerabile. 
 

Activități principale Managementul proiectului; Conferinta de lansare a proiectului pentru diseminarea 
 

 

obiectivelor si cresterea gradului de constientizare a actorilor relevanti; Activitati de 
 

 
 

 identificare si informare a persoanelor defavorizate din punct de vedere social din 
 

 cadrul grupului tinta; Autorizarea furnizorului de formare profesionala pentru fiecare 
 

 ocupatie; Amenajarea terenului destinat celor 2 ateliere protejate; Dotarea atelierelor 
 

 protejate; Modernizarea unei sali multifunctionale a centrului rezidential pentru 
 

 persoanele adulte cu handicap, Formarea profesionala a persoanelor defavorizate 
 

 social 
 

  
 

Denumire proiect Cresterea capacitatii DGASPC Braila pentru interventia in cazurile de violenta  in 
 

 familie 
 

  
 

Arealul vizat Municipiul Brăila 
 

Solicitant Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2015-2016 
 

implementare  
 

Buget estimativ 42 072 euro 
 

Sursa de finanțare PO Capital Uman 
 

Obiective Obiectiv general: Eficientizarea activitatii echipei mobile prin interventie concertata si 
 

 

informarea  comunitatii  privind  fenomenul  violentei  in  familiei  si  premisele 
 

 
 

 diminuarii/eradicarii acestuia 
 

 Obiectiv specifice 
 

 Infiintarea unui centru pentru adapostirea victimelor violentei in familie 
 

 Prevenirea aparitiei violentei in familie, prin campanii de informare – educare- 
 

 comunicare 
 

 Consolidarea actiunilor de prevenire si interventie in situatii de violenta in familie la 
 

 nivel judetean, prin infiintarea echipei intersectoriale judetene cu responsabilitati in 
 

 acest sens 
 

 Intarirea colaborarii interinstitutionale in vederea semnalarii si instrumentarii cazurilor 
 

 de violenta in familie 
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Activități principale  Managementul proiectului; realizarea achizitiilor necesare dotarii si functionarii 
 

  

serviciului dezvoltat; informarea si publicitatea  proiectului; constituirea echipei 
 

   

  
 

  intersectoriale judetene cu responsabilitati in domeniul violentei in familie; selectia 
 

  personalului; elaborarea instrumentelor si procedurilor de lucru pentru serviciul 
 

  dezvoltat; identificarea beneficiarilor directi si indirecti; instrumentarea cazurilor de 
 

  violenta in familie; acompanierea in centrul pentru adapostirea victimelor violentei in 
 

  familie 
 

   
 

Denumire proiect  Reabilitarea/modernizarea imobilelor in care functioneaza unitati de protectie 
 

  

(centre de plasament de tip familial , apartamente de tip familial, casute de tip 
 

  
 

  familial, centre rezidentiale pentru adulti cu handicap) 
 

Arealul vizat  Judeţul Brăila 
 

Solicitant  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Braila 
 

Parteneri   
 

Perioada de  2015-2020 
 

implementare   
 

Buget estimativ   
 

Sursa de finanțare  PO Capital Uman, Programul Operaţional Regional 
 

Obiective  Îmbunătăţirea infrastructurii fizice şi a dotărilor unităţilor de protecţie 
 

  

- Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Braila 
 

  
 

  - Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap 
 

  - Casutele de tip familial pentru copii cu dizabilitati, localizate in orasul Insuratei si in 
 

  comuna Baraganul 
 

  - Casutele de tip familial pentru copii cu dizabilitati localizate in orasul Faurei 
 

  - Complexul de servicii pentru copii cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ 
 

  - Centrul de plasament in regim de urgenta si Centrul maternal ,,Alexandra’’ 
 

  - Apartamentele de tip familial pentru copii care beneficiaza de masura de protectie 
 

  speciala; 
 

Activități principale  - Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap Braila - un lift 
 

  

pentru transport persoane; lift transport alimente; dotarea cu echipamente specifice 
 

  
 

  persoanelor cu dizabilitati; modernizare (grupuri sanitare, camere de zi, dormitoare, 
 

  holuri, fatada, curte interioara, mobilier) 
 

  - Centrul de Ingrijire si Asistenta pentru Persoane Adulte cu Handicap - modernizare 
 

  grupuri sanitare, camere de zi, dormitoare, holuri, fatada, curte interioara, mobilier; 
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 lucrări de reparatii si igienizare; dotarea cu echipamente specifice persoanelor cu 
 

 dizabilitati; inlocuirea energiei conventionale cu energie solara – panouri fotovaltaice 
 

 - Casutele de tip familial pentru copii cu dizabilitati, localizate in orasul Insuratei si in 
 

 comuna Baraganul - modernizare (grupuri sanitare, camere de zi, dormitoare, holuri, 
 

 fatada, curte interioara, mobilier; precum si dotarea cu echipamente specifice copiilor 
 

 cu dizabilitati; inlocuirea sistemului de incalzire actual cu sistemul de incalzire cu peleti 
 

 - Casutele de tip familial pentru copii cu dizabilitati localizate in orasul Faurei - 
 

 modernizare grupuri  sanitare,  camere de zi, dormitoare, holuri,  fatada,  curte 
 

 interioara, mobilier; dotarea cu echipamente specifice copiilor cu dizabilitati 
 

 - Complexul de servicii pentru copii cu dizabilitati ,,Pescarusul’’ - modernizare grupuri 
 

 sanitare, camere de zi, dormitoare, holuri, fatada, curte interioara, mobilier; dotarea 
 

 cu echipamente specifice copiilor cu dizabilitati 
 

 - Centrul de plasament in regim de urgenta si Centrul maternal ,,Alexandra’’ - 
 

 modernizare grupuri  sanitare,  camere de zi, dormitoare, holuri,  fatada,  curte 
 

 interioara, mobilier; 
 

 - Apartamentele de tip familial pentru copii care beneficiaza de masura de protectie 
 

 speciala - modernizare grupuri sanitare, camere de zi, dormitoare, holuri, fatada, 
 

 mobilier; 
 

  
 

Denumire proiect Reabilitare corp spitalizare Pavilion A, Spitalul Judetean de Urgenta Braila 
 

Arealul vizat Judeţul Brăila 
 

Solicitant Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila – Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2015-2019 
 

implementare  
 

Buget estimativ 49.759.820 lei 
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional 
 

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de cazare şi tratament a Spitalului Judeţean de 
 

 

Urgenţă Brăila cu scopul creşterii calităţii serviciilor de sănătate furnizate populaţiei. 
 

 
 

Activități principale Reamenajarea, recompartimentarea şi configurarea camerelor de cazare şi de 
 

 tratament, respectându-se prevederile legale in vigoare. 
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Denumire proiect Reabilitare corp spitalizare Pavilion B, Spitalul Judetean de Urgenta Braila 
 

Arealul vizat Judeţul Brăila 
 

Solicitant Spitalul Judeţean de Urgenţă Brăila – Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2015-2019 
 

implementare  
 

Buget estimativ 51.088.128 lei 
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional 
 

Obiective Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de cazare şi tratament a Spitalului Judeţean de 
 

 

Urgenţă Brăila cu scopul creşterii calităţii serviciilor de sănătate furnizate populaţiei. 
 

 
 

Activități principale Reabilitare acoperiş şi arhitectură exterioară Pavilion B al Spitalului Judeţean de 
 

 

Urgenţă. 
 

 
 

 
Denumire proiect  Consolidare si dotare cu aparatura medicală, dotări hoteliere şi de deservire Spitalul 

 

  

de Pneumoftiziologie Brăila 
 

  
 

   
 

Arealul vizat  Judeţul Brăila 
 

Solicitant  Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila – Consiliul Judeţean Brăila 
 

Parteneri   
 

Perioada de  2015-2016 
 

implementare   
 

Buget estimativ  15.000.000 euro 
 

Sursa de finanțare  Programul Operaţional Regional 
 

Obiective  Asigurarea asistentei medicale pentru afecţiunile respiratorii în judeţul Brăila, în 
 

  

condiţiile în care actualul imobil al Spitalului de Pneumoftiziologie este retrocedat şi 
 

  
 

  va trebui eliberat în anul 2016. 
 

  Modernizarea serviciilor de specialitate asigurate de Spitalul de Pneumoftiziologie 
 

  Brăila. 
 

Activități principale  Studii tehnice; 
 

  

Proiectare şi execuţie sediu spital; 
 

   

  
 

  Achiziţionarea şi dotarea cu mobilier şi echipament hotelier; 
 

  Achiziţionarea şi dotarea cu echipament şi aparatură medicală; 
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Denumire proiect Dezvoltarea eco-turismului in Insula Mica a Brailei 
 

Arealul vizat Judeţul Brăila 
 

Solicitant Consiliul Judeţean Brăila, Administraţia Parcului 
 

Parteneri RNP Romsilva 
 

Perioada de 2015-2019 
 

implementare  
 

Buget estimativ 8 milioane euro; 
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional / Programul Operaţional Infrastructură Mare 
 

Obiective - Valorificarea durabilă a patrimoniului natural al judeţului Brăila prin  conservarea 
 

 

diversităţii biologice, a habitatelor naturale, asigurarea unui management eficient și 
 

 
 

 promovarea turistică a Parcului Natural Insula Mică a Brăilei; 
 

 Obiective specifice: 
 

 - Protejarea, conservarea şi sporirea biodiversităţii floristice şi faunistice 
 

 - Implementarea unui sistem de monitorizare a evoluţiei mediului şi faunei 
 

 - Creşterea gradului de informare şi conştientizare a vizitatorilor şi comunităţilor locale 
 

 privind protecţia mediului înconjurător 
 

 - Promovarea parcului Natural Insula Mică a Brăilei drept atracţie eco-turistică; 
 

Activități principale Realizarea unui plan de management al Parcului Natural Insula Mică a Brăilei; 
 

 Actualizarea planului de marketing al Parcului Natural; 
 

 Amenajarea traseelor turistice; 
 

 Amenajarea punctelor de belvedere; 
 

 Amenajarea punctelor de fotografiere; 
 

 Amenajarea adăposturilor pentru turiști și a zonelor de popas; 
 

 Amenajare centru administrativ cu punct de informare pentru turiști; 
 

 Amplasare indicatoare și panouri turistice; 
 

 Sistem de monitorizare a stării mediului; 
 

 Campanie de informare și conștientizare a vizitatorilor parcului și a locuitorilor 
 

 comunelor învecinate cu privire la importanţa protejării mediului natural; 
 

 Campanie de promovare turistică a Insulei Mici a Brăilei; 
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Denumire proiect Reabilitare sediu Facultatea de Inginerie Braila, Universitatea „Dunarea de Jos” din 

 

 

Braila 
 

 
 

Arealul vizat Judeţul Brăila 
 

Solicitant Universitatea ”Dunărea de Jos” 
 

Parteneri Consiliul Judeţean Brăila 
 

Perioada de 2015-2016 
 

implementare  
 

Buget estimativ 1.200.000 euro 
 

Sursa de finanțare Programul Operaţional Regional 
 

Obiective Îmbunătăţirea nivelului calitativ al furnizării serviciilor de învăţământ universitar din 
 

 

judeţul Brăila; 
 

 
 

 Îmbunătăţirea generală a aspectului urbanistic al zonei; 
 

Activități principale Studii tehnice; 
 

 

Proiectare şi execuţie lucrări de renovare și consolidare; 
 

 
 

 Achiziţionarea şi dotarea cu mobilier şi echipament specific; 
 

 

 

Denumire proiect  Reabilitare sediu ISU Braila din strada Gradinii Publice nr. 13 
 

Arealul vizat  Judeţul Brăila 
 

Solicitant  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ”Dunărea” al judeţului Brăila 
 

Parteneri  Consiliul Judeţean Brăila 
 

Perioada de  2015-2016 
 

implementare   
 

Buget estimativ  1.200.000 euro 
 

Sursa de finanțare  Programul Operaţional Regional; PO Infrastructură Mare 
 

Obiective  Îmbunătăţirea  nivelului  calitativ  al  furnizării  serviciilor  publice  de  siguranţă  a 
 

  

populaţiei; 
 

  
 

  Îmbunătăţirea generală a aspectului urbanistic al zonei; 
 

Activități principale  Studii tehnice; 
 

  

Proiectare şi execuţie lucrări de renovare și consolidare; 
 

   

  
 

  Achiziţionarea şi dotarea cu mobilier şi echipament specific; 
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PROIECTE ALE UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE 

DIN JUDEŢUL BRĂILA (2014-2020) 

 

Proiecte ale oraşelor şi comunelor 

 

 U.A.T.  Bărăganul 

 Titlul proiectului  „Reabilitare si consolidare bloc de locuinte” -Sa traim frumos- 

 Perioada  2014-2016 

 Buget total (mii lei)  2000 
 Obiectivele proiectului  Îmbunătăţirea condiţiilor igenico-sanitare si de locuit în cele 18 apartamente din 
   acest bloc 
 Activități  realizarea studiului de fezabilitate;realizarea proiectului tehnic si a memoriului 
   tehnic;realizarea studiului geotehnic;consolidarea structurii;reabilitarea 
   apartamentelor si scarilor;refacerea acoperisului;reabilitarea grupurilor 
   sociale;repararea instalatiei electrice;asigurarea condiţiilot de incalzit(sobe, 
   hornuri); Realizarea de jgheaburi si burlane;Realizarea finisajelor interioare si 
   exterioare; Realizarea tamplariei interioare si exterioare;Refacerea trotuarului in 
   jurul clădirii; 

 Justificare  Asigurarea condiţiilor minime de locuit si de confort pentru locatarii acestui bloc 

    

 U.A.T.  Bărăganul 

 Titlul proiectului  „Realizare sistem de canalizare si statia de epurare” -Un mediu curat - 

 Perioada  2014-2017 

 Buget total (mii lei)  8100 

 Obiectivele proiectului  Creșterea nivelului de trai, - Protectia calităţii apelor 
 Activități  realizarea studiului de fezabilitate;realizarea proiectului tehnic si a memoriului 
   tehnic;realizarea studiului geotehnic;Construirea retelei de colectare ape uzate si 
   a statiei de epurare;Dotarea cu echipamente adecvate desfasurarii; procesului de 
   epurare si colectare(statii de pompare, pompe); 
 Justificare  exista in functie un sistem de alimentare cu apa, iar introducerea apei in locuinte 
   in conformitate cu reglementarile actuale nu este permisa daca nu este asigurata 
   posibilitatea racordarii la o reţea publica de canalizare a apei uzate si la o statie de 
   epurare 
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U.A.T. Berteștii de Jos 

Titlul proiectului Reabilitare dispensar medical Berestii de Jos 

Perioada 2016-2016 

Buget total (mii lei) 1000 

Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea serviciilor medicale catre populatie 

Activități Creterea calităţii serviciilor medicale din comuna 

Justificare Îmbunătăţirea condiţiilor de viata a populaţiei 
  

U.A.T. Berteștii de Jos 

Titlul proiectului Dispensar medical loc. Spiru Haret, comuna Berteștii de Jos, Jud Brăila 

Perioada 2017-2017 

Buget total (mii lei) 700 

Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea serviciilor medicale catre populatie 

Activități Creterea calităţii serviciilor medicale din comuna 

Justificare Îmbunătăţirea condiţiilor de viata a populaţiei 
  

U.A.T. Berteștii de Jos 

Titlul proiectului Construire camin cultural sat Gura Calmatui, Com Berteștii de Jos, Jud Brăila 

Perioada 2018-2018 

Buget total (mii lei) - 

Obiectivele proiectului Construirea unei clădiri noi pentru desfasurarea activităţilor cultural-educative 
Activități asigurarea unui spatiu pentru desfasurarea activităţilor cultural educative si 

 recreative 

Justificare O sansa pentru dezvoltarea si promovarea spatiului cultural 

  

U.A.T. Berteștii de Jos 

Titlul proiectului Modernizare drum comunal DC21 spiru Haret - Lacu Rezi, Jud Brăila 

Perioada 2019-2019 

Buget total (mii lei) 700 
Obiectivele proiectului Drumul DC23 se intersecteaza cu drumul judetean DJ212 si permite accesul la 

 satele Lacu rezi si marul Rosu si orasul Însurăţei 
Activități asigurarea circulatiei persoanelor in satele Lacu Rezi si Marul rosu si orasul 

 Însurăţei in condiţii bune 

Justificare Asigurarea unor condiţii bune de viata 
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 U.A.T.  Berteștii de Jos 
 Titlul proiectului  Modernizare străzi intravilan in comunca Berteștii de jos si localităţile Berteștii de 
   Sus, Gura Calmatui si Spiru haret 

 Perioada  2020-2020 

 Buget total (mii lei)  2000 

 Obiectivele proiectului  Modernizarea străzilor din interiorul localităţilor 

 Activități  pietruirea străzilor din localităţi 

 Justificare  Asigurarea unor condiţii bune de viata 

    

 U.A.T.  Cazasu 

 Titlul proiectului  Realizare reţea canalizare 

 Perioada  2015-2020 

 Buget total (mii lei)  - 

 Obiectivele proiectului  îmbunătăţirea calităţii vietii locuitorilor comunei 

 Activități  Lucrari infrastructura 

 Justificare  lipsa totala a retelei- protejarea sanatatii si a mediului incojurator 

    

 U.A.T.  Chiscani 

 Titlul proiectului  Reabilitarea acoperisului dispensarului -Sa invingem boala intr-un spatiu decent 

 Perioada  2015-2020 

 Buget total (mii lei)  100,7 

 Obiectivele proiectului  creșterea calităţii serviciilor oferite in cadrul dispensarului 
 Activități  Demararea(stabilirea echipei de implementare si a planului de actiune);Alegeerea 
   proiectantului pentru intocmirea proiectului tehnic si a caietelor de 
   sarcini;Intocmirea planului de derulare a achizitiilor de bunuri servicii si 
   lucrari;Derularea licitatiilor;Incheierea contractelor;Derularea contractelor 

 Justificare  îmbunătăţirea serviciilor de sanatate 

    

 U.A.T.  Chiscani 
 Titlul proiectului  Îmbunătăţirea retelei publice de apa in sat Lacu Sarat, comuna Chiscani, judeţul 
   Brăila 

 Perioada  2015-2020 
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Buget total (mii lei) 952,933 
Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea condiţiilor de viata pentru populatie, accesul la serviciile de baza si 

 protejarea mostenirii culturale si naturale din spatiul rural, in vederea rea 
Activități Demararea(stabilirea echipei de implementare si a planului de actiune);Alegerea 

 proiectantului pentru intocmirea proiectului tehnic si a caietelor de 
 sarcini;Intocmirea planului de derulare a achizitiilor de bunuri servicii si 
 lucrari;Derularea licitatiilorIncheierea contractelor;Derularea contractelor 

Justificare Populatia va beneficia de servicii imbunatatite 

  

U.A.T. Chiscani 

Titlul proiectului Extindere reţea de apa in comuna Chiscani 

Perioada 2015-2020 

Buget total (mii lei) 860,677 

Obiectivele proiectului dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de baza pentru populatia rurala. 
Activități Demararea , Alegerea proiectantului pentru intocmirea proiectului tehnic si a 

 caietului de sarcini, Intocmirea planului de derulare aachizitiilor publice, training 
 pentru utilizarea contractelor ,derularea licitatiiei, derularea contractelor. 

Justificare Îmbunătăţirea alimentarii cu apa a tuturor locuitorilor comunei 

  

U.A.T. Chiscani 
Titlul proiectului Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a deseurilor 

 menajere 

Perioada 2015-2020 

Buget total (mii lei) 431,095 

Obiectivele proiectului înfiinţare platforma;achizitionare echipamente si utilaje 
Activități Demararea , Alegerea proiectantului pentru intocmirea proiectului tehnic si a 

 caietului de sarcini, Intocmirea planului de derulare aachizitiilor publice, training 
 pentru utilizarea contractelor ,derularea licitatiiei, derularea contractelor. 

Justificare protectia mediului si a populaţiei 

  

U.A.T. Chiscani 

Titlul proiectului îmbunătăţirea retelei de drumuri 

Perioada 2015-2020 

Buget total (mii lei) 3689,985 
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 Obiectivele proiectului asfaltare străzi comunale 

 Activități asfaltare drumuri 

 Justificare îmbunătăţirea niveliului de trai al locuirorilor 

   

 U.A.T. Ciocile 

 Titlul proiectului Unitate procesare lapte 

 Perioada 2015-2020 

 Buget total (mii lei) 4400 

 Obiectivele proiectului Înfiinţarea unei unitati de procesare a laptelui in localitatea Ciocile 

 Activități Constructia si echiparea unei unitati de procesare a laptelui 
 Justificare parteneriatul public privat reprezinta o modalitate prin care know how-ul 
  sectorului privat este preluat de catre sectorul public cu scopul de a executa 
  proiecte de interes general 

   

 U.A.T. Ciocile 

 Titlul proiectului Înfiinţare reţea de canalizare in satele Ciocile si Chichinetu 

 Perioada 2015-2017 

 Buget total (mii lei) 6800 

 Obiectivele proiectului Colecatrea si tratarea apelor uzate in satele Ciocile si Chichinetu 

 Activități colectarea apelor uzate si epurarea acestora 

 Justificare Îmbunătăţirea nivelului de trai al locuitorilor satelor vizate 

   

 U.A.T. Ciocile 

 Titlul proiectului Reabilitare Grădiniţa Ciocile 

 Perioada 2014-2018 

 Buget total (mii lei) 1320 

 Obiectivele proiectului desfasurarea in bune condiţii a activităţii educationale 
 Activități Consolidare clădire, modernizare si dotare cu apa curenta si centrala termica 
  pentru incalzire 

 Justificare structura de rezistenta a clădirii se afla intr-o stare avansata de deteriorare 

   

 U.A.T. Ciocile 

 Titlul proiectului Extindere reabilitare si dotare scoli 
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Perioada 2014-2017 

Buget total (mii lei) 3520 
Obiectivele proiectului consolidarea si lodernizarea scolii pentru desfasurarea in condiţii bune a activităţii 

 educational 

Activități Consolidare clădire, extindere, dotare 

Justificare prevenirea abandonului scolar 

  

U.A.T. Ciocile 

Titlul proiectului Reabilitare dispensar uman 

Perioada 2016-2020 

Buget total (mii lei) 660 
Obiectivele proiectului consolidarea si modernizarea dispensarului uman pentru desfasurarea in bune 

 condiţii a activităţii medicale 
Activități Consolidare clădire, modernizare si dotare cu apa curenta si centrala termica 

 pentru incalzire 

Justificare  

  

U.A.T. Ciocile 

Titlul proiectului Asfaltare drumuri vicinale 

Perioada 2014-2017 

Buget total (mii lei) 6600 
Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii cailor de transport pentru derularea in bune condiţii 

 a transportului elevilor si prescolarilor la unitatile de învăţământ si a cetatenilor 

Activități Reabilitarea/asfaltarea DC 28 
Justificare pentru transportul elevilor la unitatile de învăţământ din Ciocile(in Odaieni nu mai 

 exista scoala/grădiniţa) si a cetatenilor dinOdaieni la institutiile din Ciocile, 
 prevenirea degradarii mijloacelor de transpor 

  

U.A.T. Ciocile 

Titlul proiectului Reablitare drumuri de exploatare 

Perioada 2018-2020 

Buget total (mii lei) 4400 
Obiectivele proiectului asiurarea accesului, creșterea gradului de siguranta, sporirea atractivităţii 

 comunei 
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Activități pietruirea a peste 20km de drum de exploatare 

Justificare facilitarea mobilitatii, reducerea costurilor de transport, ibunatatirea accesului 

  

U.A.T. Ciocile 
Alte proiecte prioritare   
1. Înfiinţare Piaţă agroalimentară   
2. Reabilitare iluminat public în satele componente comunei - Chichineţu, Chioibășești și Odăieni   
3. Înfiinţare platformă de gunoi de grajd în satul Ciocile  

 

 U.A.T. Dudești 

 Titlul proiectului Reabilitare Spital Dudești "Regina Maria" 

 Perioada 2015-2020 

 Buget total (mii lei) 4000 

 Obiectivele proiectului acordare asistenta sanitara de specialitate pentru zona de sud a judeţul ui 

 Activități - 

 Justificare Inexsitenata acestor servicii 

   

 U.A.T. Dudești 

 Titlul proiectului Amplasare Instalatie de producere energie verde 

 Perioada 2015-2017 

 Buget total (mii lei) 4000 
 Obiectivele proiectului producere energie necesara consumului unitatilor de învăţământ si iluminat 
  stradal 

 Activități - 

 Justificare economie la bugetul local 

   

 U.A.T. Dudești 

 Titlul proiectului Înfiinţare reţea de canalizare si statie de epurare 

 Perioada 2015-2020 

 Buget total (mii lei) 3700 

 Obiectivele proiectului îmbunătăţirea condiţiilor de viata a locuitorilor comunei 

 Activități - 
 Justificare imbunatatire condiţii de viata 
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U.A.T. Dudești 

Titlul proiectului Asfaltare si Modernizare santuri si podete si alei pietonale 

Perioada 2015-3020 

Buget total (mii lei) 5000 

Obiectivele proiectului asfaltare, modernizare santuri, alei pietonale, p[odete 

Activități - 

Justificare imbunatatire condiţii de viata 

  

U.A.T. Dudești 

Titlul proiectului Înfiinţare platforme de gunoi ecologice 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 300 

Obiectivele proiectului  

Activități  

Justificare  

  

U.A.T. Dudești 

Titlul proiectului Înfiinţare perdele forestiere 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 150 

Obiectivele proiectului  

Activități  

Justificare  

  

U.A.T. Dudești 

Titlul proiectului Reabilitare bază sportivă Tataru 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 150 

Obiectivele proiectului  

Activități  

Justificare  
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 U.A.T. Dudești 

 Titlul proiectului Înfiinţare bază sportivă Dudești 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 200 

 Obiectivele proiectului  

 Activități  

 Justificare  

   

 U.A.T. Dudești 

 Titlul proiectului Reparaţii capitale Școala Tataru, local I și II 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 500 

 Obiectivele proiectului  

 Activități  

 Justificare  

   

 U.A.T. Dudești 

 Titlul proiectului Construire Grădiniţă Tataru 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 500 

 Obiectivele proiectului  

 Activități  

 Justificare  

   

 U.A.T. Dudești 

 Titlul proiectului Înfiinţare parc de agrement și distracţii sat Dudești 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 200 

 Obiectivele proiectului  

 Activități  

 Justificare  
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U.A.T. Dudești 

Titlul proiectului Modernizare reţea iluminat public stradal 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 200 

Obiectivele proiectului  

Activități  

Justificare  

  

U.A.T. Dudești 

Titlul proiectului Punerea în valoare a unei părţi din istoricul satului Tataru – Drumul Sării – 

 Catedrala Bărăganului – Grup fântâni Poarta Brăilei 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 100 

Obiectivele proiectului  

Activități  

Justificare  

  

U.A.T. Făurei 

Titlul proiectului Reabilitare si modernizare reţea stradala, Oras Făurei, jud. Brăila 

Perioada 2015-2020 

Buget total (mii lei) 26.254 
Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea calităţii vietii, reducerea poluarii, atragerea de investitii in zonele 

 pilot de implementare, incurajarea parteneriatelor public-private. 
Activități Reabilitarea carosabilului străzilor.Amenajarea rigolelor de colectare si evacuare a 

 apelor pluviale. 

Justificare Starea tehnică necorespunzătoare a reţelei stradale. 

  

U.A.T. Făurei 

Titlul proiectului Reabilitare și modernizare reţea stradală 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 26.254,853 

Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea calităţii vieţii, reducerea poluării, atragerea de investiţii în zonele 
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  pilot de implementare, încurajarea parteneriatelor public-private 
 Activități Reabilitarea carosabilului străzilor 

  Amenajarea rigolelor de colectare și evacuare a apelor pluviale 

 Justificare Starea tehnică necorespunzătoare a reţelei stradale 

   

 U.A.T. Făurei 

 Titlul proiectului Plan urbanistic general 

 Perioada 2013-2017 

 Buget total (mii lei) 352 
 Obiectivele proiectului Planul Urbanistic General are caracter de reglementare şi răspunde programului 
  de amenajare a teritoriului şi de dezvoltare a localităţilor ce compun unitatea 
  teritorial- administrativă de bază. 

 Activități - 
 Justificare PUG -ul reprezintă o fază premergătoare realizării investiţiilor şi suportul juridic 
  de dezvoltare a localităţii. 

   

 U.A.T. Făurei 

 Titlul proiectului Înfiinţarea de perdele forestiere de protectie a localităţii 

 Perioada 2015-2016 

 Buget total (mii lei) 500 
 Obiectivele proiectului Protectia obiectivelor economico-sociale, a cailor de comunicatie din jurul 
  localităţilor si a culturilor agricole, precum si atenuarea zgomotului.Reconstructia 
  si îmbunătăţirea peisajului si a condiţiilor microclimatice.Creșterea biodivesitatii 
  zonale 

 Activități Pregatirea terenului si plantarea de arbori si arbusti 
 Justificare In ultimii ani perdelele existente au suferit agresiuni importante care au 
  determinat diminuarea semnificativa a acestora, prin procesul de fotosinteza ele 
  au o contributie importanta in regenerarea rezervei de oxigen la nivel local. 

   

 U.A.T. Făurei 

 Titlul proiectului Îmbunătăţirea calităţii mediului prin amenajarea şi realizarea de spaţii verzi 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 150 

 Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea calităţii mediului, creșterea confoortului si calităţii vietii populaţiei 
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Activități Pregatirea terenului, plantarea de arbori, arbusti , insamantare gazon, realizarea 
 si reabilitarea aleilor, mintarea de mobilier urban 

Justificare În conformitate cu prevederile OUG 195/2005 avem obligaţia să asigurăm până 
 la 31 dec 2013 o suprafaţă de spaţiu verde din terenul intravilan de 26 mp /locuitor 
 . 

  

U.A.T. Făurei 

Titlul proiectului Proiect închidere şi monitorizare post închidere depozit de deşeuri menajere 

Perioada 2017-2018 

Buget total (mii lei) 150 
Obiectivele proiectului Prevenirea si reducerea producerii de deseuri prin dezvoltarea de tehnologii 

 adecvate pentru eliminarea finala a deseurilor in vederea reducerii impactului 
 asupra mediului. 

Activități Imprejmuirea depozitului de deseuri.Realizare perdea vegetala de protectie 
Justificare Conform prevederilor HG 349/2005, anexa nr. 5 privind Calendarul de 

 sistare/încetare a activităţii sau conformare pentru depozitele de deşeuri 
 existente neconforme , clasa ''b'' din zona urbană, până în iulie 2017 avem 
 obligaţia sistării activităţii depozitului şi aplicarea prevederilor legale de operare 
 şi monitorizare în vederea închiderii şi urmărire postînchidere a depozitului. 

  

U.A.T. Frecăţei 

Titlul proiectului asfaltarea drumurilor comunale si a străzilor din comuna Frecăţei 

Perioada 2013-2016 

Buget total (mii lei) 8800 

Obiectivele proiectului amenajare cai rutiere conform normelor de trafic 

Activități modernizare si amenajare cai rutiere 

Justificare nu va fi generator de venituri 

  

U.A.T. Gemenele 
Titlul proiectului înfiinţarea si dotarea unui centru pentru situatii de urgenta in comuna gemenele 

 judeţul Brăila 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 500 
Obiectivele proiectului achizitia unei masini de pompieri si a echipamentului adecvat;achizitia de 

 motopompe 
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 Activități interventia prompta si in timp util pentru stingerea eventualelor incendii 
  ;evacuarea apei din locuintele inundate. 

 Justificare  

   

 U.A.T. Gemenele 
 Titlul proiectului crearea unui centru de ingrijire a persoanelor varstnice si a celor cu probleme 
  sociale 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 1000 

 Obiectivele proiectului construirea unei clădiri si dotarea acesteia avand destinatia de centru social 
 Activități asigurare asistenta medicala generala;ingrijire la domiciliu a pesoanelor 
  nedeplasabile; cantina sociala 

 Justificare ponderea majoritara a persoanelor varstnice ce reprezinta populatia locala. 

   

 U.A.T. Gemenele 

 Titlul proiectului crearea unui centru cultural-traditional bazat pe ateliere mestesugaresti 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 100 
 Obiectivele proiectului achizitia de razboaie de tesut si materia prima necesara confectionarii de costume 
  populare si obiecte de artizanat.;revigorare mestesugurilor de impletituri din 
  rachita ,olarit si altele. 

 Activități tesut,olarit,impletituri din rachita,cosuri de nuiele, plasa din sarma si altele. 

 Justificare ocuparea fortei de munca 

   

 U.A.T. Gemenele 

 Titlul proiectului construirea unui depozit pentru colectarea gunoiului de grajd 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 700 

 Obiectivele proiectului construirea unui depozit betonat 
 Activități construirea depozitului, colectarea gunoiului de grajd si transformarea acestuia in 
  ingrasamant natural pentru agricultura 
 Justificare necesitatea realizarii acestui proiect in vederea eliminarii depozitelor 
  necontrolate a gunoiului de grajd 
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U.A.T. Gemenele 

Titlul proiectului înfiinţarea unui sistem de colectare a deseurilor menajere 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 700 

Obiectivele proiectului colectare selectiva deseuri menajere 
Activități achizitia unei masini de transport gunoi; achizitia de pubele; construirea de 

 platforme betonate pentru pubele 

Justificare colectarea necorespunzatoare a deseurilor menajere 

  

U.A.T. Gemenele 

Titlul proiectului modernizarea iluminatului public in comuna gemenele 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 200 

Obiectivele proiectului asigurarea unui iluminat de calitate pe timpul noptii 
Activități verificarea instalatiei electrice existente; extinderea acesteia si achizitia de becuri 

 economice 

Justificare sistemul de iluminat public existent este foarte invechit 

  

U.A.T. Gemenele 
Titlul proiectului înfiinţarea unui sistem de irigat pentru terenurile aflate in extravilanul comunei 

 gemenele 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) - 

Obiectivele proiectului asigurarea apei de irigat necesare culturilor agricole in perioadele secetoase 

Activități - 

Justificare inexistente sistemului de irigat pe raza localităţii 

  

U.A.T. Gemenele 
Titlul proiectului înfiinţare si dotare serviciu de intretinere drumuri si spatii verzi in comuna 

 gemenele judeţul Brăila 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 100 

Obiectivele proiectului mentinerea curateniei si infrumusetarea localităţii 
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 Activități crearea de condiţii moderne a circulatiei auto si pietonala; achizitia de 
  motocositoare,pomi ornamentali,flori 

 Justificare necesitatea intretinerii drumurilor si spatiilor verzi existente 

   

 U.A.T. Gemenele 

 Titlul proiectului realizarea unei retele de canalizare menajera si a unei statii de epurare 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 3000 

 Obiectivele proiectului înfiinţare reţea de canalizare si statie de epurare 
 Activități amplasarea de retele pentru preluarea apelor menajere de la gospodariile 
  populaţiei 
 Justificare necesitatea infiintarii acestei retele deoarece exista infiintata reţea de apa 
  potabila. 

   

 U.A.T. Gemenele 
 Titlul proiectului reabilitarea si modernizarea prin asfaltare a drumurilor principale din localităţile 
  gemenele si gavani 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 2000 

 Obiectivele proiectului modernizarea satului 
 Activități asfaltarea drumurilor principale; construirea de santuri betonate pentru preluarea 
  apelor pluviale; acces la gospodarii; construire de trotuare pentru acces pietonal 

 Justificare necesitatea modernizarii localităţii 

   

 U.A.T. Grădiștea 

 Titlul proiectului Înfiinţare parc în localitatea Grădiștea 

 Perioada 2014-2016 

 Buget total (mii lei) 200 

 Obiectivele proiectului Modernizarea satului românesc 

 Activități Înfiinţarea unui parc în localitatea Grădiștea 

 Justificare Necesitatea modernizării localităţii 

   

 U.A.T. Grădiștea 
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Titlul proiectului Înfiinţare teren sport 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 200 

Obiectivele proiectului Modernizarea satului românesc 

Activități Înfiinţarea unui teren de sport 

Justificare Necesitatea modernizării localităţii 

  

U.A.T. Grădiștea 

Titlul proiectului Înfiinţare piaţa comunală 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 786,41 

Obiectivele proiectului Modernizarea satului românesc 

Activități Înfiinţarea unei pieţe 

Justificare Necesitatea modernizării localităţii 

  

U.A.T. Grădiștea 

Titlul proiectului Modernizare străzi 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 3000 

Obiectivele proiectului Modernizarea satului românesc 

Activități Modernizarea străzilor 

Justificare Necesitatea modernizării localităţii 

  

U.A.T. Grădiștea 

Titlul proiectului Înfiinţare sală de sport 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 1600 

Obiectivele proiectului Modernizarea satului românesc 

Activități Înfiinţarea unei săli de sport 

Justificare Necesitatea modernizării localităţii 

  

U.A.T. Gropeni 
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 Titlul proiectului Asfaltarea străzilor din interiorul comunei Gropeni, Judeţul Brăila 

 Perioada 2014-2016 

 Buget total (mii lei) 120000000 
 Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii de transport astfel incat sa fie reduse influentele 
  negative asupra mediului si confortului populaţiei 

 Activități asfaltare drumuri 
 Justificare este necesara creșterea atractivităţii pentru locuire a intravilanului localităţilor 
  prin crearea unei infrastructuri adecvate 

   

 U.A.T. Gropeni 

 Titlul proiectului Înfiinţare centru de ingrijire si consiliere batrani, in Loc. Gropeni 

 Perioada 2014-2017 

 Buget total (mii lei) 2000 
 Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea condiţiilor de viata pentru persoanele in varsta si generarea unei 
  baze pentru instaurarea unui nivel mai ridicat de nevoi prin creșterea nivelului de 
  trai 

 Activități reabilitare, dotare centru de ingrijire si consiliere batrani 
 Justificare lipsa existentei institutiilor specializate pentru ingrijirea batranilor in mediul rural 
  a dus la degradarea sociala a satelor 

   

 U.A.T. Gropeni 

 Titlul proiectului Extindere reţea de canalizare in Comuna Gropeni, Jud Brăila 

 Perioada 2014-2017 

 Buget total (mii lei) 64000000 
 Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea sistemului de protectie a apelor de suprafata si subterane in 
  vederea cresterii gradului de sanatate a populaţiei 

 Activități extinderea retelei de canalizare 

 Justificare exitenta partiala a retelelor de canalizare la nivelul spatiului rural 

   

 U.A.T. Ianca 

 Titlul proiectului Parc industrial 

 Perioada 2015-2017 

 Buget total (mii lei) 35200 

 Obiectivele proiectului Realizarea unei zone industriale menite sa dezvolte si sa atraga investitori in zona, 
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 pentru crearea de locuri de munca 
Activități Realizarea unui parc industrial;Publicitatea;Consultanta;Achizitiile de 

 echipamente, lucrari, etc 

Justificare Necesitatea atragerii de investitori si crearea de locuri de munca 

  

U.A.T. Ianca 

Titlul proiectului Reabilitarea şi modernizarea instituţiilor de învăţământ 

Perioada 2015-2018 

Buget total (mii lei) 26400 
Obiectivele proiectului Reabilitare si modernizare institutii de învăţământ din orasul Ianca si satele 

 componente 

Activități Publicitatea; Consultanta; Achizitiile de echipamente, lucrari, etc 
Justificare Necesitatea reabilitarii si modernizarea institutiilor de învăţământ care sunt vechi 

 de mai bine de 30 de ani si care nu corespund standardelor europene 

  

U.A.T. Ianca 

Titlul proiectului Înfiinţare creşă şi after school 

Perioada 2016-2018 

Buget total (mii lei) 13.200 

Obiectivele proiectului Înfiinţare creşă şi after school 

Activități Publicitatea; Consultanta; Achizitiile de echipamente, lucrari, etc 
Justificare Necesitatea reabilitarii si modernizarea institutiilor de învăţământ care sunt vechi 

 de mai bine de 30 de ani si care nu corespund standardelor europene 

  

U.A.T. Ianca 

Titlul proiectului Extindere şi modernizare zona de agrement pentru locuitorii oraşului Ianca 

Perioada 2015-2020 

Buget total (mii lei) 10.000 

Obiectivele proiectului Extindere şi modernizare zona de agrement pentru locuitorii oraşului Ianca 

Activități Publicitate, consultanţă, achiziţii de echipamente, lucrări 
Justificare Crearea de locuri pentru recreere şi popas, amenajarea unui spaţiu pentru jocuri 

 pentru adulţi, pentru copii, pentru persoanele cu dezabilităţi, spaţiu pentru picnic. 
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 U.A.T. Ianca 

 Titlul proiectului Reabilitare termică a clădirilor de locuit din oraşul Ianca 

 Perioada 2015-2020 

 Buget total (mii lei) 50.000 

 Obiectivele proiectului Reabilitare termică a clădirilor de locuit din oraşul Ianca 

 Activități Publicitate, consultanţă, achiziţii de echipamente, lucrări 
 Justificare Înfrumuseţarea mediului în care trăim, protejarea mediului prin reducerea 
  emisiilor de gaze cu efect de seră. Crearea de noi locuri de muncă în domeniul 

  construcţiilor, schimbarea aspectului blocurilor de locuit şi implicit al locuitorilor 

   

 U.A.T. Galbenu 

 Titlul proiectului Refacerea străzilor prin asfaltare 

 Perioada 2015-2016 

 Buget total (mii lei)  
 Obiectivele proiectului Refacerea străzilor prin asfaltare, asigurarea scurgerii apei pluviale de pe partea 

  carosabilă a drumului, modernizarea infrastructurii locale 

 Activități  

 Justificare Rezolvarea problemelor de acces la infrastructura rutieră din cadrul zonelor rurale 

   

 U.A.T. Galbenu 

 Titlul proiectului Dotarea dispensarului uman Galbenu 

 Perioada 2017 

 Buget total (mii lei)  
 Obiectivele proiectului Deservirea cetăţenilor comunei, scăderea riscului bolilor transmisibile, profilaxia 

  unor bol specifice tinerilor, profilaxia stomatologică 

 Activități  
 Justificare Dotarea cabinetelor cu aparatură corespunzătoare pentru diagnosticarea rapidă a 

  afecţiunilor medicale 

   

 U.A.T. Galbenu 

 Titlul proiectului Asfaltare străzi sat Sătuc 

 Perioada 2016-2017 

 Buget total (mii lei)  
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Obiectivele proiectului Refacerea străzilor prin asfaltare, asigurarea scurgerii apei pluviale de pe partea 

 carosabilă a drumului, modernizarea infrastructurii locale 

Activități  

Justificare Rezolvarea problemelor de acces la infrastructura rutieră din cadrul zonelor rurale 

  

U.A.T. Galbenu 

Titlul proiectului Asfaltare străzi sat Zamfireşti 

Perioada 2018 

Buget total (mii lei)  
Obiectivele proiectului Refacerea străzilor prin asfaltare, asigurarea scurgerii apei pluviale de pe partea 

 carosabilă a drumului, modernizarea infrastructurii locale 

Activități  

Justificare Rezolvarea problemelor de acces la infrastructura rutieră din cadrul zonelor rurale 

  

U.A.T. Galbenu 

Titlul proiectului Construcţie şi dotare sala de sport şcoala Galbenu 

Perioada 2016 

Buget total (mii lei)  

Obiectivele proiectului Construcţie şi dotare sala de sport şcoala Galbenu 

Activități  

Justificare Desfăşurarea în condiţii normale a activităţilor culturale şi locale 

  

U.A.T. Galbenu 

Titlul proiectului Reabilitare pod sat Drogu 

Perioada 2017 

Buget total (mii lei)  

Obiectivele proiectului Reabilitare pod sat Drogu 

Activități  

Justificare Asigurarea scurgerii apei pluviale 

  

U.A.T. Însurăţei 

Titlul proiectului “Construire si dotare grădiniţa in orasul Însurăţei, judeţul Brăila” 
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 Perioada 2014-2016 

 Buget total (mii lei) 2500 
 Obiectivele proiectului Dezvoltarea infrastructurii educationale la nivelul orasului ;Îmbunătăţirea 
  condiţiilor educationale prin construirea unei locatii noi. 

 Activități Construire, dotare 
 Justificare Continuarea procesului de dezvoltarea infrastructurii educationale la nivelul 
  orasului 

   

 U.A.T. Însurăţei 

 Titlul proiectului Reabilitare si dotare Grădiniţa nr. 2, orasul Însurăţei, judeţul Brăila 

 Perioada 2014-2016 

 Buget total (mii lei) 500 
 Obiectivele proiectului Dezvoltarea infrastructurii educationale la nivelul orasului ;Îmbunătăţirea 
  condiţiilor educationale prinreabilitartea si dotarea locatii nr. 2. 

 Activități Reabilitare, dotare 
 Justificare Este necesara reabilitarea datorita gradului avansat de deteriorare(clădire veche) 
  si lipsa dotarilor 

   

 U.A.T. Însurăţei 
 Titlul proiectului Reabilitarea, modernizarea si dotarea Centrelor de Ingrijire pentru Copii, orasul 
  Însurăţei, judeţul Brăila 

 Perioada 2014-2017 

 Buget total (mii lei) 500 
 Obiectivele proiectului Dezvoltarea infrastructurii educationale si sociale la nivelul orasului ;Combatere 
  separarii copilului de familie, prevenirea abandonului scolar, asigurarea cadrului 
  educational copiilor proveniti din familii dezavantajate 

 Activități Reabilitare, dotare 

 Justificare Locatiile actuale nu corespund standardelor UE in vigoare 

   

 U.A.T. Însurăţei 
 Titlul proiectului Reabilitarea, extinderea si dotarea Casei de Cultura din orasul Însurăţei, judeţul 
  Brăila 

 Perioada 2014-2017 

 Buget total (mii lei) 1200 

 Obiectivele proiectului Dezvoltarea infrastructurii cultural-educative 
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Activități Reabilitare, extindere, dotare 
Justificare Este necesara reabilitarea, extinderea si dotarea deoarece actuala clădire nu 

 corespunde nevoilor si desfasurarii activităţilor cultural-educative 

  

U.A.T. Însurăţei 
Titlul proiectului Reabilitare si dotare cabinet medical din satul Lacu Rezii, orasul Însurăţei, judeţul 

 Brăila 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 300 

Obiectivele proiectului Dezvoltarea si modernizarea infrastructurii medicale 

Activități Reabilitare, dotare 
Justificare Distanta mare fata de cel mai apropiat centru medical, lipsa mijloacelor de 

 transport, populatia varstnica 

  

U.A.T. Însurăţei 
Titlul proiectului Înfiinţare de spatii verzi, parcuri si aliniamente stradale in orasul Însurăţei, judeţul 

 Brăila 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 1500 
Obiectivele proiectului Protejarea, îmbunătăţirea si conservarea calităţii mediuluiCreșterea nivelului de 

 confort 

Activități Lucrari de terasamente, constructii, amenajari 
Justificare Realizarea parametrilor prevazuti de lege privind suprafata de spatiu 

 verde/locuitor 

  

U.A.T. Însurăţei 
Titlul proiectului „Înfiinţare structura de agrement, prin valorificarea apelor geotermale in orasul 

 Însurăţei, judeţul Brăila” 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 10000 
Obiectivele proiectului Crearea infrastructurii de turism in orasul Însurăţei, protejarea si îmbunătăţirea 

 calităţii mediului, Valorificarea resurselor geotermale existente prin înfiinţarea 
 unei structuri de agrement, dezvoltarea durabila a orasului 

Activități Lucrari de amenajare, constructii, dotare 

Justificare Existenta resurselor geotermale 
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 U.A.T. Însurăţei 

 Titlul proiectului “Modernizare străzi oras Însurăţei, judeţul Brăila – 52 km” 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 50000 
 Obiectivele proiectului Dezvoltarea durabil;a a orasului, prin dezvoltarea infrastructurii de transport; 
  Îmbunătăţirea condiţiilor de circulatie rutiera 
 Activități Reabilitarea sistemului rutier(reprofilare, balast, piatra sparta,strat de legatura, 
  strat de uzura), rigole pentru scurgerea apelor pluviale, amenajarea intersectiilor, 
  plantarea indicatoarelor de circulatie, marcaje rutiere 
 Justificare Starea necorespunzatoare din punct de vedere a desfasurarii circulatiei, sursa de 
  poluare cu praf, zgomot si noroi; neatractiv pentru mediul de afaceri. 

   

 U.A.T. Jirlău 

 Titlul proiectului reabilitare si extindere reţea apa potabila 

 Perioada 2016-2017 

 Buget total (mii lei) 10000 

 Obiectivele proiectului - 

 Activități reabilitarea lacului Jirlău 
 Justificare mentinerea valorii stiintifice a sitului avifaunistic lacul Jirlău ce se afla pe lista 
  ariilor naturale protejate la nivel national(natura 2000) 

   

 U.A.T. Jirlău 

 Titlul proiectului amenajare parc comunal 

 Perioada 2015-2016 

 Buget total (mii lei) 1000 

 Obiectivele proiectului - 

 Activități amenajarea unui parc comunal 
 Justificare îmbunătăţirea calităţii mediului prin creșterea suprafetelor spatiilor verzi si 
  apropierea marimii acestora pe cap de locuitor de standardele europene 

   

 U.A.T. Jirlău 

 Titlul proiectului sistem de management integrat al deseurilor in judeţul Brăila 

 Perioada 2013-2016 
   

 

Analiza situaţiei existente 254 



Buget total (mii lei)  27052 
 

Obiectivele proiectului  - 
 

Activități  inchidere depozit, depozit nou, statie sortare, compostare si transfer, dotari 
 

  colectare 
 

Justificare  un sistem de management al deseurilor conform normelor europene 
 

   
 

U.A.T.  Jirlău 
 

Titlul proiectului  reabilitare termica corp 1 scoala Jirlău 
 

Perioada  2016 
 

Buget total (mii lei)  500 
 

Obiectivele proiectului  - 
 

Activități  realizarea unui sistem termic de incalzire la corpul 1 scoala Jirlău 
 

Justificare  creșterea eficientei energetice 
 

   
 

U.A.T.  Jirlău 
 

Titlul proiectului  Infrastructura de drumuri – asfaltare străzi comunale 
 

Perioada  2014-2016 
 

Buget total (mii lei)  4817 
 

Obiectivele proiectului   
 

Activități  Asfaltare străzi comunale cu o lungime totală de 4,7km 
 

Justificare  Îmbunătăţirea infrastructurii fizice de bază în spaţiul rural 
 

   
 

U.A.T.  Jirlău 
 

Titlul proiectului  Canalizare menajeră, canalizare pluvială și staţie de epurare 
 

Perioada  2014-2016 
 

Buget total (mii lei)  7839 
 

Obiectivele proiectului   
 

Activități  Reţea de canalizare vacuumatică de 6001 m, canalizare pluvială 4700m, staţie de 
 

  vacuum și staţie de epurare 
 

Justificare  Atingerea conformităţii tehnice cu aquis-ul comunitare privind epurarea apei 
 

  

uzate 
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 U.A.T. Jirlău 

 Titlul proiectului Turnat trotuare, șanţuri, podeţe 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 1.200.000 

 Obiectivele proiectului  

 Activități Turnare de trotuare, șanţuri și podeţe pe străzile din cadrul localităţii 
 Justificare Starea necorespunzătoare a infrastructurii din punct de vedere a circulaţiei, 

  diminuarea sursei de poluare cu praf și noroi, scurgerea apei pluviale 

   

 U.A.T. Jirlău 

 Titlul proiectului Reabilitare și extindere reţea de apă potabilă 

 Perioada 2014-2017 

 Buget total (mii lei) 6750 

 Obiectivele proiectului  

 Activități Reabilitarea reţelei de apă potabilă (20km) și extinderea acesteia (4km) 
 Justificare Atingerea obiectivelor specifice legate de asigurarea calităţii apei potabile 

  furnizate populaţiei 

   

 U.A.T. Jirlău 

 Titlul proiectului Reabilitarea Lacului Jirlău 

 Perioada 2016-2017 

 Buget total (mii lei) 45000 

 Obiectivele proiectului  
 Activități Reabilitarea locului Jirlău în vederea transformării acestuia într-un punct de 

  atracţie turistică 
 Justificare Menţinerea valorii știinţifice a sitului avi faunistic Lacul Jirlău, ce se află pe lista 

  ariilor naturale protejate la nivel naţional (natura 2000) 

   

 U.A.T. Jirlău 

 Titlul proiectului Amenajare parc comunal 

 Perioada 2015-2016 

 Buget total (mii lei) 1000 
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Obiectivele proiectului  
Activități Amenajare parc comunal 

 

Justificare Îmbunătăţirea calităţii mediului prin creșterea suprafeţelor spaţiilor verzi și 
 

 

apropierea mărimii acestora pe cap de locuitor de standardele europene 
 

 
 

  
 

U.A.T. Jirlău 
 

Titlul proiectului Sistem de management integrat al deșeurilor în Jud Brăila 
 

Perioada 2013-2016 
 

Buget total (mii lei) 27052 
 

Obiectivele proiectului  
 

Activități Închidere depozit, depozit nou, staţie de sortare, compostare și transfer, dotări 
 

 

colectare 
 

 
 

Justificare Un sistem de management al deșeurilor conform normelor europene 
 

  
 

U.A.T. Jirlău 
 

Titlul proiectului Reabilitarea și restaurarea Monumentului eroilor 
 

Perioada 2015-2016 
 

Buget total (mii lei) 100 
 

Obiectivele proiectului  
 

Activități Reabilitarea și restaurarea monumentului istoric Monumentul Eroilor 
 

Justificare Starea degradată a monumentului istoric din centrul comunei, în vederea 
 

  
 

U.A.T. Jirlău 
 

Titlul proiectului Construcţie sală de sport 
 

Perioada 2017-2018 
 

Buget total (mii lei) 1860 
 

Obiectivele proiectului  
 

Activități Construcţia unei săli de sport pentru desfășurarea activităţilor sportive la nivelul 
 

 

școlii și localităţii 
 

 
 

Justificare Acces la facilităţi moderne de practicare a sportului în acord cu principiile, 
 

 

normele și standardele europene 
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 U.A.T. Marasu 

 Titlul proiectului Înfiinţarea sistemului de alimentare cu apa a comunei Marasu 

 Perioada 2015-2022 

 Buget total (mii lei) 20767 

 Obiectivele proiectului Aprovizionarea cu apa potabila a locuitorilor printr-un sistem centralizat 

 Activități Aprovizionarea cu apa potabila 
 Justificare Lipsa infrastructurii de alimtare cu apa potabila ,aprovizionarea facandu-se la 
  acest moment cu puturi forate 

   

 U.A.T. Movila Miresii 

 Titlul proiectului retea canalizare 

 Perioada 2015-2020 

 Buget total (mii lei) 11000 

 Obiectivele proiectului - 

 Activități - 

 Justificare - 

   

 U.A.T. Movila Miresii 

 Titlul proiectului Modernizare străzi ale comunei Movila Miresii, sat Țepeş Vodă şi sat Esna 

 Perioada 2014-2016 

 Buget total (mii lei) 14 .000 
 Obiectivele proiectului Este de a răspunde nevoii de modernizare a infrastructurii de drumuri şi implicit 

  de facilitarea accesului mobilităţii populaţiei şi circulaţiei de mărfuri 

 Activități Asfaltare străzi comunale 

 Justificare Circulaţia se desfăşoară cu dificultate, mai ales pe timp nefavorabil 

   

 U.A.T. Marasu 

 Titlul proiectului Modernizare DC 62 km 9+000 – km17+170,comuna Marasu,jud.Brăila 

 Perioada 2015-2017 

 Buget total (mii lei) 10825 

 Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea condiţiilor de transport in mediul rural 

 Activități Asfaltare drum comunal 

 Justificare - 
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U.A.T. Măxineni 

Titlul proiectului Extindere si modernizare Grădiniţa Măxineni (Grădiniţa cu program prelungit) 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 500 

Obiectivele proiectului Extindere si modernizare Grădiniţa Măxineni 

Activități - 
Justificare Cerintele cetatenilor din localitate, de a-si putea trimite copii la o grădiniţa de 

 acest gen 

  

U.A.T. Măxineni 
Titlul proiectului Modernizare sistemelor de alimentare cu apa in localităţile Latinu, Corbu Nou, 

 Măxineni 

Perioada 2015-2020 

Buget total (mii lei) 240 

Obiectivele proiectului îmbunătăţirea stilului de viata a cetatenilor comunei Măxineni 

Activități - 
Justificare Sistemele de apa din localităţile comunei sunt executate in anii 1964-1968 si s-au 

 deteriorat 

  

U.A.T. Măxineni 

Titlul proiectului Reabilitare drum comunal DC 56 din DN 23- ManastireaMăxineni 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 7036 

Obiectivele proiectului îmbunătăţirea accesului la piete 

Activități - 

Justificare Servicii de transport nedezvoltate 

  

U.A.T. Măxineni 

Titlul proiectului Asfaltare centre civice in localităţile Măxineni, Corbu Nou, Latinu 

Perioada 2016-2020 

Buget total (mii lei) - 
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Obiectivele proiectului cooperare interregionala 

Activități - 

Justificare Servicii de transport nedezvoltate 

  

U.A.T. Măxineni 
Alte proiecte prioritare:   
1. Modernizarea sistemelor de alimentare cu apă   
2. Amenajarea centru civic în localitatea Corbu Nou   
3. Amenajare loc de joacă în localitatea Măxineni   
4. Reabilitare drumuri și străzi de interes local în comuna Măxineni   
5. Consolidare digului în zona Corbu Vechi   
6. Extindere sistem centralizat de canalizare în localitatea Măxineni   
7. Construire piaţa în aer liber în localitatea Măxineni   
8. Reabilitare drum comunal DC1 Corbu Nou – Corbu vechi   
9. Reabilitare drum comunal DC56 – Mănăstirea Măxineni din DN23   
10. Reabilitare trotuare în localităţile comunei Măxineni   
11. Amenajare muzeu cu specific pescăresc și punct de informare în localitatea Corbu Nou  

 

 U.A.T.  Mircea Vodă 

 Titlul proiectului  Extindere canalizare Mircea Vodă si Dedulesti 

 Perioada  2016-2018 

 Buget total (mii lei)  2000 

 Obiectivele proiectului  Creșterea condiţiilor de trai ,respectarea legislatiei privind mediul 

 Activități  - 

 Justificare  - 

    

 U.A.T.  Mircea Vodă 

 Titlul proiectului  Reabilitare reţea apa sat Mircea Vodă 

 Perioada  2016-2018 

 Buget total (mii lei)  1500 
 Obiectivele proiectului  Inlocuirea conductelor de apa pentru diminuarea pierderilor si pentru creșterea 
   calităţii apei 

 Activități  - 

 Analiza situaţiei existente 260 



U.A.T. Mircea Vodă 

Titlul proiectului Sala sport 

Perioada 2015-2016 

Buget total (mii lei) 1500 

Obiectivele proiectului Desfasurarea activităţilor sportive la nivelul scolii si al comunitatii 
Activități Desfasurarea orelor de educatie fizica ,organizarea de competitii sportive si 

 concursuri locale intercomunale si interjudetene 
Justificare Numar mare de copii inscrisi la scoala,participarea fracventa la competitiile 

 scolare cu echipe de handbal,baschet.fotbal sala cu rezultate bune chiar la nivel 
 national,existenta a doua asociatii sportive la nivelul comunei. 

  

U.A.T. Mircea Vodă 

Titlul proiectului Construire bază sportivă 

Perioada 2015-2018 

Buget total (mii lei) 1500 

Obiectivele proiectului  

Activități  

Justificare  

  

U.A.T. Mircea Vodă 

Titlul proiectului Alei stradale 

Perioada 2014-2017 

Buget total (mii lei) 700 

Obiectivele proiectului  

Activități  

Justificare  

  

U.A.T. Mircea Vodă 

Titlul proiectului Asfaltare drumuri comunale 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 2500 

Obiectivele proiectului  
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Activități 

Justificare 

 

U.A.T. Racoviţa 
Titlul proiectului Retele canalizare si statie epurare a apelor uzate si menajere in satele Racoviţă si 

 Custura 

Perioada 2017 

Buget total (mii lei) 8000 

Obiectivele proiectului creșterea nivelului de trai, protectia calităţii apelor 
Activități studiu de fezabilitate, proictul tehnic si memoriu tehnic, studiul geotehnic, 

 trasament adecvat pentru fiecare drum, realizarea santurilor de colectare a apei 
 pluviale, asternerea unui strat de piatra de uzura de cc 5cm cu o granulatie de 15- 
 25mm, urmata de compactarea lui 

Justificare Existenta unui sistem de alimentare cu apa, introducerea apei in locuinte se poate 
 face doar daca exista posibilitatea racordarii la o reţea publica de canalizare 

  

U.A.T. Romanu 
Alte proiecte prioritare   
1. Modernizare și asfaltare străzi   
2. Construirea unui parc de joacă copii cu suprafaţă de 1740mp   
3. Construirea unui teren de joacă sporturi de echipă   
4. Reabilitarea Școlii generale cu clasele I-IV sat Romanu  

 

 U.A.T. Salcia Tudor 

 Titlul proiectului Consolidare si reabilitare Scolile Generale din satele Gulianca si Olaneasca 

 Perioada 2008-2014 

 Buget total (mii lei) 2196 

 Obiectivele proiectului Obiectiv general 

 Activități Consolidare clădire si reabilitare:acoperis,zugraveli interioare si exterioare. 
 Justificare Asigurarea de condiţii de învăţământ decente in satele respective a elevilor si 
  prescolarilor 

   

 U.A.T. Salcia Tudor 
 Titlul proiectului Modernizare infrastructura de baza prin înfiinţare reţea de canalizare si statie 
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 epurare 

Perioada 2015-2016 

Buget total (mii lei) 7191 
Obiectivele proiectului Obiectiv specific- racordarea gospodariilor populaţiei din satul Salcia Tudor la 

 reţeaua de canalizare 
Activități Pozat reţea canalizare pe o lungime de 10.010 ml ,construirea a 140 de camine , a 

 15 statii de pompare a apei uzate si statia de epurare 

Justificare Îmbunătăţirea condiţiilor de viata si a condiţiilor de mediu a cetatenilor 

  

U.A.T. Salcia Tudor 
Titlul proiectului Reabilitare sistem rutier, drum agricol de exploatare De 332,De 333, De 363,De 

 371, De 546, comuna Salcia Tudor,judeţul Brăila 

Perioada 2015-2017 

Buget total (mii lei) 7024 

Obiectivele proiectului Obiectiv general 
Activități Realizare infrastructura drum :4 cm. Strat uzura BA 16;5 cm. Strat de legatura 

 BAD 25; 15 cm. Strat de piatra sparta; 15 cm. Strat din balast;lungime drum:9,6 
 km 

Justificare Decongestionarea traficului rutier pe DN 23si DJ 202A de masinile si utilajele 
 agricole 

  

U.A.T. Salcia Tudor 

Titlul proiectului Pietruire străzi comunale si intretinere periodica 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 682 

Obiectivele proiectului Obiectiv specific-pietruire si intretinere periodica a străzilor 

Activități Transport piatra,intins piatra cu autogrederul si refacut terasamentul străzilor 
Justificare Asigurarea unui transport civilizat si îmbunătăţirea condiţiilor de mediu in 

 localităţi 

  

U.A.T. Salcia Tudor 

Titlul proiectului Reabilitare grădiniţă, sat Olăneasca 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 1329 
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Obiectivele proiectului  
 Activități  Amenajarea fostei școli generale în grădiniţa pentru preșcolari, cu dotările 

   necesare 

 Justificare  Nu există grădiniţă 

    

 U.A.T.  Salcia Tudor 

 Titlul proiectului  Înfiinţare târg comunal în satul Gulianca 

 Perioada  2016-2017 

 Buget total (mii lei)  1550 

 Obiectivele proiectului   
 Activități  Împrejmuirea terenului din intravilanul satului Gulianca, construit tarabe și 

   copertine, pietruit, asfaltat alei interioare, etc. 
 Justificare  Amplasare lângă DN23, facilitate pentru cetăţenii comunei și din zonele limitrofe 

   pentru schimburi de mărfuri, produse, animale în viu, etc. 

    

 U.A.T.  Salcia Tudor 

 Titlul proiectului  Înfiinţare centru de zi pentru bătrâni 

 Perioada  2016-2020 

 Buget total (mii lei)  2215 

 Obiectivele proiectului   

 Activități  Construirea unui centru de zi pentru bătrânii din comună 

 Justificare  Micșorarea riscului ecluziunii sociale a grupurilor vulnerabile 

    

 U.A.T.  Salcia Tudor 

 Titlul proiectului  Înfiinţarea de platforme de compostare 

 Perioada  2015-2020 

 Buget total (mii lei)  4430 

 Obiectivele proiectului   
 Activități  Construit platforme de compostare a gunoiului de grajd și a deșeurilor menajere 

   compostabile în fiecare din satele comunei 
 Justificare  Colectarea și compostarea unitară a gunoiului de grajd provenit die la crescătorii 
   de animale și a deșeurilor menajere compostabile de la populaţie și folosirea ca 

   îngrășământ natural pe terenurile cultivate 
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U.A.T.  Siliștea 
 

Titlul proiectului  Extindere reţea alimentare cu apa 
 

Perioada  2014-2016 
 

Buget total (mii lei)  550 
 

Obiectivele proiectului  Obiectiv general: Extinderea aprovizionarii cu apa potabila a satelor Cotu Lung si 
 

  Muchea 
 

Activități  Lucrari de de constructie si extindere a sistemului de aprovizionare cu apa 
 

  potabila; Asigurarea unui management eficient al serviciului de alimentare cu apa 
 

  curenta;Informarea si constientizarea populaţiei. 
 

Justificare  Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apa si îmbunătăţirea condiţiilor de 
 

  viata a locuitorilor din mediul rural. 
 

   
 

U.A.T.  Siliștea 
 

Titlul proiectului  Înfiintare sistem de canalizare 
 

Perioada  2014-2022 
 

Buget total (mii lei)  5000 
 

Obiectivele proiectului  Obiectiv general: Înfiinţarea unui sistem de canalizare la nivelul Comunei Silistea 
 

Activități  Pregatirea terenului si trasarea corecta a lucrarilor; Realizarea 
 

  sapaturilor;Montarea pieselor:Realizarea umpluturilor 
 

Justificare  Protectia mediului inconjurator 
 

   
 

U.A.T.  Siliştea 
 

Titlul proiectului  Extindere reţea alimentare apă 
 

Perioada  2014-2020 
 

Buget total (mii lei)  700 
 

Obiectivele proiectului  Extinderea aprovizionării cu apă potabilă a satelor Cotu Lung, Cotu Mihalea, 
 

  Vameşu 
 

Activități  Lucrări de construcţie şi extindere a sistemului de aprovizionare cu apă curentă, 
 

  informarea şi conştientizarea populaţiei 
 

Justificare  Dezvoltarea infrastructurii de alimentare cu apă şi îmbunătăţirea condiţiilor de 
 

  

viţă a locuitorilor din mediu rural 
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U.A.T. Siliştea 

Titlul proiectului Înfiinţare sistem de canalizare 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 5000 

Obiectivele proiectului Înfiinţarea unui sistem de canalizare la nivelul comunei Siliştea 
Activități Pregătirea terenului şi trasarea corectă a lucrărilor, realizarea săpăturilor, 

 montarea pieselor, realizarea umpluturilor 

Justificare Protecţia mediului înconjurător 

  

U.A.T. Siliştea 
Titlul proiectului Crearea unui sistem de management integrat al deşeurilor la nivelul Comunei 

 Siliştea 

Perioada 2016-2016 

Buget total (mii lei) 80 
Obiectivele proiectului Desfiinţarea tuturor depozitelor necontrolate de deşeuri menajere şi dezvoltarea 

 şi implementarea la nivel local a proiectelor de gestionare a deşeurilor, prin care 

 va fi posibilă furnizarea facilităţilor de gestionare a deşeurilor în vederea 

 reabilitării şi protecţiei mediului înconjurător 
Activități Desfiinţarea tuturor depozitelor necontrolate de deşeuri, dotarea gospodăriilor cu 

 pubele, înfiinţarea unui serviciu de salubritate, conştientizarea populaţiei privind 

 colectarea selectivă şi respectarea cerinţelor legale de protecţie a mediului 

Justificare Protecţia mediului înconjurător 

  

U.A.T. Siliştea 

Titlul proiectului Asfaltare drumuri comunale 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 14.000 

Obiectivele proiectului Asfaltare străzi, trotuare, dalare şanţuri 
Activități Efectuare de terasament din balast la care se adaugă agregate naturale ciment, 

 strat uzură beton asfaltic, strat legătura binder şi efectuare şanţuri pluviale 
Justificare Dezvoltarea infrastructurii în mediul rural şi îmbunătăţirea condiţiilor de viţă ale 

 locuitorilor din mediul rural 
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U.A.T. Siliştea 

Titlul proiectului Înfiinţarea unei zone turistice pe malul Siretului - Satele Cotu Lung şi Cotu 

 Mihalea 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 600 

Obiectivele proiectului Înfiinţarea unei zone turistice 

Activități Realizarea unei pensiuni pe malul Siretului, amenajarea unei plaje, organizarea 

 anuală a Sărbătorii Siretului 

Justificare Dezvoltarea turismului și a activităţilor culturale la nivelul comunei 

  

U.A.T. Stăncuţa 

Titlul proiectului Construire grădiniţa cu 3 clase 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 938 

Obiectivele proiectului - 

Activități - 

Justificare insuficienta fondurilor care a condus la imposibilitatea construirii unei grădiniţe 

  

U.A.T. Stăncuţa 

Titlul proiectului Reabilitat străzi de interes public local 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 6700 

Obiectivele proiectului - 

Activități - 

Justificare insuficienta fondurilor care a condus la imposibilitatea reabilitarii străzilor 

  

U.A.T. Surdila Gaiseanca 

Titlul proiectului Captare energie eoliana 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 44000 

Obiectivele proiectului Reducere costuri utilitati 

Activități Instalare echipamente, reabilitare drumuri acces 
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 Justificare Dezvoltare locala 

   

 U.A.T. Surdila Gaiseanca 

 Titlul proiectului Amenajare platforma industriala si comerciala 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 352 

 Obiectivele proiectului Facilitarea instalarii investitorilor privati , crearea de locuri de munca 

 Activități Amenajare platforma si racordare la utilitati 

 Justificare Dezvoltare locala 

   

 U.A.T. Surdila Gaiseanca 

 Titlul proiectului Înfiinţare camin batrani si victime violnta domestica 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 352 

 Obiectivele proiectului Protectia categoriilor sociale,ingrijirea persoanelor in varsta 

 Activități Reabilitarea fostului dispensar 

 Justificare Protectia socila in urma cresterii numerului persoanelor vulnerabile 

   

 U.A.T. Surdila Gaiseanca 

 Titlul proiectului Reabilitare Balta Brotacelul 

 Perioada Nespecificat, documentatie neelaborata 

 Buget total (mii lei) 8800 
 Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea calităţii mediului inconjurator, dezvoltarea capacitatii turistice a 
  zonei 
 Activități Refacerea capacitatii de a mentine apa, captarea sursei de apa, populare fauna si 
  flora, amenajare condiţii pentru desfasurarea activităţilor turistice si de agrement 
 Justificare Imbunatatire condiţii de mediu, de viata , dezvoltare activităţi turistice si 
  economice 

   

 U.A.T. Surdila Gaiseanca 

 Titlul proiectului Înfiinţare reţea pentru ape uzate si statie de epurare 

 Perioada Nespecificat, documentatie intocmita Studiu de Fezabilitate- 
 Buget total (mii lei) 8800 
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Obiectivele proiectului Protejarea mediului inconjurator, îmbunătăţirea calităţii vietii 

Activități Înfiinţare reţea de captare a apelor reziduale si statie de epurare 

Justificare Îmbunătăţirea calităţii vietii 

  

U.A.T. Surdila Gaiseanca 

Titlul proiectului Înfiinţare sistem colectare deseuri 

Perioada Nespecificat, documentatie intocmita Master Plan Judetean „Ecodunarea”- 

Buget total (mii lei) 2200 

Obiectivele proiectului Protejarea mediului inconjurator, îmbunătăţirea calităţii vietii 
Activități Înfiinţare sistem de colectare a deseurilor de la fiecare gospodarie si amenajarea 

 unei statii de transfer cu compostare industriala 

Justificare Îmbunătăţirea calităţii vietii 

  

U.A.T. Surdila Gaiseanca 

Titlul proiectului Impadurire terenuri agricole sau perimetre de ameliorare 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 2200 
Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, protejarea terenurilor si a satelor 

 componente 

Activități Impaduriri 

Justificare Protejarea mediului inconjurator 

  

U.A.T. Surdila Gaiseanca 

Titlul proiectului Parcuri pentru fiecare sat component al comunei 

Perioada Nespecificat, documentatie intocmita Master Plan Judetean „Ecodunarea”- 

Buget total (mii lei) 880 
Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea calităţii mediului inconjurator, indeplinirea obligatiilor pentru 

 asigurarea spatiului verde pe cap de locuitor. 

Activități Amenajare spatii verzi si de recreere 

Justificare Îmbunătăţirea calităţii mediului inconjurator 

  

U.A.T. Surdila Găiseanca 

Titlul proiectului Amenajare canale colectoare a apelor pluviale în zona marginală a satelor 
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  componente 
 

 Perioada 2014-2020 
 

 Buget total (mii lei) 1000 
 

 Obiectivele proiectului Reducerea riscului de producere a dezastrelor naturale 
 

 Activități Refacerea canalului de preluare din sudul satului Surdila Găișeanca, înlăturarea 
 

  riscului producerii inundaţiilor 
 

 Justificare Crearea unor politici de bază privind mediul 
 

   
 

 U.A.T. Surdila Găiseanca 
 

 Titlul proiectului Înfiinţarea sau reabilitarea căminelor culturale 
 

 Perioada 2014-2020 
 

 Buget total (mii lei) 2000 
 

 Obiectivele proiectului Accesul populaţiei la serviciile de bază 
 

 Activități Construirea unui nou cămin cultural sau reabilitarea și dotarea celor două 
 

  existente 
 

 Justificare Dezvoltarea serviciilor de bază 
 

   
 

 U.A.T. Surdila Găiseanca 
 

 Titlul proiectului Înfiinţare mini terenuri de sport și teren sport comunal 
 

 Perioada 2014-2020 
 

 Buget total (mii lei) 1300 
 

 Obiectivele proiectului Accesul populaţiei la serviciile de bază 
 

 Activități Înfiinţarea a 2 mini terenuri de sport în curţile școlilor comunale și înfiinţarea unei 
 

  baze sportive în aer liber cu teren de sport 
 

 Justificare Dezvoltarea serviciilor de bază 
 

   
 

 U.A.T. Surdila Găiseanca 
 

 Titlul proiectului Ridicare monumente comemorative în cinstea eroilor comunei și reabilitarea 
 

  

celor existente 
 

  
 

 Perioada 2014-2020 
 

 Buget total (mii lei) 500 
 

 Obiectivele proiectului Descoperirea și conservarea patrimoniului cultural 
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Activități Construirea monumentelor comemorative și reabilitarea celor existente 

Justificare Protejarea patrimoniului cultural 

  

U.A.T. Surdila Găiseanca 

Titlul proiectului Construire sală sport 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 3000 

Obiectivele proiectului Accesul populaţiei la servicii de bază 

Activități Construirea unei săli de sport moderne 

Justificare Dezvoltarea serviciilor de bază 

  

U.A.T. Surdila Găiseanca 

Titlul proiectului Reabilitare și conservare a așezămintelor de învăţământ 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 1000 

Obiectivele proiectului Accesul populaţiei la servicii de bază 

Activități Reabilitare și conservare a așezămintelor de învăţământ închise temporar 

Justificare Dezvoltarea serviciilor de bază 

  

U.A.T. Surdila Gaiseanca 

Titlul proiectului Reabilitare modernizare drumuri de acces agricole 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 8800 
Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea calităţii vietii in mediul rural, îmbunătăţirea condiţiilor de transport 

 pentru bunuri si persoane 

Activități Reabilitarea si modernizarea drumurilor de acces dintre tarlalele agricole 

Justificare Facilitarea accesului in tarlalele agricole 

  

U.A.T. Surdila Gaiseanca 

Titlul proiectului Reabilitare drumuri satesti 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 44000 
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 Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea calităţii vietii in mediul rural, îmbunătăţirea condiţiilor de transport 
  pentru bunuri si persoane 

 Activități Reabilitarea drumurilor satesti 
 Justificare Standarde civice si de mediu la un nivel mult mai ridicat comparativ cu situatia 
  existenta 

   

 U.A.T. Surdila Greci 
 Titlul proiectului Racordarea Comunei Surdila Greci, satele Surdila Greci, Făurei Sat, Bratesu Vechi 
  si Horia la reţeaua de gaze naturale 

 Perioada 2015-2016 

 Buget total (mii lei) 5000 

 Obiectivele proiectului Racordarea satelor apartinatoare Comunei Surdila Greci la reţeaua de gaz metan 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

 Justificare Ridicarea gradului de civilizatie 

   

 U.A.T. Surdila Greci 

 Titlul proiectului Amenajarea albiei paraului Buzoel in vederea pescuitului sportiv si de agrement 

 Perioada 2016-2016 

 Buget total (mii lei) 1000 
 Obiectivele proiectului Înfiinţare spatiu de agrement si petrecere a timpului liber, creșterea calităţii 
  mediului si protejarea acestuia 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

 Justificare - 

   

 U.A.T. Surdila Greci 
 Titlul proiectului Construirea unui Asezamant Cultural tip I – Camin Cultural localitatea Surdila 
  Greci- 

 Perioada 2016-2016 

 Buget total (mii lei) 1800 

 Obiectivele proiectului Construirea unui Asezamant Cultural in localitatea Surdila Greci 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
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 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Necesitatea asigurarii unui spatiu adecvat desfasurarii activităţilor cultural- 
 educative 

  

U.A.T. Surdila Greci 

Titlul proiectului Construirea si dotarea unor Asezaminte sociale pentru femei, copii si batrani 

Perioada 2016-2017 

Buget total (mii lei) 2000 

Obiectivele proiectului Construirea si dotarea unor Asezaminte sociale pentru femei, copii si batrani 
Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 

 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Necesitatea asigurarii unor condiţii si masuri de protectie sociala pentru 
 persoanele marginalizate si defavorizate 

  

U.A.T. Surdila Greci 
Titlul proiectului Sistem de canalizare la nivelul comunei Surdila Greci, satele Surdila Greci, Făurei 

 Sat, Bratesu Vechi si Horia si asfaltare străzi interioare/refecere parte carosabila la 
 nivel de asfalt 

Perioada 2015-2016 

Buget total (mii lei) 10750 
Obiectivele proiectului Realizare sistem de canalizare in satele componente ale comunei Surdila Greci si 

 statie de epurare 
Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 

 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Protectia mediului, prin inlocuirea foselor neecologice cu un sistem centralizat de 
 canalizare si epurarea apelor uzate. Creșterea gradului de civilizatie. 

  

U.A.T. Surdila Greci 
Titlul proiectului Construire Dispensar uman si Dispensar sanitar veterinar in localitatea Surdila 

 Greci 

Perioada 2016-2016 

Buget total (mii lei) 2480 

Obiectivele proiectului Construirea unui Dispensar uman si Dispensar sanitar veterinar in localitatea 
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  Surdila Greci 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 
 Justificare Nevoia existentei unui dispensar uman si a unui cabinet veterinar in Comuna 
  Surdila Greci pentru asigurarea asistentei medicale necesara 

   

 U.A.T. Surdila Greci 
 Titlul proiectului Extinderea si modernizarea retelei de iluminat public la nivelul Comunei Surdila 
  Greci 

 Perioada 2016-2016 

 Buget total (mii lei) 150 

 Obiectivele proiectului Protejarea si îmbunătăţirea calităţii mediului 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

 Justificare Protejarea si îmbunătăţirea calităţii mediului 

   

 U.A.T. Surdila Greci 
 Titlul proiectului Realizare sisteme de incalzire din surse de energie regenerabila pentru institutiilor 
  din Comuna Surdila Greci 

 Perioada 2015-2022 

 Buget total (mii lei) 400 

 Obiectivele proiectului Autonomie energetica, protejarea si îmbunătăţirea calităţii mediului 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

 Justificare Autonomie energetica, protejarea si îmbunătăţirea calităţii mediului 

   

 U.A.T. Surdila Greci 

 Titlul proiectului Construire si dotare locuinte pentru specialisti (profesori, medici, politisti) 

 Perioada 2016-2016 

 Buget total (mii lei) 1000 
 Obiectivele proiectului Crearea unor locuinte destinate cazarii specialistilor care profeseaza in Comuna 
  Surdila Greci 
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Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Necesitatea atragerii de specialisti in Comuna Surdila Greci, in vederea cresterii 
 gradului de dezvoltare a acesteia 

  

U.A.T. Surdila Greci 

Titlul proiectului Modernizare infrastructura agricola de transport 

Perioada 2015-2022 

Buget total (mii lei) 4500 

Obiectivele proiectului Modernizare infrastructura agricola de transport 
Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 

 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Necesitatea modernizarii infrastructurii agricole 

  

U.A.T. Surdila Greci 

Titlul proiectului Înfiinţare Muzeul Comunei Surdila Greci 

Perioada 2016-2016 

Buget total (mii lei) 70 
Obiectivele proiectului Crearea unui spatiu destinat punerii in valoare a mostenirii si traditiei locale in 

 vederea cunoasterii traditiei locale, parte a celei nationale 
Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 

 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Necesitatea cunoasterii si punerii in valoare a mostenirii si traditiei locale 

  

U.A.T. Surdila Greci 

Titlul proiectului Înfiinţare parc de agrement in localitatea Făurei Sat 

Perioada 2016-2016 

Buget total (mii lei) 500 
Obiectivele proiectului Înfiinţare parc de agreement, creșterea procentului de spatiu verde pe cap de 

 locuitor, creșterea calităţii mediului 
Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 

 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
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  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 
 Justificare Îmbunătăţirea condiţiilor de civilizatie, ocuparea timpului liber, sporirea gradului 
  de sanatate 

   

 U.A.T. Surdila Greci 

 Titlul proiectului Înfiinţare parc de agrement in localitatea Horia 

 Perioada 2016-2016 

 Buget total (mii lei) 500 
 Obiectivele proiectului Înfiinţare parc de agreement, creșterea procentului de spatiu verde pe cap de 
  locuitor, creșterea calităţii mediului 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 
 Justificare Îmbunătăţirea condiţiilor de civilizatie, ocuparea timpului liber, sporirea gradului 
  de sanatate 
   

 U.A.T. Surdila Greci 

 Titlul proiectului Înfiinţare parcuri pentru producerea energiei electrice din surse regenerabile 

 Perioada 2016-2020 

 Buget total (mii lei) 1000 

 Obiectivele proiectului Autonomie energetica, protejarea si îmbunătăţirea calităţii mediului 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 
 Justificare Scaderea costurilor la energia electrica, protejarea si îmbunătăţirea calităţii 
  mediului 
   

 U.A.T. Surdila Greci 

 Titlul proiectului Reabilitare si dotare Camine Culturale 

 Perioada 2015-2016 

 Buget total (mii lei) 150 

 Obiectivele proiectului Reabilitarea si dotarea Caminelor Culturale 
 Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 
  achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
  lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

 Justificare Asigurarea unui spatiu adecvat desfasurarii activităţilor cultural-educative 
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U.A.T. Surdila Greci 
Titlul proiectului Construire sediu pentru Primarie in localitatea Surdila Greci si dotare cu mobilier 

 si echipamente IT 

Perioada 2016-2016 

Buget total (mii lei) 1850 

Obiectivele proiectului Construirea unui sediu nou pentru Primarie Comunei Surdila Greci 
Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 

 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Necesitatea asigurarii unui spatiu adecvat desfasurarii activităţii zilnice in raportul 
 cu cetatenii 

  

U.A.T. Surdila Greci 
Titlul proiectului Sistematizare centru civic, reabilitare, extindere si amenajare parc in localitatea 

 Surdila Greci, judeţul Brăila 

Perioada 2015-2015 

Buget total (mii lei) 703 
Obiectivele proiectului Sistematizarea centrului localităţii si crearea unui spatiu de agrement pentru 

 locuitori, creșterea calităţii mediului 
Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 

 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Îmbunătăţirea condiţiilor de civilizatie, ocuparea timpului liber, sporirea gradului 
 de sanatate 

  

U.A.T. Surdila Greci 

Titlul proiectului Statie de compostare a deseurilor biodegradabile 

Perioada 2017-2017 

Buget total (mii lei) 2000 

Obiectivele proiectului Înfiinţare Statie de compostare a deseurilor biodegradabile 
Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 

 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Creșterea calităţii vietii prin oferirea unui mediu curat 

277 Strategia de dezvoltare a judeţului Brăila 2014-2020 



U.A.T. Surdila Greci 

Titlul proiectului Teren de sport multifunctional 

Perioada 2015-2015 

Buget total (mii lei) 860 

Obiectivele proiectului Crearea unui teren de sport multifunctional 
Activități semnarea contractului de finantare, pregatirea si sustinerea procedurilor de 

 achizitie, contractarea societatii care va efectua lucrarea,executia 
 lucrarilor,incheierea proceselor verbale de receptie. 

Justificare Crearea condiţiilor de petrecere a timpului liber, îmbunătăţirea starii de sanatate 
 a populaţiei 

  

U.A.T. Tudor Vladimirescu 

Titlul proiectului Transformarea fostului sediu CAP Scorţaru Vechi in centru social 

Perioada 2016-2017 

Buget total (mii lei) 400 

Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea calităţii vietii 

Activități - 

Justificare - 

  

U.A.T. Surdila Greci 
Alte proiecte prioritare:  

 
1. Reabilitarea locașurilor de cult Biserica Sfinţii trei Ierarhi – Surdila Greci, Biserica Sfântul Ilie Tesviteanul-

Horia, Biserica Sfântul Nicolae – Făurei Sat, Biserica Adormirea Maicii Domnului – Brăteșu Vechi   
2. Reabilitarea și modernizarea sistemului de irigaţii la nivelul comunei Surdila Greci   
3. Extindere școli la nivelul comunei și înfiinţare grupuri sanitare   
4. Modernizare terenuri de sport în localităţile Surdila Greci, Făurei Sat, Horia, Brăteșu Vechi   
5. Înfiinţare platforme de gunoi pentru deșeuri organice   
6. Realizare trotuare și spaţii verzi în satele componente   
7. Achiziţionarea și instalarea de sisteme de supraveghere pentru siguranţa cetăţenilor și a instituţiilor   

publice   
8. Înfiinţare, amenajare și dotare spaţii de joacă pentru copii   
9. Sistem gestionare deșeuri   
10. crearea și dezvoltarea infrastructurii pentru turismul rural  
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11. Înfiinţare și dotare centru pentru colectarea materialelor reciclabile   
12. Înfiinţare și dotare centru de ecarisaj   
13. Cursuri de orientare și reconversie profesională   
14. Dezvoltarea capacităţii instituţionale   
15. Reabilitarea, modernizarea și dotarea serviciului de sănătate a populaţiei   
16. Înfiinţare și dotare centre de asistenţă medicală a școlii  

 

U.A.T. Tudor Vladimirescu 

Titlul proiectului Construire dispensar uman in loc. Scorţaru Vechi 

Perioada 2019-2020 

Buget total (mii lei) 400 

Obiectivele proiectului Creșterea calităţii vietii 

Activități - 

Justificare - 

  

U.A.T. Tudor Vladimirescu 

Titlul proiectului Construire sala de sport la scoala generala T. Vladimirescu 

Perioada 2018-2019 

Buget total (mii lei) 300 

Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea calităţii vietii 

Activități - 

Justificare - 

  

U.A.T. Tudor Vladimirescu 
Titlul proiectului Construire de miniterenuri de sport in loc. T. Vladimirescu, Scorţaru Vechi si 

 Comaneasca 

Perioada 2018-2020 

Buget total (mii lei) 400 

Obiectivele proiectului Creșterea calităţii vietii 

Activități - 

Justificare - 
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U.A.T. Tudor Vladimirescu 

Titlul proiectului Construire statie de epurare si canalizare in com. T. Vladimirescu 

Perioada 2019-2020 

Buget total (mii lei) 15000 

Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea calităţii vietii 

Activități - 

Justificare - 

  

U.A.T. Tudor Vladimirescu 

Titlul proiectului Construire depozite deseuri 

Perioada 2016-2018 

Buget total (mii lei) 400 

Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea calităţii vietii 

Activități - 

Justificare - 

  

U.A.T. Tudor Vladimirescu 

Titlul proiectului Reabilitarea străzilor comunale in com. T. Vladimirescu 

Perioada 2017-2020 

Buget total (mii lei) 1000 

Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea calităţii vietii 

Activități - 

  

U.A.T. Unirea 

Titlul proiectului parc industrial comuna unirea 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) - 

Obiectivele proiectului - 

Activități - 

Justificare aducator de venituri si înfiinţare de locuri de munca 
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U.A.T. Unirea 

Titlul proiectului constr. camin cultural sat unirea 2014 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 800 

Obiectivele proiectului educatie si cultura 

Activități activităţi cultural educative 

Justificare - 

  

U.A.T. Unirea 
Alte proiecte prioritare:  

 
1. Înfiinţarea unui depozit de sortare și păstrare a legumelor, cu sector de procesare, congelare, conservare 

a acestora   
2. Înfiinţarea unui parc industrial   
3. Înfiinţarea unui parc eolian   
4. Înfiinţarea unui parc fotovoltaic în parteneriat public privat   
5. Reţea de alimentare cu gaze   
6. Depozit de seminţe, pesticide, îngrășăminte, cu posibilitatea de prestări servicii   
7. Panouri solare pentru apă caldă la instituţii   
8. Extinderea reţelei de drumuri asfaltate în satele Unirea și Valea Cânepii   
9. Înfiinţarea reţelei de canalizare și a unei staţii de epurare a apelor uzate   
10. Înfiinţarea unui centru de prelucrare a produselor lactate  

 

U.A.T. Vădeni 
Titlul proiectului reabilitare, modernizare si dotare dispensar medical din localitatea Vădeni, 

 comuna Vădeni , judeţul Brăila 

Perioada 2015-2017 

Buget total (mii lei) 442 
Obiectivele proiectului obiectiv general: dezvoltarea capacitatiii institutionale locale de absorbtie a 

 fondurilor nerambursabile prin elaborarea, promovarea si implementarea de 
 proiecte viabile, cu efectye vizibile in dezvoltarea durabila a comunitatii; 

Activități elaborarea proiectului tehnic si organizarea procedurilor de achizitie pentru 
 lucrarile de constructii;executia lucrarilor de reabilitare, modernizare si dotare 
 dispensar medical din localitatea Vădeni, comuna Vădeni , judeţul 
 Brăila;promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului; managementul general 
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  si auditul proiectului 
 Justificare inexistenta unui imobil adecvat pentru desfasurarea actului medical la nivelul 
  unitatii administrativ teritoriale Vădeni 

   

 U.A.T. Vădeni 
 Titlul proiectului reabilitarea, modernizarea si dotarea scolilor generale din localităţile Vădeni si 
  baldovinesti, comuna Vădeni , judeţul Brăila 

 Perioada 2015-2018 

 Buget total (mii lei) 1517 
 Obiectivele proiectului dezvoltarea capacitatiii institutionale locale de absorbtie a fondurilor 
  nerambursabile prin elaborarea, promovarea si implementarea de proiecte 
  viabile, cu efecte vizibile in dezvoltarea durabila a comunitatii; 
 Activități elaborarea proiectului tehnic si organizarea procedurilor de achizitie pentru 
  lucrarile de constructii;executia lucrarilor de reabilitare, modernizare si dotare a 
  scolilor generale din localităţile Vădeni si baldovinesti, comuna Vădeni , judeţul 
  Brăila;promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului; managementul general 
  si auditul proiectului 
 Justificare spaţiul este insuficient pentru desfăşurarea actului educaţional in conformitate cu 
  normele actuale, 

   

 U.A.T. Vădeni 
 Titlul proiectului lucrari de consolidare dig aparare impotriva inundatiilor in comuna Vădeni, 
  judeţul Brăila 

 Perioada 2014-2016 

 Buget total (mii lei) 4173 
 Obiectivele proiectului dezvoltarea capacitatiii institutionale locale de absorbtie a fondurilor 
  nerambursabile prin elaborarea, promovarea si implementarea de proiecte 
  viabile, cu efecte vizibile in dezvoltarea durabila a comunitatii; 
 Activități elaborarea proiectului tehnic si organizarea procedurilor de achizitie pentru 
  lucrarile de constructii;executia lucrarilor de reabilitare, modernizare si dotare a 
  scolilor generale din localităţile Vădeni si baldovinesti, comuna Vădeni , judeţul 
  Brăila;promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului; managementul general 
  si auditul proiectului 
 Justificare aparitia unor infiltratii, prabusiri si alunecari care pun in pericol atat viata 
  localnicilor cat si activitatea economica din zona, impiedicand astfel dezvoltarea 
  socio-economica a intregului areal din zona limitrofa digului de aparare siret. 

   

 Analiza situaţiei existente 282 



U.A.T. Vădeni 

Titlul proiectului înfiinţare reţea canalizare si statie de epurare in comuna Vădeni, judeţul Brăila 

Perioada 2014-2018 

Buget total (mii lei) 15177 
Obiectivele proiectului dezvoltarea capacitatiii institutionale locale de absorbtie a fondurilor 

 nerambursabile prin elaborarea, promovarea si implementarea de proiecte 
 viabile, cu efecte vizibile in dezvoltarea durabila a comunitatii; 

Activități elaborarea proiectului tehnic si organizarea procedurilor de achizitie pentru 
 lucrarile de constructii;executia lucrarilor de reabilitare, modernizare si dotare a 
 scolilor generale din localităţile Vădeni si baldovinesti, comuna Vădeni , judeţul 
 Brăila;promovarea si diseminarea rezultatelor proiectului; managementul general 
 si auditul proiectului 

Justificare comuna nu deţine reţea de canalizare şi staţie de epurare. 

  

U.A.T. Vișani 
Titlul proiectului Alimentare cu apa sistem Gropeni Ianca , statie clorare , aductiune , retele 

 distributie , rezervor .Apa uzata : statie epurare , colector, retele canalizare 

Perioada 2014-2018 

Buget total (mii lei) 5784 

Obiectivele proiectului Impact pozitiv asupra populaţiei si mediului 
Activități Constructia si modernizarea surselor de apa , constructia statiilor de tratare , 

 Extinderea si reabilitarea retelelor de distributie a apei si de canalizare 

Justificare Îmbunătăţirea condiţiilor de viata a locuitorilor comunei Vișani 

  

U.A.T. Vișani 

Titlul proiectului Reabilitare străzi comunale 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) - 

Obiectivele proiectului îmbunătăţirea calităţii transportului in comuna Vișani , 

Activități consolidare străzi , carat piatra , intins piatra , compactat , asfaltat 

Justificare Îmbunătăţirea condiţiilor de viata a locuitorilor comunei Vișani 
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 U.A.T. Sutești 

 Titlul proiectului înfiinţare sistem de canalizare 

 Perioada 2014-2017 

 Buget total (mii lei) 11394 
 Obiectivele proiectului creșterea gradului de cinilizatie; creșterea nivelului de trai ;protectia calităţii 
  apelor 
 Activități realizarea proiectului tehnic si a memoriului tehnic ;construirea retelei de 
  colectare a apei uzate ;dotarea cu echipamente adecvate 
 Justificare comuna exista in functie un sistem de alimentare cu apa iar introducerea apei in 
  locuinta in conformitate cu reglementarile legale nu este permisa daca nu este 
  asigurataposibilitatea racordarii la o reţea de canalizare a apei uzate . 

   

 U.A.T. Sutești 

 Titlul proiectului centru pentru ingrijirea copiilor tip after school 

 Perioada 2015-2020 
 Obiectivele proiectului dezvoltarea si diversificarea serviciilor alternative de educatie prin programul 
  after school ce va gazdui scolari mici dupa orele de scoala in vederea petrecerii 
  in siguranta , util si placut a timpului liber . 
 Activități furnizarea de servicii educationale specializate ,informale si nonformale care sa 
  amelioreze;comportamentul de acomodare scolara;asigurarea unui cadru 
  securizat ;prevenirea neglijarii copililui ;integrarea rapida in programul scolar 
  ;schimbarea perceptiei comunitatii asupra problemelor scolarului mic ;oferirea 
  unui cadru sportiv pentu beneficisri 
 Justificare de a oferi copiilor proveniti din familii ce se lovesc de problema de nu avea in grija 
  cui sa lase copii dupa terminare programului scolar servicii de ingrijire dupa 
  terminarea orelor de scoala , programe educative , asistenta sociopedagogica , 
  psihologica , logopedie , activităţi recreative 

   

 U.A.T. Sutești 

 Titlul proiectului reabilitare grădiniţa M.Kogalniceanu 

 Perioada 2015-2020 

 Buget total (mii lei) 100 

 Obiectivele proiectului - 

 Activități - 
 Justificare actuala clădire degradata in proportie de 60% 
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U.A.T. Sutești 

Titlul proiectului reabilitare reţea de apa potabila comuna Sutești judeţul Brăila 

Perioada 2014-2017 

Buget total (mii lei) 2000 
Obiectivele proiectului creșterea gradului de cinilizatie; creșterea nivelului de trai ;protectia calităţii 

 apelor 

Activități - 
Justificare necesitatea reabilitarii retelei de apa potabila este justificata deoarece marea 

 majoritatea conductlor sunt vechi de peste 30 ani. 

  

U.A.T. Tichilești 

Titlul proiectului înfiinţare sistem de canalizare, comuna Tichilesti, judeţul Brăila 

Perioada 2015-2020 

Buget total (mii lei) 11141 
Obiectivele proiectului dezvoltarea unui sistem sustenabil de apa uzata in comuna Tichilesti ,jud.Brăila 

 prin îmbunătăţirea calităţii serviciilor existente si reducerea impactului negativ al 
 deversarilor de apa uzata. 

Activități Realizarea de canale colectoare ape uzate menajere (conducte de canalizare din 
 tuburi PVC si camine de vizitare din tuburi de beton, acoperite cu capace din 
 fonta) ce acopera 85 % din totalul de gospodarii aferente localităţii Tichilesti si 
 respectiv 79% - 13,88 km din totalul de 17,756 km străzi amenajate.trei statii de 
 pompare ape uzate menajere. statia de epurare ape uzate menajere proiectata 
 pentru tratament primar şi tratament biologic cu fermentare aerobă a nămolului 
 şi condiţionare chimică pentru deshidratare, dimensionata pentru intregul sat. 

  

U.A.T. Victoria 

Titlul proiectului Modernizare străzi rurale in Loc victoria si M Bravu, Jud Brăila 

Perioada 2014-2018 

Buget total (mii lei) 4000 

Obiectivele proiectului social si economic 

Activități - 

Justificare asigurarea condiţiilor de securitate s circulatiei rutiere 
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 U.A.T. Victoria 
 Titlul proiectului Modernizarea infrastructurii de baza prin înfiinţarea retelei de canalizare si statie 
  de epurare ape uzate 

 Perioada 2015-2020 

 Buget total (mii lei) 17798 

 Obiectivele proiectului Investitii in infrastructura de baza 

 Activități - 

 Justificare existenta unui sistem de alimentare cu apa 

   

 U.A.T. Victoria 

 Titlul proiectului Centru medical 

 Perioada 2015-2020 

 Buget total (mii lei) 3520 

 Obiectivele proiectului investitii in infrastructura sociala 

 Activități - 

 Justificare îmbunătăţirea starii de sanatate a locuitorilor 

   

 U.A.T. Victoria 

 Titlul proiectului Modernizare și extindere Școala Gimnazială Victoria 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 950 

 Obiectivele proiectului Investiţii învăţământ 

 Activități  

 Justificare îmbunătăţirea activităţii educaţionale 

   

 U.A.T. Victoria 

 Titlul proiectului Înfiinţare parc foto voltaic 

 Perioada 2016 

 Buget total (mii lei) 3500 

 Obiectivele proiectului Producere de energie electrică 

 Activități  

 Justificare Asigurat consum intern iluminat public 
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U.A.T. Scorţaru Nou 
Titlul proiectului Instalatii independente de producere curent electric de tipul turbina eoliana 

 necesar consumului intern 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 1782 

Obiectivele proiectului producerea de energie electrica necesara cconsumului intern 

Activități producerea energiei electrice necesare consumului intern, iluminat public 

Justificare - 

  

U.A.T. Scorţaru Nou 

Titlul proiectului Reabilitat drum C1 Scorţaru Nou - Pitulati 

Perioada 2015-2016 

Buget total (mii lei) 3080 

Obiectivele proiectului modernizare drum comunal 

Activități - 

  

U.A.T. Scorţaru Nou 

Titlul proiectului Executat reţea canalizare in comuna Scorţaru Nou si satele compenente 

Perioada 2018-2021 

Buget total (mii lei) 4422 

Obiectivele proiectului colecattrea apelor uzuale 

Activități - 

Justificare Protejarea mediului inconjurator 

  

U.A.T. Scorţaru Nou 

Titlul proiectului Amenajat centru civic în sat Scorţaru Nou 

Perioada 2015-2016 

Buget total (mii lei) 200 

Obiectivele proiectului  

Activități  

Justificare  
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 U.A.T.  Scorţaru Nou 
 

 Titlul proiectului  Executat trotuar pietonal în satele Scorţaru Nou, Sihleanu, Gurguieţi 
 

 Perioada  2016-2017 
 

 Buget total (mii lei)  400 
 

 Obiectivele proiectului   
 

 Activități   
 

 Justificare   
 

    
 

 U.A.T.  Scorţaru Nou 
 

 Titlul proiectului  Modernizare uliţe comunale în satele Scorţaru Nou, Sihleanu, gurguieţi și Pitulaţi 
 

 Perioada  2016-2018 
 

 Buget total (mii lei)  800 
 

 Obiectivele proiectului   
 

 Activități   
 

 Justificare   
 

    
 

 U.A.T.  Tichileşti 
 

 Titlul proiectului  Înfiinţare sistem de canalizare 
 

 Perioada  36 luni (în funcţie de obţinerea de fonduri) 
 

 Buget total (mii lei)  11.141,4 
 

 Obiectivele proiectului  Dezvoltarea unui sistem sustenabil de apă uzată în comuna Tichileşti, prin 
 

   îmbunătăţirea calităţii serviciilor existente şi reducerea impactului negativ al 
 

   deversărilor de apă uzată 
 

 Activități  Realizarea de canale colectare ape uzate menajere (conducte de canalizare din 
 

   

tuburi PVC şi cămine de vizitare din tuburi de beton, acoperite cu capace de fontă) 
 

   
 

   ce acoperă din totalul de gospodării aferente localităţii Tichileşti şi respectiv 79% - 
 

   13,88km din totalul de 17,756km străzi amenajate 
 

   + trei staţii de pompare ape uzate menajere 
 

   + conducte de refulare între staţiile de pompare şi staţia de epurare 
 

   + conducte de refulare între staţia de epurare şi emisar 
 

   + gura de vărsare în canal de desecare DE15 
 

   + staţia de epurare ape uzate menajere proiectată pentru Tratament primar şi 
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 tratament biologic cu fermentare aerobă a nămolului şi condiționare chimică pentru 
 

 deshidratare, dimensionată pentru întreg sat Tichileşti 
 

Justificare  
 

  
 

U.A.T. Tichileşti 
 

Titlul proiectului Reabilitare drum comunal DC9, Tichileşti între DN21 şi Tichileşti 
 

Perioada 4 luni (în funcţie de obţinerea de fonduri) 
 

Buget total (mii lei) 7.202,8 
 

Obiectivele proiectului Dezvoltarea infrastructurii de bază şi asigurarea accesului neîngrădit al populaţiei 
 

 

şi consumatorilor economici la această infrastructură 
 

 
 

Activități + scarificarea uşoară a suprafeţei împietrite 
 

 + reprofilare li completare cu balast în grosime medie de 12cm după compactare 
 

 pe lăţimea platformei drumului 
 

 + aşternerea unui strat de piatră spartă în grosime de 15 cm după compactare 
 

 + aşternerea a 5cm de binder BAD25 
 

 + Aşternerea unui strat de 4cm beton asfaltic AB16 
 

 + amenajarea şanţurilor pentru colectarea şi scurgerea apelor, prin pereere cu 
 

 beton C12-15 în grosime de 8cm, pe un strat de balast stabilizat cu ciment, în 
 

 grosime de 7cm, pe ambele părţi ale platformei drumului 
 

 + completarea acostamentelor cu piatră spartă în grosime de 25 cm după 
  

compactare  
+ amenajarea celor două curbe 

 
+ amenajarea intersecţiilor pe lungime de 20 cm, lăţime de 3,5cm şi acostamente de 

0,5 cm, cu un strat de 6 cm, mixtură asfaltică AB2, aşezată pe 20 cm balast 
 

+ amenajarea intersecţiei lui DC 9 cu DN21 cu benzi viraj la dreapta şi cu un sistem 

rutier acelaşi cu drumul naţional (20cm balast, 30 cm piatră spartă, 8 cm mixtură 

asfaltică AB2, 6 cm binder BAD25, 4cm beton asfaltic BA16=  
+ plantarea indicatoarelor de circulaţie  
+ executarea marcajelor rutiere cu vopsea 

Justificare 
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 U.A.T. Tichileşti 

 Titlul proiectului Construire biserică Înălţarea Domnului 

 Perioada 24 luni în funcţie de obţinere de fonduri 

 Buget total (mii lei) 1091 

 Obiectivele proiectului Construirea unui lăcaş de cult pentru locuitorii comunei 

 Activități  

 Justificare  

   

 U.A.T. Tichileşti 

 Titlul proiectului Reabilitare + modernizare şcoala cu clasele I-VIII Tichileşti 

 Perioada În funcţie de obţinerea de fonduri 

 Buget total (mii lei) 400.000 

 Obiectivele proiectului Îmbunătăţirea infrastructurii învăţământului 

 Activități Reabilitarea a 2 săli de clasă, a holurilor principale, pavare interioare 

 Justificare  

   

 U.A.T. Traian 

 Titlul proiectului Înfiinţare reţea de canalizare 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 8800 

 Obiectivele proiectului colectarea si tratarea apelor uzate 

 Activități colectarea apelor uzate si epurarea acestora 

 Justificare îmbunătăţirea nicelului de trai 

   

 U.A.T. Traian 

 Titlul proiectului Aliniamente stradale si spatii verzi 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 1320 

 Obiectivele proiectului înfiinţare spatii verzi si aliniamente stradale 

 Activități crearea de noi spatii verzi 

 Justificare protectia mediului 
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U.A.T. Traian 

Titlul proiectului Asfaltare drumuri vicinale 

Perioada 2014-2017 

Buget total (mii lei) 6600 

Obiectivele proiectului îmbunătăţirea infrastructurii 

Activități Reabilitarea si asfaltarea a 15km de străzi comunale 

Justificare Necesitatea 

  

U.A.T. Traian 

Titlul proiectului Reabilitare drumuri de exploatare 

Perioada 2014-2019 

Buget total (mii lei) 4400 

Obiectivele proiectului o localitate sigura, cu acces la infrastructura 

Activități pietruire a 20km de drum de exploatare 

Justificare facilitarea mobilitatii 

  

U.A.T. Traian 

Titlul proiectului Reabilitare grădiniţa Traian 

Perioada 2016-2016 

Buget total (mii lei) 1320 

Obiectivele proiectului consolidarea si modernizarea grădiniţei 

Activități conslidare clădire, modernizare si dotare cu apa curenta si centrala termica 

Justificare singura institutie de învăţământ 

  

U.A.T. Vădeni 

Titlul proiectului Înfiinţare parc de joacă în satul Vădeni 

Perioada 2014-2020 

Buget total (mii lei) 300.000 fără TVA 

Obiectivele proiectului  
  

Activități 

Justificare 
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 U.A.T. Vădeni 

 Titlul proiectului Construire dispensar Uman 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei) 700.000 

 Obiectivele proiectului  

 Activități Faza SF 

 Justificare  

   

 U.A.T. Vădeni 

 Titlul proiectului Înfiinţare reţea canalizare şi staţie de epurare în satul Pietroiu 

 Perioada 2014-2020 

 Buget total (mii lei)  

 Obiectivele proiectului  

 Activități  

 Justificare  

   

 U.A.T. Viziru 

 Titlul proiectului reabilitare camin cultural Lanurile 

 Perioada 2014-2016 

 Buget total (mii lei) 3080 

 Obiectivele proiectului reabilitare modernizare, lucrari de consolidare 

 Activități activităţi cultural educative 

 Justificare condiţii optime pentru activităţi sociale 

   

 U.A.T. Viziru 

 Titlul proiectului Sala de festivitati Lanurile 

 Perioada 2014-2016 

 Buget total (mii lei) 400 

 Obiectivele proiectului modernizare reabilitare 

 Activități activităţi sociale 

 Justificare crearea de condiţii minime sociale 
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U.A.T. Viziru 

Titlul proiectului centru Multifunctional 

Perioada 2014-2017 

Buget total (mii lei) 1600 

Obiectivele proiectului programe educative pentru copii romi 

Activități - 

Justificare - 

  

U.A.T. Viziru 

Titlul proiectului Statie de epurare apa uzata 

Perioada 2014-2017 

Buget total (mii lei) 800 

Obiectivele proiectului preluarea apei uzate, reţea de canalizare noua 

Activități prelucrarea, colectarea si tratarea apei uzate 

Justificare nu exista canalizare si statie de epurare 

  

U.A.T. Viziru 

Titlul proiectului Înfiinţare reţea de canalizare ţi staţie de epurare, sat Lanurile 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 800 

Obiectivele proiectului Preluarea ape uzate, reţea de canalizare 

Activități Colectare tratarea apei uzate 

Justificare Nu există canalizare și staţie de epurare 

  

U.A.T. Viziru 

Titlul proiectului Construire și dotare dispensar uman, sat Lanurile 

Perioada 2014-2016 

Buget total (mii lei) 400 

Obiectivele proiectului Modernizare și dotare 

Activități Socio medicale 

Justificare Acordare asistenţă medicală 
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 U.A.T. Viziru 

 Titlul proiectului Reabilitare drum sătesc Viziru, Lanurile 

 Perioada 2014-2016 

 Buget total (mii lei) 450 

 Obiectivele proiectului Reabilitare, modernizare 

 Activități Asigurarea transportului între cele două localităţi 

 Justificare Siguranţa circulaţiei 

   

 U.A.T. Viziru 

 Titlul proiectului Realizare 4 platforme de gunoi 

 Perioada 2014-2016 

 Buget total (mii lei) 450 

 Obiectivele proiectului Colectare selectivă a gunoiului 

 Activități Protecţia mediului 

 Justificare Igienizarea localităţilor 

   

 U.A.T. Viziru 

 Titlul proiectului Realizare 3 platforme de gunoi, sat Lanurile 

 Perioada 2014-2016 

 Buget total (mii lei) 300 

 Obiectivele proiectului Colectare selectivă a gunoiului 

 Activități Protecţia mediului 

 Justificare Igienizarea localităţilor 

   

 U.A.T. Viziru 

 Titlul proiectului Reabilitare bază sportivă 

 Perioada 2014-2016 

 Buget total (mii lei) 450 

 Obiectivele proiectului Modernizare și reabilitare baza sportivă 

 Activități Activităţi sportive 

 Justificare Asigurarea de condiţii optime pentru sport 
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U.A.T. Zăvoaia 

Titlul proiectului Reabilitare și dotare Sala de festivităţi 

Perioada 2016 

Buget total (mii lei) 400 

Obiectivele proiectului  

Activități  

Justificare  

  

U.A.T. Zăvoaia 

Titlul proiectului Construcţie două săli de clasă la Școala cu clasele I-VIII DR. Alexandru Vechiu, 

 Zăvoaia 

Perioada 2017 

Buget total (mii lei) 250 

Obiectivele proiectului  

Activități  

Justificare  
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PROIECTE PRIORITARE ALE MUNICIPIULUI BRĂILA 2014-2020 
 

Denumire proiect Amenajare pasaj sub/suprateran de legătură cu cartierul Lacu Dulce 
Arealul vizat Cartierul Lacu Dulce + zona ANL, în vestul oraşului, delimitat de calea ferată, Şoseaua 

 de centură şi Şoseaua Baldovineşti 

Solicitant Municipiul Brăila 

Parteneri ADR/ instituții publice, ONG/ societatea civilă 
Perioada de 24 luni 

implementare  

Sursa de finanțare POR 2014-2020 
Obiective Obiectiv general proiect: 

 Amenajarea unui pasaj sub/suprateran de legătură şi realizarea unui culoar fonic pe 

 calea ferată, str. Dorului. 

 Obiective specifice proiect: Acces modern şi sigur în cartier, protejarea cetăţenilor de 

 pericolele existente pe calea ferată, evitarea tragediilor, a fenomenelor suicidale şi a 

 accidentelor, crearea unei legături sigure şi moderne, în conformitate cu standardele 

 europene, cu celelalte cartiere, semnalizarea cât mai vizibilă rutieră a locului. 
Activități principale Contribuție la obiectivele strategice: 

 Modernizare artere rutiere din cartierele municipiului Brăila 

 Contribuție la Prioritatile strategiei: 

 Masuri active in vederea asigurarii unor conditii proprii de locuit pentru comunităţile 

 defavorizate, inclusiv a celor de etnie roma 

 Accesibilitate şi sustenabilitate 
 Consolidarea infrastructurii urbane 

 Reducerea concentrării spaţiale a sărăciei 

 Asigurarea accesibilităţii la sistemul de transport public şi privat pentru toţi cetăţenii 
 Regenerarea și revitalizarea urbană 
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Denumire proiect Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Anton Pann Brăila 
 

Arealul vizat Şcoala Anton Pann, Str Dorului, Cartier Lac Dulce 
 

Solicitant Municipiul Brăila 
 

Parteneri Şcoala Anton Pann 
 

Perioada de 24 luni 
 

implementare  
 

Sursa de finanțare POR 2014-2020 
 

Obiective Obiectiv general proiect: Acces la educaţie modernă, facilitarea dezvoltării 
 

 

infrastructurii educaţionale şi after school, crearea sustenabilităţii proiectelor „A doua 
 

 
 

 şansă”, combaterea analfabetismului şi a absenteismului şcolar în şcolile vizate. 
 

 Combaterea segregării. 
 

 Obiective specifice proiect: Modernizarea, extinderea si dotarea Scolii „Anton Pann” 
 

 pentru populaţia defavorizată şi proximi; Acces liber la educaţie, modern şi sigur, 
 

 dezvoltare şi planning familial, after school. 
 

Activități principale Contribuție la obiectivele strategice: 
 

 

Modernizarea infrastructurii educaţionale 
 

 
 

 Contribuție la Prioritățile strategiei: 
 

 Facilitarea accesului persoanelor defavorizate, inclusiv a celor de etnie roma, la 
 

 serviciile de educaţie şi formare 
 

 Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii educaţionale pentru asigurarea premiselor 
 

 materiale necesare unui proces educaţional la nivel european și creșterea participării 
 

 populaţiei școlare la procesul educaţional 
 

 Dezvoltarea infrastructurii sociale, de educaţie şi sănătate 
 

 Contribuţie la incluziunea socială a populaţiei defavorizate, inclusiv cetăţeni de etnie 
 

 romă 
 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea toleranţei multietnice 
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Denumire proiect Reabilitare, modernizare şi dotare Şcoala Nikos Kazantzakis Brăila 
 

Arealul vizat Şcoala Nikos Kazantzakis Brăila, Str. Rubinelor, Centrul Istoric 
 

Solicitant Municipiul Brăila 
 

Parteneri Şcoala Nikos Kazantzakis Brăila 
 

Perioada de 24 luni 
 

implementare  
 

Sursa de finanțare POR 2014-2020 
 

Obiective Obiectiv general proiect: Acces la educaţie modernă, facilitarea dezvoltării 
 

 

infrastructurii educaţionale şi after school, crearea sustenabilităţii proiectelor „A doua 
 

 
 

 şansă”, combaterea analfabetismului şi a absenteismului şcolar în şcolile vizate. 
 

 Combaterea segregării. 
 

 Obiective specifice proiect: Modernizarea, extinderea, dotarea Scolii „Nikos 
 

 Kazantzakis”, pentru populaţia defavorizată şi proximi; Acces liber la educaţie, 
 

 modern şi sigur, dezvoltare şi planing familial, after school. 
 

Activități principale Contribuție la obiectivele strategice: 
 

 Modernizarea infrastructurii educaţionale 
 

 Contribuție la Prioritatile strategiei: 
 

 Facilitarea accesului persoanelor defavorizate, inclusiv a celor de etnie roma, la 
 

 serviciile de educaţie şi formare 
 

 Îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurii educaţionale pentru asigurarea premiselor 
 

 materiale necesare unui proces educaţional la nivel european și creșterea participării 
 

 populaţiei școlare la procesul educaţional 
 

 Dezvoltarea infrastructurii sociale, de educaţie şi sănătate 
 

 Contribuţie la incluziunea socială a populaţiei defavorizate, inclusiv cetăţeni de etnie 
 

 romă 
 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea toleranţei multietnice 
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Denumire proiect Realizarea de locuinţe sociale 
 

Arealul vizat Cartierul Lacu Dulce 
 

Solicitant Municipiul Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 36 luni 
 

implementare  
 

Sursa de finanțare POR 2014-2020 
 

Obiective Obiectiv general proiect: Îmbunătăţirea condiţiilor de locuire, integrarea socială a 
 

 

populaţiei prin asigurarea unor condiţii decente de locuit 
 

 
 

 Obiective specifice proiect: Construirea, reabilitarea de locuinţe sociale şi locuinţe, 
 

 combaterea sărăciei şi a nesiguranţei din familiile care nu au locuinţe, combaterea 
 

 abandonului familial, acces la utilităţi şi condiţii moderne de viaţă pentru populaţia 
 

 vizată. 
 

Activități principale Contribuție la obiectivele strategice: 
 

 

Reducerea concentrării spaţiale a sărăciei, prin asigurarea unor condiţii proprii de 
 

 
 

 locuit pentru comunităţile defavorizate 
 

 Contribuție la Prioritățile strategiei: 
 

 Masuri active in vederea asigurării unor condiţii proprii de locuit pentru comunităţile 
 

 defavorizate, inclusiv a celor de etnie roma 
 

 Accesibilitate şi sustenabilitate 
 

 Dezvoltarea infrastructurii sociale 
 

 Contribuţie la incluziunea socială a populaţiei defavorizate, inclusiv cetăţeni de etnie 
 

 romă 
 

 Asigurarea egalităţii de şanse şi promovarea toleranţei multietnice 
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Denumire proiect Realizarea Centru Socio-Medical Lacu Dulce 
 

Arealul vizat Cartierul Lacu Dulce 
 

Solicitant Municipiul Brăila 
 

Parteneri furnizori de servicii sociale, ONG-uri 
 

Perioada de 18 luni 
 

implementare  
 

Sursa de finanțare POR 2014-2020 
 

Obiective Obiectiv general proiect: Îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate, creşterea 
 

 

accesibilităţii populaţiei la servicii medicale şi sociale, integrarea socială a populaţiei 
 

 
 

 prin asigurarea unor condiţii moderne de consiliere socio-medicală. 
 

 Obiective specifice proiect: Construirea unui centru Socio-Medical dotat cu spaţii 
 

 pentru prestarea serviciilor sociale si a serviciilor medicale; amenajarea a doua 
 

 cabinete medicale; angajarea a cel puţin trei persoane din comunitate, care au 
 

 pregătire în domeniul asistenţei socio-medicale, instruirea unor grupuri pilot (mame- 
 

 copii) în privinţa educaţiei medicale, sanitare şi planning. 
 

  
 

Activități principale Contribuție la obiectivele strategice: 
 

 Investiţii în infrastructura de sănătate şi servicii sociale – construirea/reabilitarea 
 

 centrelor integrate de intervenţie medico-socială 
 

 Servicii integrate de asistenţă socială în centre multifuncţionale 
 

 Contribuție la Prioritățile strategiei: 
 

 Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale si de sănătate 
 

 Asigurarea Incluziunii Sociale şi îmbunătăţirea sistemului de sănătate 
 

 Dezvoltarea infrastructurii sociale, de educaţie şi sănătate 
 

 Contribuţie la incluziunea socială a populaţiei defavorizate, inclusiv cetăţeni de etnie 
 

 romă 
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Denumire proiect Realizare Centru Regional de Prevenire şi tratare consum de droguri 
 

Arealul vizat Cartierul Lacu Dulce 
 

Solicitant Municipiul Brăila 
 

Parteneri ADR/ instituții publice, ONG/ societatea civilă, Politia Municipiului Braila 
 

Perioada de 24 luni 
 

implementare  
 

Sursa de finanțare POR 2014-2020 
 

Obiective Obiectiv general proiect: Construirea unui Centru Regional de Prevenire şi tratare 
 

 

consum de droguri 
 

 
 

 Obiective specifice proiect: Construirea unui centru regional de prevenire şi tratare 
 

 consum de droguri dotat cu spaţii de consiliere specifică: angajarea a cel puţin două 
 

 persoane din comunitate, care au pregătire în domeniul asistenţei sociale şi/sau 
 

 medicale, colaborare cu instituţiile îndrituite cu combaterea traficului şi a consumului 
 

 de droguri, asistenţă medicală de zi şi/sau psihosocială pentru integrarea tinerilor 
 

 identificaţi, instruirea unor grupuri pilot pentru diseminarea informaţiilor specifice, 
 

 crearea unui nucleu sustenabil de combatere şi prevenire a fenomenului. 
 

Activități principale Contribuție la obiectivele strategice: 
 

 

Promovarea incluziunii sociale prin dezvoltarea serviciilor sociale 
 

 
 

 Servicii integrate de asistenţă socială în centre multifuncţionale 
 

 Masuri active in vederea promovării educaţiei civice si prevenirii criminalităţii in rândul 
 

 persoanelor care fac parte din grupurile defavorizate, inclusiv a celor de etnie roma 
 

 Contribuție la Prioritatile strategiei: 
 

 Asigurarea Incluziunii Sociale şi îmbunătăţirea sistemului de sănătate 
 

 Construirea de spatii cu destinaţia de centre educative, construirea de centre de 
 

 prevenire a infracţionalităţii; 
 

 Dezvoltarea infrastructurii sociale, de educaţie şi sănătate 
 

 Contribuţie la incluziunea socială a populaţiei defavorizate, inclusiv cetăţeni de etnie 
 

 romă 
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Denumire proiect Sprijin pentru dezvoltarea/ realizarea de întreprinderi sociale 
 

Arealul vizat  
 

Solicitant Municipiul Brăila 
 

Parteneri ADR/ instituții publice, ONG/ societatea civilă 
 

Perioada de 24 luni 
 

implementare  
 

Sursa de finanțare POR 2014-2020 
 

Obiective Obiectiv general proiect: Amenajare centru de sprijin pentru afaceri/ întreprinderi 
 

 

sociale 
 

 
 

 Obiective specifice proiect: Realizarea de cursuri pe domenii ocupaţionale, 
 

 identificarea meseriilor agreate şi cerute pe piaţa muncii, formarea personalului şi 
 

 calificarea, sprijin în vederea asocierii în întreprinderi sociale. Amenajare centru de 
 

 job-uri. 
 

Activități principale Contribuție la obiectivele strategice: 
 

 Dezvoltarea antreprenorialului si a mediului de afaceri 
 

 Contribuție la Prioritatile strategiei: 
 

 Stimularea ocupării, prin intermediul activităţilor de economie socială; 
 

 Sprijinirea microîntreprinderilor din zonele ţinta din Municipiul Braila, prin 
 

 iniţiative economice, care creează oportunităţi de ocupare sustenabila pentru 
 

 grupurile defavorizate; 
 

 Realizarea infrastructurii de sprijin pentru iniţiative de economie socială; 
 

 Achiziţionarea de echipamente și tehnologii noi, moderne pentru activităţi de 
 

 producţie, servicii, construcţii; 
 

 Construirea/extinderea/modernizarea spaţiilor de producţie și de prestări servicii ale 
 

 microîntreprinderilor 
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Denumire proiect Modernizare inel rutier interior 
 

Arealul vizat Arealul proiectului cuprinde Calea Călăraşilor de la intersecţia cu bulevardul 
 

 

Independenţei până în Piaţa Traian și continuare pe Calea Galaţi până la intersecţia cu 
 

 
 

 bulevardul Independenţei 
 

Solicitant Municipiul Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2015-2017 
 

implementare  
 

Buget 30.000.000 lei 
 

Sursa de finanțare POR 2014-2020 
 

Obiective Prin acest proiect, ne propunem ca obiectiv general, modernizarea arterelor principale 
 

 

de circulaţie din municipiul Brăila. 
 

 
 

 Obiectivele specifice ale proiectului vizează: 
 

 Modernizarea infrastructurii rutiere şi pietonale din Municipiul Brăila. 
 

 Crearea unui spaţiu recreaţional prin reamenajarea spaţiului verde din Piaţa 
 

 Traian. 
 

Activități principale Documentaţie tehnico-economică 
 

 

Lucrări 
 

 
 

  
 

Denumire proiect Modernizare Bulevardul Independenței din municipiul Brăila 
 

Arealul vizat Arealul proiectului cuprinde Bulevardul Independenţei 
 

Solicitant Municipiul Brăila 
 

Parteneri  
 

Perioada de 2015 - 2017 
 

implementare  
 

   

  
 

Buget 40.000.000 lei 
 

Sursa de finanțare POR 2014 - 2020 
 

Obiective Obiectivul general il constituie modernizarea infrastructurii urbane de transport 
 

 

Obiectivul specific al proiectului consta în modernizarea infrastructurii de transport 
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  local în vederea creşterii gradului de siguranţă a circulaţiei, reducerii timpului de  

  călătorie şi fluidizarea traficului în municipiul Brăila  
 Activități principale Documentaţie tehnico-economică  

  Lucrări  

   

 Denumire proiect Modernizare artere rutiere secundare din cartierul Lacu Dulce 

 Arealul vizat Arealul proiectului cuprinde Bulevardul Independenţei 

 Solicitant Municipiul Brăila 

 Parteneri   
 Perioada de 2015 - 2017  
    

 implementare   

   

 Buget 20.000.000 lei 

 Sursa de finanțare POR 2014 - 2020 
 Obiective Obiectivul general il constituie modernizarea infrastructurii urbane de transport 
  Obiectivul specific al proiectului consta în modernizarea infrastructurii de transport local 

  în vederea creşterii gradului de siguranţă a circulaţiei, reducerii timpului de călătorie şi 

  fluidizarea traficului în municipiul Brăila 
 Activități principale Documentaţie tehnico-economică 

  Lucrări 

    

 Denumire proiect Modernizare cale de rulare tramvai în municipiul Brăila  

 Arealul vizat Arealul proiectului cuprinde calea de rulare tramvai din municipiul Brăila  

 Solicitant Municipiul Brăila  

 Parteneri   
 Perioada de 2015 - 2017  

 implementare   
    

    

 Buget 60.000.000 lei  

 Sursa de finanțare POR 2014 - 2020  

 Obiective Obiectivul general il constituie modernizarea infrastructurii urbane de transport  
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Obiectivul specific al proiectului consta în modernizarea infrastructurii de transport local 

în vederea creşterii gradului de siguranţă a circulaţiei, reducerii timpului de călătorie şi 

fluidizarea traficului în municipiul Brăila  
Activități principale Documentaţie tehnico-economică 

Lucrări 
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PROIECTE (PROGRAME) GENERALE 2014-2020 

 

Denumire proiect Îmbunătăţire a accesibilităţii localităţilor din judeţul Brăila 

Arealul vizat Judeţul Brăila 

Solicitant UAT din judeţul Brăila 

Parteneri Consiliul Judeţean Brăila, CNADNR 
Perioada de 2014-2020 

implementare  
Sursa de finanțare PO Infrastructură mare / Programul Naţional de Dezvoltare Rurală / Programul 

 Operaţional Regional 
Obiective Obiectiv General: Îmbunătăţirea accesibilităţii localităţilor din judeţul Brăila 

 Obiective Specifice: 
 1.  Modernizarea infrastructurii de transport din judeţul Brăila; 
 2.  Asigurarea desfășurării în condiţii de siguranţă a transportului de mărfuri și de 
 persoane în judeţul Brăila; 

Activități principale - studii tehnice; 
 - studii de trafic; 
 - dezvoltarea/modernizarea infrastructurii de transport; 
 -  dezvoltarea/modernizarea  sistemelor  de  informare/avertizare  și  gestionare  a 
 traficului de pe principalele rute de transport; 
 - campanii de informare şi conştientizare; 

 

Denumire proiect Îmbunătăţirea capacităţii de furnizare a serviciilor publice din judeţul Brăila 
 

Arealul vizat Judeţul Brăila 
 

Solicitant UAT din judeţul Brăila, instituţii, societăţi comerciale și ONG furnizoare de servicii 
 

 publice 
 

Parteneri Consiliul Judeţean Brăila, ministerele de resort și organisme afltate în subordinea 
 

 acestora 
 

Perioada de 2014-2020 
 

implementare  
 

Sursa de finanțare Programul Naţional de Dezvoltare Rurală / Programul Operaţional Regional / PO 
 

 

Infrastructură mare / PO Capital Uman 
 

 
 

Obiective Obiectiv General: Reducerea disparităţilor de dezvoltare de la nivelul judeţului Brăila 
 

 1.  Îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii publice de calitate; 
 

 2.  Modernizarea infrastructurii fizice de furnizare a serviciilor publice din judeţul 
 

 Brăila; 
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Activități principale - studii tehnice; 
 

 

- studii și analize sectoriale; 
 

  

 
 

 - dezvoltarea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii fizice utilizare de furnizorii de 
 

 servicii public e din judeţul Brăila; 
 

 - dotarea furnizorilor de servicii publice din judeţul Brăila cu echipamente specifice 
 

 moderne; 
 

 - campanii de informare şi conştientizare; 
 

  
 

Denumire proiect Conservarea și valorificarea patrimoniului natural și antropic al Judeţului Brăila 
 

Arealul vizat Judeţul Brăila 
 

Solicitant UAT din judeţul Brăila, instituţii publice, solicitanţi privaţi 
 

Parteneri Consiliul Judeţean Brăila, instituţii publice, solicitanţi privaţi 
 

Perioada de 2014-2020 
 

implementare   
 

Sursa de finanțare Programul Naţional de Dezvoltare Rurală / Programul Operaţional Regional / PO 
 

 

Infrastructură mare 
 

 
 

Obiective Obiectiv General: Asigurarea, pentru generaţiile viitoare, a unui patrimoniu natural și 
 

 

antropic propice locuirii și contruirii unei identităţi culturale locale 
 

  

 
 

 1. Conservarea și protejarea ariilor naturale din judeţul Brăila; 
 

 2.  Amenajarea în scop turistic și educaţional a patrimoniului natural și antropic al 
 

  judeţului Brăila; 
 

 3. Promovarea turistică a patromoniului natural și antropic al judeţului Brăila; 
 

Activități principale - studii tehnice; 
 

 

- studii și analize sectoriale; 
 

 
 

 - dezvoltarea capacităţii de management al ariilor naturale și a patrimoniului antropic 
 

 din judeţul Brăila; 
 

 - restaurarea / modernizarea / refacerea obiectivelor naturale și antropice ale judeţului 
 

 Brăila;  
 

 - acţiuni de prevenire a deteriorării străii patrimoniului natural și antropic; 
 

 - amenajarea pentru valorificare turistică a patrimoniului natural și antropic de care 
 

 dispune judeţul Brăila; 
 

 - organizarea de evenimente culturale și sociale pentru promovarea capitalului natural 
 

 și antropic brăilean; 
 

 - campanii de promovare turistică a patrimoniului natural și construit din judeţul 
 

 Brăila;  
 

 - campanii de informare şi conştientizare; 
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Denumire proiect Dezvoltarea  capacităţii  administrative  a  administraţiilor  publice  locale  și  a 
 instituţiilor publice din judeţul Brăila 

Arealul vizat Judeţul Brăila 

Solicitant UAT din judeţul Brăila, instituţii publice din judeţul Brăila 
Parteneri Consiliul Judeţean Brăila, ministerele de resort și organisme afltate în subordinea 

 acestora 
Perioada de 2014-2020 

implementare  

Sursa de finanțare PO Capacitate Administrativă / PO Capital Uman 
Obiective Obiectiv General: Îmbunătăţirea Reducerea disparităţilor de dezvoltare de la nivelul 

 judeţului Brăila 
 1.  Îmbunătăţirea pregătirii profesionale a funcţionarilor publici din judeţul Brăila; 
 2.  Dezvoltarea capacităţii de gestionare a serviciilor și activităţilor desfășurate de 
 administraţia publică locală din judeţul Brăila; 
 3.   Îmbunătăţirea  capacităţii  de  planificare  strategică  și  financiară  a 
 administraţiilor publice locale din judeţul Brăila; 
 4.  Îmbunătăţirea  capacităţii  de  management  al  resurselor  umane  a 
 administraţiilor publice locale și a instituţiilor publice din judeţul Brăila; 
 5.  Îmbunătăţirea capacităţii de luare a deciziilor la nivelul administraţiilor publice 
 locale și al instituţiilor publice din judeţul Brăila; 

Activități principale - Studii tehnice; 
 - Studii și analize sectoriale; 
 - Dezvoltarea de programe de iniţiere/specializare/perfecţionare a resurselor umane; 
 - Utilizarea de instrumente IT&C pentru desfășurarea activităţilor și pentru asigurarea 
 unui feedback eficient cu beneficiarii; 
 - Utilizarea de instrumente moderne de planificare și de management public; 
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