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Comunicat de  presă 
 

Primăria Municipiului Brad primește finanțare europeană în cadrul  

Regio – Programul Operațional Regional 
 

 

Astăzi, 21 iunie 2013, a avut loc în Sala Căsătoriilor a Primăriei Municipiului Brad semnarea contractului 

de finanţare pentru proiectul „Reabilitare infrastructură municipală – Strada Decebal Brad, jud. 

Hunedoara”. Proiectul, al cărui beneficiar este Consiliul Local Brad, va primi finanţare prin Regio – 

Programul Operaţional Regional în cadrul axei prioritare 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 

regionale și locale”, domeniul major de intervenţie 2.1 „Reabilitarea și modernizarea reţelei de drumuri 

judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea șoselelor de centură”.  

 

Semnarea contractului de finanţare a avut loc în prezenţa domnului Florin CAZACU – Primar al 

Municipiului Brad, a domnului Aurel Vasile CIRCO – Viceprimar al Municipiului Brad, a domnului 

Laurențiu NISTOR – Deputat în Colegiul Brad-Valea Mureșului şi a domnului Sorin MAXIM – Director 

general al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Vest – Organism Intermediar pentru Programul 

Operaţional Regional. 

*** 

Prin proiectul „Reabilitare infrastructură municipală – Strada Decebal Brad, jud. Hunedoara” 

beneficiarul urmăreşte îmbunătăţirea accesibilităţii și mobilităţii în zona municipiului Brad prin 

îmbunătăţirea legăturilor rutiere în nordul judeţului Hunedoara și prin asigurarea unei alternative de 

conectare la reţeaua drumurilor naţionale.  
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Prin proiect se reabilitează strada Decebal din Municipiul Brad pe o lungime totală de 2,1 km, trotuarele 

adiacente acesteia în suprafaţă de 1600 mp, inclusiv racordarea drumurilor laterale, montarea 

indicatoarelor rutiere și realizarea marcajelor longitudinale și transversale.  

 

Prin reabilitarea străzii Decebal se va asigura un trafic în condiţii de siguranţă și confort oferind o 

legătură rutieră permanentă și în condiţii bune pentru traversarea Municipiului Brad. 

 

Valoarea totală a proiectului este de aproximativ 7,64 milioane lei (1,76 milioane euro), dintre care 

aproximativ 6,05 milioane lei (1,39 milioane euro) (la cursul inforeuro 4,3438 RON/Euro) reprezintă 

finanțarea nerambursabilă. Proiectul va fi implementat pe parcursul a 9 luni. 

*** 

Pentru informaţii suplimentare, vă rugăm să ne contactaţi: tel./fax 0256 – 491981/491923, e-mail 

office@adrvest.ro. 
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