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A fost deschisă şoseaua care leagă cartierul Noua de ocolitoare

Miercuri, 23.12.2015, primarul George Scripcaru a inaugurat nouă arteră de circulaţie care va
face legătura dintre cartierul Noua, intersecţia cu str. Prunului, şi tronsonul 1 al ocolitoarei
municipiului Braşov. Această şosea este amenajată, parţial, pe fostul traseu al căii ferate uzinale de
la Roman S.A., trece pe sub Calea Bucureşti şi calea ferată, apoi se conectează la şoseaua
ocolitoare.
Proiectul „Asigurarea accesibilităţii către zona economică Braşov Sud -Est”, cod SMIS 48028,
este finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Sprijinirea
dezvoltării durabile a oraşelor – poli de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 - Planuri
integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Poli de creştere.
,,Este al 17-lea proiect, din cele 20 cuprinse în Planul Operaţional Regional, finalizat la
nivelul municipiului Braşov, proiecte care şi-au adus o contribuţie majoră la dezvoltarea oraşului
nostru din ultimii ani. Această arteră de circulaţie face legătura între cartierul Noua şi
ocolitoarea municipiului, ceea ce înseamnă fluidizarea traficului de pe Calea Bucureşti şi
asigurarea unei noi legături a acestui cartier cu restul oraşului. În următoarea etapă vom face un
acces dinspre acest drum spre drumul unde este situat Selgrosul şi un altul spre viitoarea arteră
de circulaţie care va merge pe lângă calea ferată şi se va uni cu prelungire Crinului. În acest fel
vom crea o reţea de drumuri între Calea Bucureşti şi calea ferată, care va fi baza pentru
dezvoltarea întregii zone,” a declarat primarul George Scripcaru.

Odată cu deschiderea acestei artere de circulaţie, vor fi modificări de priorităţi în intersecţia dintre
strada Prunului, prelungire Poienelor şi strada Laminoarelor, precum şi la intersecţia dintre strada
Prunului şi strada Brazilor. Referitor la aceste modificări, comisarul Florian Szanto, şeful Biroului
Rutier Braşov, din cadrul Poliţiei Municipiului Braşov a declarat: ,,După deschiderea acestei
artere de circulaţie se vor produce câteva modificări în ceea ce priveşte priorităţile pe străzile din
această zonă, astfel strada Prunului va deveni drum cu prioritate şi pe tronsonul cuprins între
sensul giratoriu de la intersecţia cu noul drum şi intersecţia cu strada Brazilor.”

Artera proiectată are originea la intersecţia dintre strada Prunului şi traseul căii ferate
uzinale, desfăşurându-se pe vechiul amplasament al căii ferate, până la subtraversarea căi ferate
Bucureşti-Braşov, după care urmează vechiul drum de exploatare agricolă, până la intersecţia cu
ocolitoarea municipiului.

Prezent la deschiderea circulaţiei pe acest drum, administratorul public Miklos Gantz a declarat:
,,De-a lungul traseului propus, drumul intersectează denivelat Calea Bucureşti pe sub pasajul
superior existent (Podul Selgros) şi magistrala CF 300, tot printr-o intersecţie denivelată, prin
pasajul existent. Deoarece dimensiunile pasajului de cale ferată nu au permis amenajarea a două
benzi de circulaţie, am introdus un sistem de semaforizare pentru trecerea pe sub pasajul CF.
Această arteră are o lungime de 2,145 km, 3 sensuri giratorii, o lăţime de 7 m cu o bandă pe sens,
flancată de zona verde, piste de biciclişti pe o parte şi trotuar pe cealaltă parte. Traseul este
iluminat până la intersecţia cu magistrala CF 300. Pe lungimea drumului de sud-est am amenajat
3 perechi de staţii pentru transportul în comun.

Lucrările au fost finalizate în cursul acestei luni, astfel:
- Carosabil în lungime de 2,145 km, cu două benzi de circulaţie,
- 3 sensuri giratorii: unul la începutul traseului proiectat la intersecţie cu strada Prunului, unul
la intersecţie cu strada Prelungirea Poienelor (lângă Decathlon) şi unul la intersecţie cu
ocolitoarea municipiului Braşov,
- sunt prevăzute trotuare pe o parte şi pistă de biciclişti pe cealaltă parte şi zone verzi
- 3 perechi de staţii pentru transportul în comun,
- este realizat zid de sprijin şi protecţia taluzului cu geogrile,
- captarea apelor pluviale se face parţial prin sistem de canalizare care deversează în
canalizarea municipiului şi parţial prin rigole carosabile care sunt colectate într-o baterie de
puţuri absorbante amplasată în punctul cel mai de jos, respectiv lângă pasajul peste calea
ferată,
- traseul este iluminat parţial: de la începutul traseului până la pasajul de cale ferată,
- sunt prevăzute două semafoare pentru circulaţia prin pasajul CF,
- traseul este prevăzut cu semne de circulaţie şi marcaje longitudinale şi transversale conform
normativelor în vigoare,
- este realizat şi un drum de exploatare pentru accesul la proprietăţile tangente traseului.

Contract de finanţare
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Contribuţie buget local:
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Proiectant:
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Sorin Toarcea
Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov

4852/31.10.2014
16.045.863,52 lei, din care eligibil 15.077.751,12 lei
2%
14 luni
decembrie 2015
S.C. EURO STRADA SRL Brasov
SC RUTIER CONEX XXI SRL Bacău
SC BRIDGE CONSULT SRL Bucureşti

