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Lista proiectelor aflate în derulare la nivelul orașului Sulina

Nr.
crt.

Denumire proiect
Programul

de finanțare

Valoare proiect lei

Stadiu
Finanțare

nerambursabilă
solicitată

Contribuție
proprie

1 Restaurarea obiec�vului de 
patrimoniu Biblioteca 
orășenească – monument 
istoric

P.O.R. 2014-
2020, Axa
prioritară

5.1

3.146.950,18 Finanțare deschisă
În curs de elaborare proiect 
tehnic3.045.089,30 101.860,88

2 Modernizarea serviciului de 
salubrizare stradală în orașul 
Sulina

P.N.D.R. 465.663,66 S-a achiziționat mașina de 
măturat stradal.
Depunere cerere de rambursare 
finală

465.663,66 0

3 Restaurarea obiec�vului de 
patrimoniu Cimi�rul 
mul�etnic- monument istoric

FLAG Delta
Dunării

1.902.810 Finanțare deschisă
Procedura de achiziție publicată 
în SICAP1.902.810 0

4 Modernizare străzi mal stâng, 
zona Prospect, oraș Sulina

P.N.D.L. 7.048.524,97 Finanțare deschisă
Contract de lucrări semnat – în 
curs de execuție

6.757.739,85 290.785,12

5 Modernizare strada I, tronson 
2, zona vest oraș Sulina

P.N.D.L. 1.795.580,86 Lucrări executate în proporție de 
circa 95%1.615.841,77 179.739,09

6 Reabilitare, modernizare și 
dotări Liceul teore�c Jean Bart
– Școala Generală, oraș Sulina

P.O.R. 2014-
2020, Axa
prioritară

10.1

6.108.041,39 Finanțare deschisă pe data de 
05.08.2019

5.970.136,25 137.905,14

Întocmit

Insp. Sup. Gheorghe Silviu
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Lista proiectelor depuse și aflate în evaluare

Nr.
crt.

Denumire proiect
Programul de

finanțare

Valoare proiect lei

Stadiu

Finanțare
nerambursabilă

solicitată

Contribuți
e proprie

5.970.136,25 137.905,14

1 Ex�nderea și modernizarea 
iluminatului public stradal din 
orașul Sulina

P.O.R. 2014-2020, 
Axa prioritară 3.1.C

5.600.151,86 A fost depusă cererea 
de finanțare/În 
evaluare la ADRSE 
Brăila

5.261.726,07 338.425,79

Întocmit

Insp. Sup. Gheorghe Silviu
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Lista proiectelor care vor fi depuse în apeluri de proiecte actualmente deschise

Nr.
crt.

Denumire proiect
Programul de

finanțare

Valoare proiect lei

Stadiu
Finanțare

nerambursabilă
solicitată

Contribuți
e proprie

1. Reabilitarea și modernizarea 
infrastructurii portuare a portului 
Sulina
Indicatori tehnici : 
Lucrările de reabilitare și 
modernizare a infrastructurii 
portuare prevăzute în SF constau din:

� 1300 ml cheuri ver�cale 
reabilitate-infrastructura 
portuară curentă –zona de �p 
“A”

� 4 buc x 30 ml estacade pe 
piloți, existente reabilitate-
zona “B”;

� 2 buc x100 ml estacade pe 
piloți existente, reabilitate-
zona “C”;

� 4 buc x 40 ml estacade pe 
piloți existente, reabilitate-
zona “D”;

P.O.I.M. 2014-
2020
Axa prioritară

150.732.536,95 Au fost obținute toate 
avizele prevăzute în 
cer�ficatul de urbanism 
cu excepția celui de la 
Ministerul 
Transporturilor.
A fost depusă 
documentația pentru 
obținerea
Avizului de la Ministerul
Transporturilor
Documentația tehnico-
economică(S.F.) este 
aprobată prin H.C.L. 
Imediat după obținerea 
avizului de la Ministerul 
Transporturilor se va 
depune cererea de 
finanțare.

148.138.606,60 2.593.930,35
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� 10 buc x 40 ml estacade pe 
coloane proiectate -zona E;

� Construcție de acostare 
pentru încărcare/descărcare 
mărfuri, cu auto;

� Reabilitare acces pietonal 
adiacent coronamentului 
cheurilor de acostare;

� Rețea de alimentare cu 
energie electrică și alimentare 
cu apă la nave, inclusiv 
instalația de incendiu;

� Iluminatul plaIormei portuare
și al danelor;

� Branșament în rețea 
canalizare

2 Reabilitare și eficien�zare energe�că 
sediu Primăria orașului Sulina

P.O.R. 2014-
2020, Axa 
prioritară 
3.1.B

- A fost elaborată 
documentația tehnico-
economică.
Urmează aprobarea 
acesteia prin H.C.L. și 
ulterior depunerea 
cererii de finanțare.

- -

3 Serviciu integrat de transport public 
urban în contextul dezvoltării 
durabile a orașului Sulina :
1.  Reabilitare,  modernizare  și
ex�ndere  autobaza  pentru  mijloace
de  transport  str.  a  IV-a  nr  83,  oraș
Sulina 

P.O.R. 2014-
2020, Axa 
prioritară 3.2

- A fost elaborată 
documentația tehnico-
economică.
Urmează aprobarea 
acesteia prin H.C.L. și 
ulterior depunerea 
cererii de finanțare.

- -
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2. Modernizare stații transport public
pe traseu autobuz tur-retur 
3.  Construire  piste/trasee  pentru
bicicliș�,  inclusiv  amenajare/
construire  centre  de  închiriere/
depozitat biciclete pe traseu 
4. Achiziție autobuze electrice.

4 Modernizare străzi inclusiv piste de 
biciclete, mal drept, orașul Sulina, 
județul Tulcea

F.D.I. Documentația tehnico-
economică a fost 
aprobată prin H.C.L. și s-
a depus solicitarea de 
finanțare la Fondul de 
Dezvoltare și Inves�ții.

Întocmit

Insp. Sup. Gheorghe Silviu
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Lista proiectelor care vor fi depuse în apeluri de proiecte actualmente închise

Nr.
crt.

Denumire proiect
Programul de

finanțare
Valoare proiect

lei
Stadiu

1 Reabilitare, modernizare și dotări Liceul 
teore�c Jean Bart , orașul Sulina

P.O.R. 2014-2020, Axa 
prioritară 13.1

2.500.000 euro elaborare documentații 
tehnico-economice

Reabilitare strada a II-a, orașul Sulina

2 Reabilitare, modernizare și dotări Liceul 
teore�c Jean Bart – Grădinița nr. 1, oraș 
Sulina

P.O.R. 2014-2020, Axa 
prioritară 13.1

5.000.000 euro elaborare documentații 
tehnico-economice

Reabilitarea strada I și Duiliu Zamfirescu

Reabilitare, modernizare și dotări Casa 
de Cultură , oraș Sulina
Reabilitarea, reamenajare și modernizare
parc George Georgescu, strada I, nr. 201, 
oraș Sulina

3 Reabilitare, modernizare și dotări Sala de
sport, situată pe strada a VI-a, nr. 44, 
oraș Sulina

P.O.R. 2014-2020, Axa 
prioritară 13.1

5.000.000 euro elaborare documentații 
tehnico-economice

Modernizare străzi a IV-a și a V-a, oraș 
Sulina

4 Construire sala de spectacole oraș Sulina P.O.R. 2014-2020, Axa 
prioritară 13.1

2.500.000 euro elaborare documentații 
tehnico-economiceModernizare străzi zona est, oraș Sulina

Întocmit

Insp. sup Gheorghe Silviu
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