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Comuna Brăneşti are 
de acum legătură directă 
la Autostrada Bucureşti – 
Constanţa, odată cu inau-
gurarea unui proiect ex-
trem de important datori-
tă căruia locuitorii pot să 
ajungă mai uşor în Capi-
tală. 

Beneficiul direct nu 
este însă numai pen-
tru brăneşteni, ci şi pen-
tru localităţile Otopeni, Tu-
nari, Ștefăneşti, Afumaţi, 
Găneasa care au acces di-
rect, de acum, la şoseaua 
de mare viteză către mare.

"Este o investiţie a 
CJI în parteneriat cu Pri-
măria Brăneşti, de un re-
al folos pentru comunita-
tea brăneşteană. Suntem 
prezenţi în multe localităţi 
din judeţul Ilfov şi nu nu-
mai, toate lucrările noas-
tre fiind executate cu pro-
fesionalism, dăruire şi ra-
piditate,  în condiţii de 
maximă calitate. La noi, 
seriozitatea este pe pri-
mul loc. Lu crarea a presu-
pus execuţia a peste 2,6 

km de drum cu sensuri gi-
ratorii şi canalizarea plu-
vială aferentă drumului", 
ne-a declarat Călin Bichir, 
administrator şi director 
general al ACVATOT SRL, 
executantul lucrării.

O muncă de 
aproape 10 
ani pentru 
eficientizarea 
traficului

Participanţii la inaugu-
rare au semnalat că acest 
proiect este rezultatul unei 
munci intense de aproa-
pe 10 ani, ”piatra de te-
melie” fiind pusă de fapt 
pe 28 august 2012 când, 
la iniţiativa primarului, Pri-
măria Brăneşti a contractat 
servicii pentru ”Realizarea 
unui Studiu de Fezabilita-
te pentru racord Autostra-
da A2”. Un an mai târziu, 
pe 30 iulie, Consiliului Local 
a aprobat prin Hotărârea 
nr. 42/30.07.2013 studiul 
de fezabilitate şi indicatorii 

tehnico-economici pentru 
obiectivul în discuţie. Pe 29 
octombrie, prin Certificatul 
de Urbanism emis de către 
Consiliul Judeţean Ilfov s-a 
impus realizarea unui PUZ 
pentru încadrarea obiecti-
vului în zona propusă. Anul 
următor, luând în conside-
rare faptul că realizarea 
unui Plan Urbanistic Zonal 
s-a suprapus cu reactuali-
zarea Planului Urbanistic 
General, Primăria Brăneşti 
a lucrat la documentaţia 
aferentă acestor planuri. 
Pe 19 martie 2015, de-
oarece Planul Urbanistic 
General avea termen de 
soluţionare la sfârşitul anu-
lui 2015, Primăria Brăneşti 
contractat ”Servicii de în-
tocmire documentaţie de 
urbanism – PUZ Acces Au-
tostradă” pentru accelera-
rea proiectului. În perioada 
2015 – 2017, pentru fina-
lizarea PUZ-ului, primăria 
a făcut toate demersurile 
necesare pentru obţinerea 
avizelor necesare de la 
Poliţia Rutieră, Consiliul 

Judeţean Ilfov, Poliţia Auto-
străzi. Pe 18 martie 2016, 
 CNAIR a anunţat că nu 
se poate pronunţa asupra 
oportunităţii avizului, ceea 
ce a necesitat reluarea de 
la zero a întregii proceduri 
de avizare, avizul fiind ast-
fel obţinut abia un an mai 
târziu, pe 21 martie 2017. 
Pe 29 iunie 2017, Poliţia 
Rutieră a avizat favorabil, 
în urma noului proiect de-
pus la CNAIR, iar pe 10 au-
gust a fost dat avizul Minis-
terului Mediului.

P r i n  H o t ă r â -
rea Con siliului Local nr. 
101/31.08.2017 s-a apro-
bat ”Plan Urbanistic Zonal 
– obiectivul de investiţii – 
amenajare acces în auto-
strada A2, circulaţii”, iar pe 
23 ianuarie 2018 s-a con-
tractat lucrarea  ”Servicii 

de actualizare SF Autostra-
da A2 conform PUZ, comu-
na Brăneşti, judeţul Ilfov”. 
Prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 115/31.08.2018 
a fost aprobată actualiza-
rea studiului de fezabilitate 
conform PUZ-ului aprobat. 
În 2019, pe 9 iulie, având 
în vedere că realizarea pro-
iectului implica costuri ce 
nu puteau fi susţinute doar 
din bugetul local al comu-
nei Brăneşti, s-au obţinut 
fonduri în valoare de 
8.000.000 lei, prin asociere 
cu Consiliul Judeţean Ilfov. 
În aceeaşi perioadă, Pri-
măria Brăneşti a făcut toa-
te demersurile pentru acce-
sarea unui credit bancar în 
vederea asigurării finanţării 
integrale a proiectului. La 
sfârşitul lunii august 2019, 
urmare acestui contract de 

asociere, s-a realizat pregă-
tirea documentaţiei în ve-
derea începerii procedurii 
de atribuire a obiectivului.

Pe 28 februarie 2020, 
s-a încheiat contractul cu 
SC ACVATOT SRL, în ve-
derea realizării obiecti-
vului intitulat ”Proiecta-
re şi execuţie lucrări pen-
tru obiectivul de investiţii – 
Amenajare acces în Auto-
strada A2 între km 21+380 
– km 24-050 stânga-dreap-
ta şi a drumurilor de le-
gătură cu aceasta, comu-
na Brăneşti, judeţul Ilfov”, 
iar pe 13 martie 2020, a 
fost emis ordinul de în-
cepere a fazei de proiec-
tare a obiectivului cu ter-
men de execuţie 6 luni. Lu-
crurile s-au mişcat rapid şi 
pe 15 iunie a fost obţinută 
autorizaţia de amplasare şi/

sau acces din partea Com-
paniei Naţionale de Admi-
nistrare a Infrastructurii 
Rutiere S.A, iar pe 20 au-

gust s-a emis Autorizaţia de 
Construire, în aceeaşi zi fi-
ind emis şi ordinul de înce-
pere a lucrărilor.

Lucrările au înce-
put conform ordinului de 
execuţie şi s-a respectat 
graficul asumat la sem-
narea contractului. Ofici-
alii Primăriei Brăneşti ne-
au declarat că societatea 
executantă a dispus de 
un management bine or-
ganizat, ceea ce a uşurat 
urmărirea lucrărilor şi 
soluţionarea probleme-
lor în timp optim. Astfel a 
fost posibilă finalizarea lu-
crărilor înainte de termen.

Drept urmare proce-
durilor legale de recepţie 
lucrări, în data de 27 iulie 
2021 s-a întrunit comisia 
de recepţie şi s-a încheiat 
procesul verbal de recepţie, 
la terminarea lucrărilor, îm-
preună cu instituţiile ce au 
fost implicate în realizarea 
acestui proiect.

Proiectul a fost reali-
zat în parteneriat cu Con-
siliul Judeţean Ilfov, valoa-
rea totală a acestuia fiind 
de 17.466.428,06 lei fără 
TVA, din care contribuţie 
Consiliului Judeţean Il-
fov a fost de 8.000.000 lei 
fără TVA, iar cea a Con-
siliului Local Brăneşti de 
9.466.428,06 lei fără TVA.

 Lucrări pentru 
reducerea 
zgomotului 
creat de traficul 
autostrăzii

Oficialii primăriei ne-
au mai menţionat că pen-
tru reducerea zgomotu-
lui creat de traficul au-
tostrăzii A2 prin localita-

tea Brăneşti, ca urmare 
a petiţiei semnate de lo-
cuitorii din zonă şi Primă-
ria Brăneşti,  Compania 
Naţională de Administrare 

a Infrastructurii Rutiere 
S.A. a obţinut avizul pen-
tru a demara procedura 
de autorizare şi montare 
a panourilor fonoabsor-

bante. Lucrările de am-
plasare a acestor panouri 
vor fi realizate, cât mai 
curând, de  CNAIR, spun 
oficialii primăriei şi se vor 
monta pe marginea auto-
străzii în dreptul podului 
şi al satului Vadul Anei.

Parte dintr-un 
proiect mult mai 
amplu

Violeta Predica, şef 
Serviciu Investiţii în ca-
drul Primăriei Brăneşti, 
ne-a explicat că amena-
jarea accesului în Auto-
strada A2 a reprezentat 
etapa 1 dintr-un proiect 
mult mai amplu conce-
put de Primăria Brăneşti, 
finalizarea acestuia aflân-
du-se în diverse etape de 
realizare. Aşadar, etapa 1 
a fost îndeplinită, iar eta-
pa 2 presupune realizarea 
pasajului suprateran pes-
te calea ferată Bucureşti – 
Constanţa pentru a devia 
traficul greu în afara co-
munei. Etapa 3 – strâns 
legată de etapa 2, are 
scopul de a devia traficul 
greu din comuna Brăneşti 
spre accesul în autostra-
dă. Etapa 4 reprezintă re-
alizarea unui pasaj su-
prateran peste Autostra-
da A2 şi accesul în DJ 100 
a întregii infrastructuri de 
drumuri create, în aşa fel 
încât Primăria Brăneşti 
să poată realiza declasi-
ficarea DJ100 din drum 
judeţean în drum comu-
nal şi limitarea tonajului 
greu, cu excepţia rivera-
nilor.
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O nouă cale de acces către Autostrada Soarelui

S-a f¡nalizat racordarea comunei Brăneşti la Autostrada A2

Joi, 29 iulie, a avut loc inaugurarea oficială a racordului comunei Brănești la 
Autostrada A2. Printre invitați s-au aflat: președintele Consiliului Județean 
Ilfov, Hubert Thuma, Ștefan Rădulescu, vicepreședintele CJI și Cristache 
Rădulescu, fost președinte CJI, prefectul județului Ilfov, Daniel Tudorel Zamfir, 
primarul comunei Brănești, Niculae Cismaru și viceprimarul Corneliu Stancu, 
primarii comunei Cernica și comunei Grădiștea, Gelu Apostol și Mihail Toma, 
alți angajați ai primăriei cu funcții de conducere și consilieri locali, care au 
făcut posibilă realizarea acestui proiect. Inaugurarea oficială a racordului 
comunei Brănești la Autostrada A2 reprezintă un moment important pentru 
locuitorii Brăneștiului și pentru județul Ilfov, în general, pentru că prin 
realizarea acestui obiectiv, pe lângă decongestionarea traficului din zonă, s-a 
creat și un nou punct de acces către Capitală.

Cristina NedelCu

Hubert Thuma: 
”Felicit administrația locală pentru implicare!”

Președintele  Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, a subliniat importanța proiectului 
rezultat din parteneriatul între CJI și Primăria Brănești. ”Dacă în România și Ministerul 
Transporturilor ar fi făcut ce trebuia, atunci nu ar mai exista probleme așa de mari, 
ambuteiaje în București și ieșiri blocate. Astfel de proiecte, din păcate sunt singulare, 
dar în Ilfov vor continua cu implicarea CJI. Însă aici trebuie să recunosc și să apreciez 
că a fost o inițiativă a primarului din Brănești, fără a cărui implicare acest proiect nu ar 
fi ajuns la bun sfârșit”, a declarat Hubert Thuma.
”Un punct important în viziunea mea de dezvoltare a Ilfovului îl reprezintă infrastructura 
de transport, pentru că îmbunătățind problema traficului, câștigăm mai mult timp pentru 
noi, pentru familie și cei dragi nouă. Pe de altă parte, o infrastructură de transport 
adaptată nevoilor zonale, conectează regiunea și o ține în mișcare. Regiunea București-
Ilfov are nevoie de proiecte integrate de gestionare a traficului. Dezvoltarea și 
eficientizarea legăturilor cu Capitala reprezintă priorități la nivelul infrastructurii rutiere, 
pentru că doar așa putem îmbunătăți conectivitatea teritorială și putem valorifica cât 
mai mult oportunitățile existente”, a mai punctat președintele CJI.

Lucrarea, terminată înainte 
de termen, dar de o calitate 

foarte bună
”Realizarea obiectivului a avut ca prioritate 
decongestionarea traficului din satul Brănești, zona 
fiind permanent afectată de blocaje rutiere în zona 
traversării căii ferate. Prin realizarea racordului s-a 
creat un nou acces către București. Lucrarea, care 
a avut termen de finalizare 24 august 2021, a fost 
finalizată mult mai repede de către ACVATOT SRL și, 
trebuie subliniat că aceasta este una de o calitate 
foarte bună, iar constructorul merită felicitările noastre. 
De reținut faptul că pe drumurile nou create este 
interzisă circulația vehiculelor cu un tonaj mai mare de 
7,5 tone, fapt ce descurajează tranzitul vehiculelor grele 
prin localitatea noastră”, a punctat primarul Niculae 
Cismaru.


