
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

 
 

www.inforegio.ro    |    facebook.com/inforegio.ro 

 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
 

Titlul proiectului: „Amenajare peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a sensurilor giratorii”, Cod SMIS 
155366 

Denumire beneficiar: MUNICIPIUL BOTOȘANI 

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului:  

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității vieții și a coeziunii sociale, îmbunătățirea mediului de viață, 

creșterea gradului de siguranță și creșterea economică în teritoriul SDL prin amenajarea peisagistică a teritoriului SDL, inclusiv a 

sensurilor giratorii pe parcursul a 16 luni. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului:  

1) Amenajarea peisagistică a 4 sensuri giratorii din teritoriul SDL, respectiv: intersecție Grivița cu T. Vladimirescu- Donici; 

Intersecție T. Vladimirescu - Împarat Traian; Intersecție Împarat Traian - Octav Onicescu; Intersecție Grivița- Independenței - 

Dreptății (spate mall) pe parcursul a 16 de luni; 

2) Creșterea calității vieții în cadrul zonei vizate pe parcursul a 16 de luni, prin plantarea unui număr de 220 de puieți de arbori  

în principal pe următoarele artere: strada Împarat Traian, strada T. Vladimirescu, strada Dragoș Vodă și strada Săvenilor, și 

furnizarea și montarea de mobilier urban: 158 bănci, 86 de coșuri de gunoi și 4 stâlpi de iluminat. 

 

Rezultate așteptate:  

1. IS15: Populația care trăiește în zonele cu intervenții în regenerarea fizică, economică și socială a comunităților marginalizate 
din municipii reședință de județ/ nr.persoane: 
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 persoane 
- Valoare la finalizarea implementării proiectului: 20.089 persoane 
 

2. CO38: Spațiu deschis creat sau reabilitat în zonele urbane: 
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0 mp 
- Valoare la finalizarea implementării proiectului: 1594,58 mp 
 

Perioada de implementare este de 37 de luni, respectiv între data 01.12.2020 și data 31.12.2023. 

 

Valoarea totală a proiectului este 926.542,46 lei, din care valoare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională 

în cuantum de 819.603,58 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național în cuantum de 25.882,19 lei, contribuția 

Municipiului Botoșani în cuantum de 17.254,84 lei (reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă) și 63.801,85 lei valoarea 

neeligibilă (inclusiv TVA). 

 

Date de contact:  

Manager proiect: Daniela-Petronela Aștefănoaei       Tel. 0231/502200, e-mail CatalinPetru.Fetcu@primariabt.ro 

Adresa: Botoșani, Piața Revoluției, nr. 1; Telefon: 0231.502.200 / Fax: 0231.531.595; E-mail: proiecte@primariabt.ro 

 

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de  Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-

ue.ro, www.inforegio.ro, www.facebook.com/inforegio.ro. 
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