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Lansare proiect 
„AMENAJARE VERSANT PACEA, STR. PACEA, MUNICIPIUL BOTOȘANI“ 

 
MUNICIPIUL BOTOȘANI, în calitate de beneficiar, a încheiat contractul de finanțare nr. 5133/03.03.2020 

împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și 
Agenția de Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional 
Regional 2014 - 2020, pentru proiectul „AMENAJARE VERSANT PACEA, STR. PACEA, MUNICIPIUL BOTOȘANI “, Cod 
SMIS 127784. Proiectul este finanțat prin Regio - Programul Operațional Regional 2014 - 2020, Axa prioritară 4 - 
Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.2 ”Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii 
mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a 
zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului”, Obiectiv 
Specific 4.2 ”Reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din 
municipiile reședință de județ”. 

Valoarea totală a proiectului este 14,054,814.10 lei, din care valoare nerambursabilă din Fondul 
European de Dezvoltare Regională în cuantum de 11,920,759.86 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din 
Bugetul Național în cuantum de 1,823,175.03 lei, și contribuția Municipiului Botoșani în cuantum de 
310,879.21 lei (din care 280,488.47 lei valoare contribuție proprie, reprezentând 2% din valoarea totală 
eligibilă și 30,390.74 lei valoare neeligibilă). 

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea mediului urban al Municipiului Botoșani, în 
revitalizarea acestuia prin măsuri ce prevăd regenerarea unei zone degradate aparținând domeniului privat al 
municipiului, respectiv terenul de pe strada Păcii, nr. 108B mai exact conversia acesteia într-o Zona de agrement cu 
facilități multiple de petrecere a timpului liber. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 
  1. Îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor municipiului Botoșani până în anul 2023 prin 

satisfacerea nevoii de agrement a acestora ca urmare a înființării unei zone de agrement (prin regenerarea unui 
teren degradat). 

  2. Creșterea până în anul 2023 a suprafețelor verzi din municipiul Botoșani cu 190.169,23 mp, ca urmare a 
reconversiei unui teren degradat, neutilizat, într-un spațiu de agrement. 

  3. Modernizarea până în anul 2023 a căilor de acces la obiectivul de investiție în vederea asigurării 
deplasărilor în condiții optime prin reabilitarea a 9976,30 mp de infrastructură, respectiv alee pietonală de acces, 
inclusiv pista de bicicletă. 

   Perioada de implementare este de 54 de luni, respectiv între data 13.02.2018 și data 31.07.2022. 
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