
  
 

UAT Oraş Boldeşti-Scăeni a semnat astăzi, 13 aprilie 2021, 

Contractul de Finanţare aferent Proiectului cu titlul 

„Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale, cultural-recreative şi a 

spaţiilor publice urbane din oraşul Boldeşti-Scăeni”, proiect 

cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin 

Programul Operaţional Regional 2014-2020, axa 13.  

Prin îmbunătăţirea infrastructurii serviciilor sociale, educaţionale, 

culturale şi recreative (Construirea unei şcoli noi ce va cuprinde 8 

săli de clasă şi spaţiu servit masa; modernizare şi reabilitare 
Centru multifuncţional cultural-educaţional Boldeşti-Scăeni - fostul 

Club Boldești) se va asigura dezvoltarea personală a elevilor prin 

activităţile şcolare şi extraşcolare, se va preveni abandonul şcolar, 

va creşte numărul de elevi care vor putea învăţa într-un schimb. De 

asemenea, prin îmbunătăţirea infrastructurii publice urbane 

(Construire trotuar şi pistă pentru biciclişti pe şoseaua Ploieşti- 

 

 
Văleni, Construire trotuar pe Strada Monumentului, Modernizare Strada Liceului) se va asigura 

deplasarea în siguranţă, în special a elevilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a celor vârstnice concomitent 

cu reducerea numărului de victime provenite din accidentele rutiere, precum şi reducerea poluării prin 

promovarea unui transport ecologic. 

Investiţiile menţionate mai sus şi propuse a fi realizate prin proiect sunt justificate din perspectiva 

contribuţiei lor la revitalizarea educaţională, socială, culturală şi recreativă, dar şi la îmbunătăţirea 

calităţii vieţii populaţiei din Oraşul Boldeşti-Scaeni cu accent deosebit pe grupurile vulnerabile. 

Lucrările de investiţii propuse prin proiect constau în:  

 Construire şi dotare 8 Săli de clasă şi spaţiu servit masa Şcoala Gimnaziala Mihai Viteazul, 
Oraş Boldeşti-Scăeni: realizarea de închideri exterioare şi compartimentări interioare; executarea de 

finisaje interioare, pardoseli, tavane, tâmplărie interioară şi exterioară, amenajări exterioare; 

 Centru multifuncţional cultural-educaţional Boldeşti-Scăeni: termoizolarea pereţilor exteriori; 

reabilitarea energetică a instalaţiilor de încălzire, sanitare, electrice; extinderea clădirii; construirea unei 

camere pentru amplasarea Centralei termice; 

 Construire trotuar şi pistă pentru biciclişti pe şoseaua Ploieşti-Văleni (DN 1A): construirea unui 

trotuar, a unei piste pentru biciclişti şi a două pasarele pietonale pe şoseaua Ploieşti-Văleni (DN 1A); 

 Construire trotuar pe Strada Monumentului, Oraş Boldeşti-Scăeni: construirea unui trotuar 

mărginit de borduri; 

 Modernizare Strada Liceului: modernizarea străzii, realizarea de şanţuri, accese la proprietăţi, 

marcaje şi semnalizări rutiere. 

Valoarea totală a proiectului este de 14.656.321,73 lei (inclusiv TVA), din care cheltuieli 

totale nerambursabile 11.724.452,67 lei. 

Termenul de finalizare a implementării proiectului este 01.12.2023. 
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