Descrierea pe scurt a proiectului:
„Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale, cultural-recreative şi a spaţiilor publice urbane
din oraşul Boldeşti-Scăeni”
UAT Oraşul Boldeşti-Scăeni derulează, începând cu data de 13.04.2021, proiectul cu titlul
„Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale, cultural-recreative şi a spaţiilor publice urbane din oraşul
Boldeşti-Scăeni”, Cod SMIS2014+: 126450, cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, în baza Contractului de Finanţare nr. 6.847 /
13.04.2021, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020, şi Agenţia pentru
Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar.
Obiectivul general al proiectului / Scopul Proiectului: Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei din
Oraşul Boldeşti Scăeni prin dezvoltarea, diversificarea şi creşterea gradului de accesibilitate la serviciile
sociale, educaţionale, culturale, recreative prestate la nivel urban, inclusiv pentru grupurile vulnerabile,
precum şi prin îmbunătăţirea calităţii spaţiilor publice urbane - infrastructura rutieră şi pietonală.
Obiective specifice ale proiectului:
1. "Construire şi dotare 8 Săli de clasă şi spaţiu servit masa Şcoala Gimnaziala Mihai Viteazul,
oraşul Boldesti-Scăeni", JUDEŢUL PRAHOVA: îmbunătăţirea ofertei educaţionale; creşterea nivelului de
educaţie al populaţiei ca şi condiţie esenţială pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă
incluziunii;
2. "Centru multifuncţional cultural-educaţional Boldeşti-Scăeni" (fost Club Boldeşti): creşterea
nivelului de educaţie şi de socializare a cetăţenilor; oferirea unor posibilităţi de petrecere a unui timp
liber de calitate pentru toate categoriile de vârstă;
3. "Construire trotuar şi pistă pentru biciclişti pe şoseaua Ploieşti-Văleni (DN 1A), Oraş BoldeştiScăeni”: amenajarea pistei de biciclete este complementară cu respectarea angajamentului UE “20–20–
20“ privind schimbările climatice; creşterea gradului de siguranţă a cetăţenilor oraşului prin construirea
de trotuare şi piste de biciclete care vor permite reducerea numărului de victime provenite din
accidentele rutiere, cu precădere din rândul participanţilor vulnerabili la trafic; reducerea poluării prin
promovarea unui transport ecologic; realizarea unui profil transversal cu elemente geometrice care să
se încadreze în prevederile legale în funcţie de nivelul traficului;
4. „Construire trotuar pe Strada Monumentului, Oraş Boldeşti-Scăeni”: îmbunătăţirea calităţii şi
a aspectului infastructurii publice urbane; îmbunătăţirea accesibilităţii, atractivităţii şi calităţii mediului
urban;
5. "Modernizare Strada Liceului": îmbunătăţirea calităţii şi a aspectului infastructurii publice
urbane; îmbunătăţirea accesibilităţii, atractivităţii şi calităţii mediului urban.
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Rezultate aşteptate în funcţie de investiţiile realizate:
1. "Construire şi dotare 8 Săli de clasă si spaţiu servit masa Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul,
oraşul Boldesti-Scaeni":
 O clădire cu 8 Săli de clasă, un laborator de limbi străine şi o sală de servit masa, cu dotările
aferente;
2. "Centru multifuncţional cultural-educaţional Boldeşti-Scăeni" (fost Club Boldeşti):
 Reabilitarea şi dotarea unei clădiri Sp + P + Ep cu suprafaţă desfăşurată de 2348 mp;
 Extinderea clădirii cu 133,80 mp
3. "Construire trotuar şi pistă pentru biciclişti pe şoseaua Ploieşti-Văleni (DN 1A), Oraş BoldeştiScăeni”:
 Lungime trotuar = 3087,00 m;
 Lungime pistă = 3427,00 m;
 Suprafaţă trotuar construit = 5976,00 mp;
 Suprafaţă pistă construită = 6833,00 mp;
 Suprafaţă pe care se construiesc 2 pasarele = 70,00 mp
4. „Construire trotuar pe Strada Monumentului, Oraş Boldeşti-Scăeni”:
 Lungime trotuar = 250,00 m;
 Suprafaţă trotuar = 395,00 mp;
 Suprafaţă spaţii verzi = 295,00 mp;
 Borduri = 250 m
5. "Modernizare Strada Liceului":
 Lungime stradă modernizată = 271,80 m;
 Şanţuri = 200,00 m;
 Accese proprietăţi = 14 bucăţi;
 Marcaje şi semnalizări rutiere
Valoarea totală a proiectului: 14.656.321,73 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din
FEDR (85%) – 10.169.165,46 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul naţional (13%) –
1.555.287,21 lei, valoarea cofinanţării eligibile (2%) şi neeligibile a beneficiarului – 2.931.869,06 lei.
Data de începere a proiectului: 20.04.2016
Data finalizării proiectului: 01.12.2023
Perioada de implementare: 93 luni
Detalii suplimentare puteţi obţine de la:
Nume persoană contact: Silvia Constantinescu – Manager proiect – Primăria Boldeşti-Scăeni
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