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Reabilitare reţea de drumuri şi staţii de transport din zona de acţiune urbană a Municipiului Buzău
Proiectul “Reabilitare reţea de drumuri şi staţii de transport din zona de acţiune urbană a Municipiului
Buzău” este finanţat de Uniunea Europeană în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa Prioritară 1:
”Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul Major de Intervenţie 1.1 - „Planuri
integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul Centre urbane, având codul SMIS 7265. Contractul de finanţare a fost
semnat la data de 09.05.2011 de către Unitatea Admistrativ Teritorială a Municipiului Buzău, în calitate de Beneficiar,
cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului, în calitate de Autoritate de Management şi cu Agenţia pentru
Dezvoltare Regională de Sud Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013.
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea infrastructurii de transport în scopul eliminarii barierelor de
accesibilitate către şi în interiorul zonei de acţiune urbană Mihai Viteazu - Marghiloman din Municipiul Buzău pentru
diminuarea disparităţilor ce caracterizează această zonă în comparaţie cu restul oraşului, până în 2015, contribuind
totodată la imbunătăţirea gradului de atractivitate a Regiunii Sud-Est, la creşterea calităţii vieţii şi la crearea de noi
locuri de munca.
Obiectivul specific al proiectului vizează reabilitarea a 9,5 km. de străzi şi amenajarea a 26 staţii de transport
din municipiul Buzău.
Valoarea totală a proiectului este de 34.451.870,24 lei din care:
Valoarea totală eligibilă este 26.092.705,38 lei, după cum urmează: finanţarea nerambursabilă acordată prin
Fondul European pentru Dezvoltare Regională este de 20.965.488,77 lei iar din bugetul naţional este de 4.605.362,50
lei şi contribuţia beneficiarului la valoarea eligibilă a proiectului este de 521.854,11 lei;
Contribuţia beneficiarului la valoarea neeligibilă inclusiv TVA aferentă valorii totale a proiectului este de
8.359.164,86 lei.
Perioada de derulare a proiectului este de 28 luni, fiind cuprinsă între 10.05.2011 – 09.09.2013.
Pentru informaţii suplimentare referitoare la proiect, cei interesaţi se pot adresa la tel. 0238710033, fax:
0238727228, persoane de contact: Marilena Cergă – asistent manager, e-mail: marilena.cerga@primariabuzau.ro, şi
Luminiţa Colţeanu- responsabil publicitate, e-mail: luminita.colteanu@primariabuzau.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României
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