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Rezultate aşteptate :

Adresă: Bulevardul 1 Mai nr. 5A, cod poştal 720224,

l creşterea numărului locurilor de parcare în

Suceava, jud. Suceava

zona centrală a municipiului Suceava;
-

l fluidizarea traficului urban în municipiul

Telefon: +40 230 212696
Fax: +40 230 520593

REABILITAREA ZONEI CENTRALE A
MUNICIPIULUI SUCEAVA, PRIN CREARE
PARCAJE SUBTERANE, REABILITARE
PIETONAL ŞI STRĂZI

E-mail : primsv@primariasv.ro

Suceava;

www.primariasv.ro

l reducerea timpului de transport pe străzile

urbane în municipiul Suceava;

Pentru informaţii suplimentare despre derularea

l reducerea impactului negativ, datorat

proiectului, vă rugăm contactaţi pe domnul Dan Dura –

traficului rutier, asupra mediului şi sănătăţii

manager proiect
Telefon : +40 230 212696 int. 117,

cetăţenilor;

Fax : +40 230 520593

l punerea în valoare a obiectivelor cu potenţial
-

E-mail : dandura@primariasv.ro

turistic prin realizarea de amenajări
corespunzătoare privind infrastructura de
străzi urbane, pietonal şi parcaje;

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional

PROIECT FINANŢAT PRIN

Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin

Programul Operational Regional 2007-2013

Fondul European pentru Dezvoltare Regională

Axa prioritara 1
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor –poli urbani de creştere

Pentru informaţii detaliate despre celelalte

Domeniul de intervenţie 1.1
Planuri integrate de dezvoltare urbană

programe cofinanţate de Uniunea Europeana, vă
rugam să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Subdomeniul
TITLUL PROIECTULUI
Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava, prin creare parcaje
subterane, reabilitare pietonal şi străzi
EDITORUL MATERIALUI
Municipiul Suceava
DATA PUBLICARII
.....

„Poli de dezvoltare urbana”.

Reabilitarea zonei centrale a municipiului Suceava,

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est.

prin creare parcaje subterane, reabilitare pietonal
şi străzi

Municipiul Suceava implementează în perioada
18.06.2010 – 18.03.2013 proiectul „Reabilitarea zonei

Activităţi :
Ÿ crearea a doua parcaje subterane :

Obiectiv general : reabilitarea infrastructurii urbane
şi îmbunătăţirea serviciilor urbane din municipiul
Suceava în vederea diminuării disparităţilor dintre
zonele mai puţin dezvoltate şi cele dezvoltate ale
municipiului.

centrale a municipiului Suceava, prin creare parcaje

Parcaj 1
Suprafaţă de teren alocată 3.468 mp;
108 locuri de parcare;
Parcaj 2
Suprafaţa de teren alocată 1.884 mp;

subterane, reabilitare pietonal şi străzi” finanţat prin

55 locuri de parcare.

Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa

Ÿ reabilitare pietonal

prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a
Ÿ reabilitare străzi

oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul major de
* amenajare intersecţie bulevardul Ana Ipătescu

intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare

cu strada Nicolae Bălcescu ( sens giratoriu )

urbană, Sub-domeniul : Poli de dezvoltare urbană.

* amenajare intersecţie strada Ciprian

Valoarea totală a proiectului este de
37.807.345,71 lei, din care asistenţa financiară
nerambursabilă 29.834.096,26 lei
Autoritatea de Management pentru Programul
Operaţional Regional 2007-2013 este Ministerul
Dezvoltării Regionale şi Turismului, iar Organismul
Intermediar responsabil cu implementarea acestui
program în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est este

Porumbescu cu strada Vasile Bumbac
Obiectiv specific : crearea a două parcaje subterane
cu o suprafaţă de 5.352 mp şi reabilitarea a 13.375
mp zona pietonală şi spaţiile verzi aferente, a 8.170
mp străzi şi spaţiile verzi aferente, în municipiul
Suceava, în vederea eficientizării traficului pietonal
şi rutier în zona centrală a polului de dezvoltare, prin
crearea şi reabilitarea obiectivelor de intervenţie
specifice infrastructurii stradale pietonale şi de
transport public

( sens giratoriu )
* realizarea noului traseu al străzii cu sens unic
Vasile Bumbac

Proiectul se va derula pe parcursul a 33 de luni.

