PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CÂMPULUNG MOLDOVENESC
BIROUL PROIECTE CU FINANłARE INTERNAłIONALĂ ŞI INFORMARE EUROPEANĂ
Portofoliul proiecte 2009
1.Reabilitare urbană Câmpulung Moldovenesc - cartierul Bodea, zona Centrală, cartierul Stadion
ActivităŃi :
Reabilitare platou şi parc central;
Reabilitare străzi - Sirenei, C. Porumbescu, I. Hălăuceanu, Trandafirilor, T. Vladimirescu şi străzile adiacente;
Reabilitare spaŃii verzi şi parcări – cartier Bodea şi cartier Stadion;
Implementare sistem de supraveghere camere video pentru ordine publică şi circulaŃie.
Stadiu :
Proiectul va fi depus spre finanŃare în cadrul Programului OperaŃional Regional (P.O.R.), Axa prioritară 1.
CofinanŃarea locală va fi 2% din valoarea totală.
Termenul de depunere al proiectului : 31 martie 2009.
•
•
•
•

2. Reabilitare şcoli şi licee
ActivităŃi :
•
Reabilitare totală: Şcoala Bogdan Vodă, Şcoala Teodor Ştefaneli;
•
Reabilitare internat şi cantina Colegiul NaŃional Silvic plus împrejmuire;
•
Reabilitare sala de sport şi cantina la Grupul Şcolar Industrial Nr.1 plus împrejmuire.
Stadiu :
Faza de proiectare şi contractarea firmei de consultanŃă;
Proiectul va fi depus spre finanŃare în cadrul P.O.R. – Axa prioritară 3.
Termenul de depunere al proiectului : 4 mai 2009.

3. Amenajarea pârtiei de schi omologate pe muntele Runcu
Stadiu :
Proiectul se află în faza finală de redactare şi va fi depus spre finanŃare în cadrul P.O.R., Axa prioritară 5.
Termen : după data de 15 aprilie 2009 (în momentul reluării licitaŃiei de proiecte ).

PROIECTE CU TERMEN DE DEPUNERE 2009

4.Amenajarea pârtiei de schi omologate pe muntele Rarău prin programul „Super schi în România” –
finanŃare integrală, proiect câştigat de Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc
Stadiu :
•
Proiectul se află în faza de reactualizare a studiului de fezabilitate şi întocmirea documentaŃiei tehnice – studii
topografice, studii geologice, impact de mediu;
•
Sunt analizate variante de clarificare a drepturilor de proprietate pe traseul pârtiei.
5. Refacere trotuare
Stadiu :
•
S-a finalizat proiectul pentru trotuarele din zona centrală a municipiului şi s-a transmis o adresă de întâmpinare
către Consiliul JudeŃean Suceava în vederea acordării sprijinului financiar necesar.
6. Restaurare şi reabilitare Muzeu Arta Lemnului
Stadiu :
•
Proiectul se află în faza studiului de fezabilitate ;
•
Lucrările se vor realiza cu sprijinul financiar al unei organizaŃii din FranŃa.

PROIECTE PE AGENDA DE LUCRU
7. Izolarea termică a locuinŃelor ;
8. PiaŃa agroalimentară.

Valorile aferente fiecărui proiect se vor comunica după finalizarea devizelor.

