
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUNȚ DE PRESĂ 
ORAS AZUGA, 31 05 2018 

ORASUL AZUGA anunță demararea proiectului  
„Amenajare spații verzi în orașul Azuga” 

 

ORAȘUL AZUGA, în calitate de beneficiar, cu sediul pe Str. Independenței 10A, Oraș Azuga, judeţul Prahova, cod 
poştal 105100, România, derulează proiectul „Amenajare spații verzi în orașul Azuga”, cod Mysmis 114716, co-
finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia, în calitate de 
Organism Intermediar.  
 
Programul de finanțare: PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014-2020 
Axa prioritară 5: Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 
cultural; Prioritatea de investiții 5.2: Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării 
orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), 
reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului 
 
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățiriea mediului urban, revitalizarea oraşului, regenerarea și 
reducerea poluării aerului prin amenajarea a 4 spații verzi în oraşul Azuga până la finalul anului 2020. 
 
Locul de implementare: Prezentul proiect se va implementa în 4 locații:  

 Spatiu verde 1 Str. Ritivoiu, F.N.; 

 Spatiu verde 2 Str. Gârbovei, F.N.; 

 Spatiul verde 3 Str. Valea Azugii, Nr. 3B;  

 Spatiul verde 4 Str. Victoriei, Nr. 61A 
 
Valoarea totală a proiectului este de 7.695.497,43 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă 7.528.016,06 
lei (din care 6.529.401,76 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare 
Regională si 998.614,30 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat).   
 
Perioada de implementare: 41 luni 
Data începere proiect: 20.10.2016 
Data finalizare proiect: 28.02.2020 
 

Date de contact: ORAȘ AZUGA, Adresa: Str. Independenței 10A, Oraș Azuga, judeţul Prahova, cod poştal 105100, România 

Telefon: 0244.326.300 / Fax: 0244.326.330; Email: primariaazuga2017@gmail.com 
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