
            

 

                                               

 

 

Comunicat de presă 
Data:  15.03.2019 

 
Lansare proiect:  “CENTRUL CULTURAL LIVIU REBREANU”, refacere împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri 

și branșamente la utilități, reabilitare căi acces (Aleea Trandafirilor drum legătură Piața Mare) din Oraș Beclean, 

Județul Bistrița-Năsăud 
 

Unitatea Administrativ - Teritorială, Oraș Beclean în calitate de Beneficiar și Ministerul Dezvoltării Regionale și 

Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest în calitate 
de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020 au semnat Contractul de finanţare 
nerambursabilă nr. 3649/28.12.2018, Cod SMIS 123131, pentru proiectul “CENTRUL CULTURAL LIVIU REBREANU”, 

refacere împrejmuire teren, amenajări exterioare, racorduri și branșamente la utilități, reabilitare căi acces (Aleea 

Trandafirilor drum legătură Piața Mare) din Oraș Beclean, Județul Bistrița-Năsăud. 
Proiectul este finanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa prioritară 13 – „Sprijinirea 

regenerării orașelor mici și mijlocii”, Prioritatea de investiţii 9b – „Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și 

a oricărei forme de discriminare”, Obiectivul specific 13.1 - „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașele mici și 

mijlocii din România”.  

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea calității vieții locuitorilor din orașul Beclean, prin 
creșterea calității serviciilor culturale și a nivelului de participare la acțiunile culturale în special a persoanelor provenind 
din grupuri vulnerabile. Pentru a oferi o șansă culturii, orașului Becelean îi este necesar construcția unui imobil dedicat 
actului cultural. Imobilul va ține cont de principalele oferte culturale, artistice și educaționale și va beneficia de o scenă, 
o sală de spectacole, o sală multifuncțională de capacitate medie, spații pentru organizarea unor activități interactive și 
de societate, sală de lectură, spații administrative și parcări.  

Obiectivele specifice ale proiectului includ amenajarea unui centru cultural în orașul Beclean care va avea 

funcțiuni recreative-educaționale, funcțiuni recreativ-culturale; dotarea construcției realizate cu echipamente specifice 

funcțiunilor recreative și dezvoltarea infrastructurii urbane de acces la centrul cultural creat prin proiect. 

Valoarea totală a proiectului este de 18.029.551,40 lei, din care valoare nerambursabilă POR: 17.666.627,96 lei.  

Data începerii proiectului: 28.12.2018  
Data finalizării proiectului: 31.07.2021  

Date de contact Beneficiar: UAT ORAȘ BECLEAN,  
Adresa sediu: Oraș Beclean, str. Trandafirilor, nr.2, CP 425100, jud. Bistriţa-Năsăud  
Tel / Fax : 0744699064, e-mail: secretariat@primariabeclean.ro 

  
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 
 

www.inforegio.ro      |     facebook.com/inforegio.ro 

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


