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Construire și dotare Centru Cultural și spațiu de joacă pentru copii în satul Lunca 
Pripor, oraș Nehoiu, județul Buzău 

    

Unitatea Administrativ-Teritorială Oraşul Nehoiu derulează proiectul „Construire și dotare Centru 
Cultural și spațiu de joacă pentru copii în satul Lunca Pripor, oraș Nehoiu, județul Buzău”, cod SMIS 124694, 
cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza Contractului de finanțare nr. 3751/25.02.2019. 

Programul de finanțare: Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13, Prioritatea 
de investiții 9B, Obiectivul specific 13.1 

Autoritatea de management: Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
Organismul Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est 
Perioada de implementare a proiectului: 1 aprilie 2018 – 28 februarie 2021 
Valoarea totală a proiectului: 1.246.337,55 lei 
Valoarea finanțării nerambursabile: 1.202.168,27 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR 

este de 1.042.697,17 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național este 159.471,10 lei. 
Obiectivul general al proiectului vizează îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Nehoiu, 

asigurându-se astfel: 
- accesul la servicii locale constante de calitate și adaptate cerințelor actuale de calitate a vieții și 

protecția mediului; 
- atractivitatea zonei orașului Nehoiu; 
- încurajarea participării cetățenilor la viața societății; 
- infrastructură de bază care să îmbunătățească calitatea vieții și a condițiilor de desfășurare a 

activităților economice și sociale; 
- condițiile și climatul necesar astfel încât orașul Nehoiu să devină o locație sigură, atractivă, cu acces 

la infrastructură și servicii de calitate, un grad sporit de accesibilitate, astfel încât să răspundă nevoilor 
comunității.  

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
- Construirea și dotarea unui centru cultural; 
- Construirea și dotarea unui spațiu de joacă pentru copii. 

 

Relaţii suplimentare despre proiect vor fi oferite de către: 
Domnul Constantinescu Florin Nicolae - Manager de proiect - telefon: 0761/347881;  
email: primarianehoiu@yahoo.com. 
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