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Finalizarea proiectului „REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CENTRUL 
CULTURAL GEORGE BĂICULESCU ȘI SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN ORAȘUL 

NEHOIU, JUDEȚUL BUZĂU” 
 

Unitatea Adminisrativ Teritorială ORAȘ NEHOIU, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea 
proiectului “REABILITARE, MODERNIZARE ȘI DOTARE CENTRUL CULTURAL GEORGE BĂICULESCU ȘI 
SPAȚII DE JOACĂ PENTRU COPII ÎN ORAȘUL NEHOIU, JUDEȚUL BUZĂU”, cod SMIS 124695, finanțat 
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – “Sprijinirea regenerării 
orașelor mici și mijlocii”. Prioritatea de investiții 9b – “Promovarea incluziunii sociale, combaterea 
sărăciei și a oricărei forme de discriminare”. 

Obiectivul general al  proiectului vizează îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Nehoiu.  
 
Se vor asigura astfel: 
- accesul la servicii locale constante de calitate și adaptate cerințelor actuale de calitate a vieții și 
protecție a mediului; 
- atractivitatea zonei orașului Nehoiu; 
- încurajarea participării cetațenilor la viața societății; 
- infrastructura 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 infrastructura și servicii de calitate, un grad sporit de accesibilitate, astfel încât să 
răspundă nevoilor comunității. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 

- Reabilitarea, modernizarea și dotarea unui centru cultural 
- Modernizarea și dotarea a 3 spații de joacă pentru copii 
 

Rezultatele proiectului:  
- Înființare unitate culturală 
- Înființare unitate recreațională 
 

Valoarea totală a proiectului este de 9.443.457,41 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este 
de 8.003.585,03 lei. 

Impactul investiției la nivelul localității Nehoiu: îmbunătățirea calității vieții populației. 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: 

Dl. Milea Ionuț, primar, e-mail: primarianehoiu@yahoo.com, tel: 0238 504 548. 

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