
 

 

 

  

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Slănic, județul Prahova 

 

 

UAT Oraș Slănic, în calitate de beneficiar, cu sediul în Oraș Slănic, Str. Alexandru Odobescu, nr. 2, județul Prahova, 

cod poștal 106200, România, derulează proiectul „Îmbunătățirea calității vieții populației în orașul Slănic, 

județul Prahova”, cod SMIS 126221, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza 

contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de 

Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2014 - 2020, prin Agenţia Pentru Dezvoltare 

Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar. 

Proiectul este finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 13 – Sprijinirea 

regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b - Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, 

economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale, Obiectiv specific 13.1 - 

Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România. 

Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Slănic, județul Prahova, 

prin asigurarea unui nivel crescut de participare socială și acces la activități culturale și recreative și asigurarea 

unui grad de mobilitate și accesibilitate ridicat. 

Obiectivele specifice al proiectului sunt: 

1. Îmbunătățirea serviciilor sociale, culturale și recreative din Orașul Slănic prin refuncționalizarea și reabilitarea 

clădirii fostului cinematograf „Unirea” și transformarea acestuia într-un Centru Cultural Multifuncțional, în 

perioada de implementare a proiectului, 29 luni. 

2. Îmbunătățirea spațiilor publice urbane din Orașul Slănic prin reabilitarea a 11 străzi cu o suprafață de 15.304,51 

mp și o lungime de 4,423 km, în perioada de implementare a proiectului, 29 luni. 

Proiectul este structurat pe 2 componente: 

- COMPONENTA A are ca scop crearea unui Centru cultural multifuncțional prin reabilitarea și modernizarea 

clădirii cinematografului Unirea, inclusiv iluminat arhitectural; 

- COMPONENTA B are ca scop reabilitarea și modernizarea străzilor Mărăști, General Praporgescu, Gorgan, 

Bisoca, Mihai Eminescu, Nicolae Balcescu, Heleșteu, Splaiul Crinilor, Gladiole, Crizantemelor și Grotei. 

Rezultatele așteptate sunt: 

- Beneficiarii infrastructurii culturale si recreative modernizate/ reabilitate/dotate obiect al proiectului: 6.034 

persoane; 

- Beneficiarii direcți ai spațiilor publice urbane modernizate/reabilitate: 471 persoane; 

- Clădiri cu funcții culturale/recreative (Centru Cultural Multifuncțional) modernizate/reabilitate/ dotate: 1 

clădire; 

- Lungimea drumurilor publice modernizate/ reabilitate: 4,423 km (11 strazi). 

Locul de implementare: România, Regiunea de Dezvoltare Sud-Muntenia, Oraș Slănic, Str. Alexandru Odobescu, 

nr. 2, județul Prahova, cod poștal 106200, România. 
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Valoarea totală a proiectului este de 10.339.430,03 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 10.109.317,43 lei 

(din care 8.768.285,51 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul European de Dezvoltare 

Regională și 1.341.031,92 lei reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din buget de stat) 

Perioada de implementare: 62 luni 

Data începere proiect: 01.08.2018 

Data finalizare proiect: 30.09.2023 

 

 

 

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe co-finanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizionaţi  

www.fonduri-ue.ro   

Investim în viitorul tău!  

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională  

prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 

 

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro  

 

 

 
Date de contact 

UAT Oraș Slănic  

Oraș Slănic, Str. Alexandru Odobescu, nr. 2, județul Prahova,  

cod poștal 106200, România 

Telefon: 0244 240 299/ Fax: 0244 240 704 / E-mail: primariaslanic2017@gmail.com 

http://www.fonduri-ue.ro/
http://www.inforegio.ro/
https://www.facebook.com/inforegio.ro
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