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Cabinet Primar

COMUNICAT de PRESĂ

Primăria municipiului Slatina anunță că o serie de blocuri din localitate, cuprinse în
cererile de finanțare II-X cu sursă de finanțare din fonduri europene, vor fi reabilitate în cursul
acestui an pe fonduri bugetare locale ca urmare a adoptării, în cadrul ședinței de Consiliu Local
din data de 27 ianuarie a.c., a H.C.L. nr. 42. Proiectul menționat se referă la ”Sprijinirea
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinte din Municipiul Slatina pentru familii
cu un venit mediu sub 150 Euro/lună (II-X)” cu finanțare prin Programul Operațional Regional
2007-2013, Axa prioritară 1 - Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere,
Domeniul Major de Intervenție 1.2 - Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor
de locuințe”. Procentul de contribuție a cetățenilor va rămâne același, în funcție de venitul
lunar net pe membru de familie calculat la momentul depunerii cererii de finananțare.
Recuperarea sumelor avansate de la bugetul local pentru asigurarea cotei de contribuție
proprie a proprietarilor/Asociațiilor de proprietari se va face conform HCL nr. 561/19.12.2013 din fondul de reparații constituit la nivelul asociațiilor de proprietari până la semnarea
procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, dar nu mai puțin de 25%. În situația în
care sumele avansate de la bugetul local nu au fost recuperate integral din fondul de reparații,
recuperarea se face prin intermediul taxei de reabilitare termică, ce poate fi achitată pe
parcursul a maximum 9 ani începând cu anul fiscal următor celui încheierii procesului verbal de
recepție la terminarea lucrărilor de reabilitare termică.
Decizia derulării investițiilor pe fonduri locale a blocurilor cuprinse în respectiva
Hotărâre de Consiliu Local nr. 42 a fost luată deoarece s-a constatat că reabilitarea prin

termoizolare poate fi continuată în cazul blocurilor respective cu finanțare de la bugetul local
întrucât anterior au fost îndeplinite și rămân în vigoare condițiile de necesitate și oportunitate
stabilite inițial. În acest sens, pentru continuarea cu finanțare din bugetul local pe 2016 a
proiectului menționat a fost prevăzută suma de cca. 43 milioane de lei. Precizăm că este vorba
despre un număr de 103 blocuri.

De asemenea, tot pe fonduri din bugetul local – 2016 și tot în cadrul aceleiași H.C.L. nr.
42/27 ian. 2016, este cuprins un alt proiect planificat inițial a fi realizat cu fonduri europene.
Este vorba despre Centrul Național de Informare Turistică din Slatina, ce va fi amenajat lângă
Stadionul Municipal ”1 Mai”. Acesta a fost prins inițial pe o finanţare prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 – Dezvoltarea durabilă şi promovarea
turismului, Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea
infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică,
Operaţiunea - Crearea Centrelor Naţionale de Informare şi Promovare Turistică (CNIPT) şi
dotarea acestora, însă, la momentul predării amplasamentului, s-a primit aviz negativ din
partea Romtelecom după ce în zonă a fost identificată o magistrală subterană de
telecomunicații. În cauză se va proceda la reamplasarea Centrului de Informare Turistică prin
întocmirea documentației cadastrale și, ulterior, la execuția lucrării. În acest sens a fost
prevăzută de la bugetul local pe anul în curs suma de 436.310 lei.
Obiectivul principal al realizării acestui proiect constă în dezvoltarea infrastructurii de
informare a turiştilor interesaţi de zona municipiului Slatina. Centrul de Informare Turistică va
promova obiective importante din localitate, monumente de artă religioasă începând cu cele
locale și până la cele din vecinătatea urbei, dar și evenimente legate de momente importante
ale calendarului anual autohton sau evenimente definitorii autohtone și internaționale (ex. Festivalul Național de Umor și Caricatură ”Oltenii si restu’ lumii”, Festivalul Național de Căluș
pentru Copii ș.a.). Ca și beneficiari ai proiectului sunt vizați: turiști interesați de circuitele cu
teme religioase și culturale sau drumeții, operatorii de turism/agenții de turism, mici
producători de produse tradiționale din zonă, organizatori de festivaluri și alte evenimente
similare etc.

