CONSILIUL LOCAL BREBENI

GUVERNUL ROMÂNIEI

COMUNICAT DE PRESA
DATA 18.11.2011

PROIECTUL “ Consolidare, modernizare, extindere şi dotare la Şcoala cu clasele I-VIII
Brebeni, judeţul Olt ”prin programul operaţional regional 2007-2013 , Axa prioritară 3
Domeniul major de intervenţie 3.4. , Cod smis 5585
U.A.T Brebeni a finalizat proiectul “ Consolidare, modernizare, extindere şi dotare la
Şcoala cu clasele I-VIII Brebeni, judeţul Olt ” proiect finanţat de Uniunea Europeană în
cadrul programului operaţional regional 2007-2013 , Axa prioritară 3 Imbunatatirea
infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4. Reabilitarea / modernizarea /
dezvoltarea si echiparea infrastructurii educationale preuniversitare, universitare si a
infrastructurii pentru formare profesionala continua; Cod smis 5585
Beneficiarul proiectului : Unitatea administrativ teritorială Brebeni, cu sediul în comuna
Brebeni, judetul Olt, cod postal 237055, cod de înregistrare fiscală 4716763, reprezentată
legal de d-l Andronie Florentin primarul comunei Brebeni.
Durata proiectului: 16 luni de la data 15.04.2010 la 15.08.2011
Valoarea totală a proiectului este de 2.337.334, 45 lei , Uniunea Europeană contribuind cu
1. 657.803,87 lei.
Obiectivul proiectului este investiţia în capitalul uman, modernizarea sistemelor de
educaţie şi formarea profesională a tuturor persoanelor din comuna Brebeni, cresterea
accesului la ocuparea consolidarea incluziunii sociale pentru grupurile vulnerabile, de
exemplu populaţia săracă din zonă, etnia rommă şi persoanele cu dizabilităţi.
Prin realizarea proiectului se va realiza crearea unei infrastructuri şcolare moderne cu o
arhitectură adecvată pentru desfăşurarea procesului de învăţământ, limitarea abandonului
şcolar în mediul rural, accesul elevilor din mediul rural cu posibilităţi financiare reduse la o
instruire şcolară superioară, crearea unui cadru adecvat de educaţie în maximă siguranţă
pentru elevi.
In cadrul proiectului se vor efectua lucrări de consolidare, modernizare corp şcoală,
extindere grup sanitar, centrala termică şi laboratoare, dotări pentru şcoală,magazie lemne.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României

Date de contact :
Tel.0249-419008
Fax 0249-419038
e-mail: primariabrebeni@yahoo.com

www.inforegio.ro
Investim în viitorul tãu! Proiect selectat în cadrul Programului Operaþional Regional si cofinantat de Uniunea Europeanã prin Fondul European pentru Dezvoltare Regionalã.
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