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PRIN ATRAGEREA DE FONDURI NERAMBURSABILE, 
 

PRIMARUL DORIN NISTOR DUBLEAZĂ INVESTIȚIILE LA SEBEȘ 

 

În strategia de dezvoltare locală susținută de primarul Municipiului Sebeș, Dorin 

Nistor, o componenetă de bază o reprezintă atragerea la Sebeș a finanțărilor 

nerambursabile europene și naționale, care să suplimenteze bugetul local și prin 

intermediul cărora să poată fi puse în practică investițiile demult așteptate de  

cetățeni. 

După completarea echipei din primărie și după aproximativ un an de 

activitate, au fost obținute finanțări nerambursabile în valoare de 49.043.554 lei, 

aproximativ 10 milioane de euro. Din această sumă, mai mult de 7 milioane de euro, 

adică peste 32 de milioane de lei, reprezintă viitoare investiții în infrastructură: 

rețea stradală, spații pietonale, creșe, grădinițe și școli, canalizări etc. 

Fondurile bugetului local pe care municipiul le poate aloca anual pentru 

investiții sunt de aproximativ 20.000.000 lei. La un calcul simplu, prin strategia 

adoptată de atragere a fonsurilor nerambursabile, primarul Dorin Nistor a dublat 

capacitatea de investiție a Sebeșului. S-a adăugat practic un an suplimentar pentru 

Sebeș, un an suplimentar pentru dezvoltarea lui edilitară, în condițiile în care 

prevederile codului fiscal reduc bugetul local cu peste 3 milioane de Euro anual. 

 

 

Până la realizarea efectivă a investițiilor și a lucrărilor în teren, trebuie parcurse 

diverse etape procedurale care implică perioade de timp pe care administrația 

municipiului nu le poate scurta (fiind vorba de etape stabilite de prevederile legale și 
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de procedurile europene). Însă, un lucru este cert: la Sebeș s-a reușit într-un an, ceea 

ce toate celelalte administrații locale nu au reușit împreună în 20 de ani, în care au 

avut la dispoziție fonduri de preaderare și fonduri structurale. 

Prezentăm mai jos situația fondurilor nerambursabile europene și naționale 

câștigate de Municipiul Sebeș, în perioada decembrie 2016 – decembrie 2017: 

 

Nr. 
crt. 

DENUNIRE OBIECTIV DE INVESTIȚIE FINANȚARE 
NERAMBURSABILĂ 

(LEI) 

PROGRAM DE FINANȚARE 

1. Strategia de Dezvoltare Locală a 
Municipiului Sebeș 

32.316.900 POR 2014-2020 + 
POCU 2014-2020 

2. Canalizare Menajeră și Stație de 
Epurare, Sat Răhău, Municipiul 
Sebeș 
 

8.096.316 PNDL 2016-2019 

3. Transformare clădiri, centrală 
termică și depozit de cărbune,  în 
Creșă și Grădiniță Valea 
Frumoasei, Sebeș 

2.548.984,76 PNDL 2016-2019 

4. Reabilitare și extindere Școală 
Gimnazială Răhău 

2.314.400 PNDL 2016-2019 

5. Parteneriat pentru acces egal la 
educație 

3.176.821,16 POCU 2014-2020 

6. Îmbunătățirea managementului 
calității în Municipiul Sebeș 

406.279,73 POCA 2014-2020 

7. Sprijin pregătitor pentru 
elaborarea Strategiei de 
Dezvoltare Locală a Municipiului 
Sebeș 

183.853,25 POCU 2014-2020 

                              
TOTAL 

49.043.554,90 LEI 
=  

10.615.488 EURO 

 

 
  


