
                                                                                

Zalău, 14 decembrie 2009
Comunicat de presă 

Clădirile de patrimoniu ale Consiliului Judeţean Sălaj reabilitate prin POR

Luni, 14 Decembrie 2009, Preşedintele Consiliului Judeţean Sălaj, domnul Tiberiu Marc, a semnat 
contractul  de  finanţare  pentru  proiectul  „Restaurarea  patrimoniului  Istoric  şi  Cultural  al  Consiliului 
Judeţean Sălaj – Clădirile Centrului Militar Judeţean, Muzeul Judeţean De Istorie Zalău şi Galeriile de 
Artă Ioan Sima” alături de reprezentantul  Agenţiei de Dezvoltare Nord-Vest, în calitate de Organism 
Intermediar,  domnul   director  Claudiu  Coşier.  Al  treilea  semnatar  al  contractului  de  finanţare  este 
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei.

Sursa de finanţare este  Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional 
Regional,  Axa 5,  domeniul  major  5.1 „Restaurarea  şi  valorificarea  durabilă  a  patrimoniului  cultural, 
precum şi crearea / modernizarea infrastructurilor conexe ”.

Valoarea totală a proiectului este de 25.424.792,84 lei, din care contribuţia Consiliului Judeţean 
Sălaj este de  7.684.563,78  lei, asistenţa financiară nerambursabilă solicitată este de  17.740.229,06 
lei.

Preocupată de valorificarea potenţialului turistic al judeţului Sălaj şi de creşterea atractivităţii 
spaţiului istoric urban al judeţului, conducerea Consiliului judeţean Sălaj, prin Direcţia managementul 
Proiectelor şi  Dezvoltare Regională, a pregătit şi  maturizat  o aplicaţie de finanţare reuşită, a cărei 
implementare va îmbunătăţi ambientul arhitectonic al zonei centrale a municipiului.

Astfel, vor fi reabilitate următoarele clădiri de patrimoniu ale judeţului Sălaj: Muzeul Judeţean 
de Istorie Zalău,  Galeriile de Artă „Ioan Sima” şi Centrul  Militar Judeţean ( fosta garnizoană General 
Dragalina)- ultima urmând a fi restaurată şi refuncţionalizată integral  în Centru de Dezvoltare Culturală 
şi Turistică a Judeţului Sălaj. Acest Centru va reuni, de fapt, instituţii culturale deja existente, cum ar 
fi: Centrul Judeţean de Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Sălaj, Şcoala Populară de Arte şi 
Meserii şi activităţi noi, precum: Centrul Judeţean de Informare şi Promovare Turistică şi Centrul Tradiţii 
Memorii,  o  sală  de  conferinţe  „Dialoguri  europene”  etc.  şi  spaţiile  conexe  acestora  :  birouri,  spaţii 
tehnice şi administrative şi grupuri sanitare.

Investiţiile  propuse  prin  proiect  vizează  reabilitarea  unei  suprafeţe  totale  de  9.963  mp, 
amenajări exterioare, dotări specifice activităţilor propuse, intervenţii proiectate la instalaţiile electrice 
interioare  şi  exterioare,  sistem  de  încalzire  unitar,  neagresiv  pentru  importanţa  arheologică  şi 
arhitecturală  a  clădirilor,  echiparea  şi  dotarea  instalaţiilor  de  apă  şi  canalizare,  salubrizarea 
subsolurilor.

Prin efectele  sale  de  antrenare  a  unor  avantaje  competitive  pentru  dezvoltarea  durabilă  a 
judeţului  Sălaj,  proiectul  inaugurează  calea  creării  şi  modernizării  infrastructurii  turistice  şi  sporirii 
indicelui de atractivitate a judeţului, în scopul consolidării unui mediu prietenos pentru investiţii străine 
şi fluxuri turistice în sistem integrat.
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