
ANUNȚ

Privind evenimentul de lansare a proiectului din cadrul 
contractului de finantare nr.16/09.03.2021/SEE

“ Construirea unui pod nou în locul celui existent – Pod pe DC37, km 3+2200, peste
pârâul Belinul Mare, în localitatea Belin Vale, comuna Belin, județul Covasna ”

UAT Comuna Belin în calitate de Promotor de Proiect anunță începerea derulării contractului de
finanțare nr.16/09.03.2021 SEE , în  cadrul “Programului de Dezvoltare locală , reducerea sărăciei și
creșterea incluziunii romilor “pentru proiectul  “Construirea unui pod nou în locul celui existent – Pod pe
DC37, km 3+2200, peste pârâul Belinul Mare, în localitatea Belin Vale, comuna Belin, județul Covasna
“ încheiat între Fondul Român de Dezvoltare Socială (OP) , în calitate de Operator de Program și U.A.T.
Comuna Belin, finanțat prin granturi SEE și Norvegiene 2014-2021.  

Proiectul constă în elaborarea documentațiilor tehnice pentru obiectivul de investiții: Construirea
unui  pod  nou  în  locul  celui  existent  –  Pod  pe  DC37,  km  3+2200,  peste  pârâul  Belinul  Mare,  în
localitatea  Belin  Vale,  comuna Belin,  județul  Covasna.  Proiectul  este  necesar  în  vederea  dezvoltării
infrastructurii  în  zona  marginalizată,  îmbunătățirii  condițiilor  de  trai  și  consolidarea  relațiilor  dintre
grupul vulnerabil  și  restul comunității.  Documentația  tehnică ce va fi  elaborată  prin acest  proiect  va
reprezenta primul pas în implementarea investiției care va da zonei un aspect rural și va mări gradul de
siguranță pentru deplasarea locuitorilor și a șoferilor din zona defavorizată.

Evenimentul de lansare va a avea loc în data de 25 mai 2021, ora 1030  la Primăria comunei Belin.
Deasemenea, comunicatul de presă va fi anunțat pe adresa de web :  www.primariabelin.ro, într-un ziar
local  și va fi afișat în avizierele aflate în incinta Primăriei.
 

Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 114.448,25 RON, oferit de Islanda, Liechtenstein
și Norvegia , prin granturile SEE , în cadrul Programului de Dezvoltare Locală. 
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Mai multe detalii  despre Granturile Spatiului Economic European și Norvegiene și rezultatele
obținute prin acestea, sunt disponibile la adresele : www.eeagrants.ro si www.frds.ro
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