
 
 
 

Finanțare nerambursabilă din partea UE pentru proiectul “Restaurarea, Consolidarea și 
Promovarea monumentului Istoric Cula Izvoranu Geblescu”   

  
 
 
 

UAT Județul Dolj si UAT Comuna Brabova, în Parteneriat, în calitate de Beneficiar 
anunță demararea activităților proiectului “Restaurarea, Consolidarea și promovarea 
monumentului Istoric Cula Izvoranu Geblescu” după aprobarea spre finanțare în cadrul 
sprijinului financiar al UE Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa 5 
„Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a 
patrimoniului cultural”, Prioritatea de investiții 5.1. „Conservarea, protejarea, 
promovarea și dezvoltarea patrimoniului natural și cultural”.  

Contractul de finanțare între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, Agenția pentru 
Dezvoltare Regională Sud Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și 
Parteneriatul UAT Județul Dolj si Comuna UAT Brabova poartă numărul 208 și a fost semnat 
în data de 03.08.2017. 

Valoarea totală a proiectului este de 2.371.318,43 lei, din care, valoarea totală 
eligibilă 2.149.953,80 lei, valoarea nerambursabilă din partea UE, prin Fondul European 
pentru Dezvoltare Regională (FEDR) este de 1.827.460,73 lei, reprezentând 85% din 
valoarea totală eligibilă. Perioada de implementare este de 46 luni de la data semnării 
contractului de finanțare, la care se adaugă și perioada de desfășurare a activităților 
proiectului, înainte de semnarea contractului de finanțare. 

Obiectivul general al proiectului este: valorificarea durabilă a Monumentului Istoric 
de importanță națională Cula Izvoranu-Geblescu în vederea impulsionării dezvoltării locale. 
Investiția face parte din domeniul public al comunei Brabova si se află în administrarea 
Muzeului Olteniei, instituție subordonata Consiliului Județean Dolj.  

 
Proiectul va avea drept finalitate, după restaurare și consolidare, creșterea 

numărului de vizitatori ai monumentului istoric prin organizarea unui muzeu de etnografie 
în interiorul acestuia, ceea ce îi va conferi o valoare adăugată, îmbogățindu-l și lansându-l 
ca obiectiv cultural-turistic de interes local, regional, național, contribuind astfel la 
impulsionarea activităților economiei locale. 
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