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   UAT ORAŞUL         

ALEŞD 
   

 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 

Unitatea Administrativ Teritorială  - Oraş Aleşd, judeţul Bihor iniţiază procesul de consultări 
publice cu privire la realizarea investiţiei cu titlul Restaurarea, Conservarea şi 
Consolidarea Cetăţii PIATRA ŞOIMULUI din localitatea Peştis, sat component oraşului 
Aleşd , şi propusă spre finanţare prin POR 2014 - 2020, P.I. 5.1. 
Scopul investiţiei este dezvoltarea economică şi culturală a oraşului Aleşd  prin protejarea, 
promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.  
Obiectivul general al proiectului este acela de a gestiona instrumentele care să determine  
avantaje competitive pentru oraşul Aleşd, care vor atrage vizitatori noi sau deja existenţi, 
spre identitatea culturală locală, protejând şi conservând integritatea mediului. 
Obiectivul specific este restaurarea, conservarea şi consolidarea în 36 luni a cetăţii PIATRA 
ŞOIMULUI în vederea impulsionării dezvoltării locale a oraşului Aleşd prin: 

1. Îmbunătăţirea calităţii experienţei turistice la vizitarea obiectivelor de patrimoniu şi a 

elementelor reprezentative ale culturii româneşti, 

2. Organizarea de evenimente tematice în vederea includerii Cetăţii Piatra Şoimului  în 

circuite turistice locale, judeţene şi regionale; 

3. Protejarea identităţii culturale a oraşului Aleşd,  a regiunii Nord Vest şi a României, 

4. Educarea tinerilor în spiritul dezvoltării bagajului cultural şi ocrotirii patrimoniului 

naţional; 

5. Dezvoltarea economică durabilă a oraşului şi a regiunii; 

6. Asigurarea unui ambient adecvat organizării de manifestări culturale şi sportive. 

Consultarea publică  se va desfăşura în data de 01.08.2016 în incinta sediului primăriei 
oraşului Aleşd, Str. Bobâlna, nr. 3 Oraş Aleşd - jud. Bihor, sala de şedinţe, începând cu 
ora 10:00. 
Sunt invitaţi să participe: structuri asociative, reprezentanţi ai societăţii civile, mediul de 
afaceri, alte entităţi interesate. 
Scopul întâlnirii: implicarea în dezvoltarea locală prin aprobarea investiţiei şi susţinerea cu 
investiţii complementare a proiectului Restaurare, Conservare si Consolidare a Cetatii 
PIATRA SOIMULUI. 
Fiind un obiectiv de investiţii de maxim interes pentru comunitatea din oraşul Aleşd, la 
solicitarea celor interesaţi, întâlnirea se poate organiza şi la o dată anterioară dar nu 
mai târziu  de cea propusă prin prezentul comunicat. 
Detalii suplimentare pot fi obţinute de la: Pantea Bogdan, având funcţia de Inspector 
Implementare Proiecte în cadrul primăriei Aleşd, telefon: 0731-610320, e-mail: 
primaria.alesd@cjbihor.ro 
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