Anunț de presă

În vederea accesării surselor de finanţare din cadrul Programului
Operaţional Regional 2014-2020, Consiliul Judeţean Olt pregătește proiectul
Restaurare, consolidare și modernizare Casa Fântâneanu-Centrul
Eparhial Social-Cultural, în cadrul Axei prioritare 5 – Îmbunătăţirea mediului
urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural,
Prioritatea de investiții 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi
dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural.
Proiectul va fi depus în parteneriat cu Episcopia Slatinei și Romanaților
după data de 25.05.2016.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea patrimoniului
cultural al judetului Olt, prin restaurarea unui imobil monument istoric clasa B,
care va contribui la dezvoltarea locala.
Obiective specifice ale proiectului :
- Consolidarea imobilului Casa Fântâneanu în vederea înființării
Centrului Eparhial Social-Cultural
- Restaurarea imobilului Casa Fântâneanu în vederea înființării
Centrului Eparhial Social –Cultural
- Dotarea Centrului Eparhial Social – Cultural în vederea organizăriii
unor activități culturale
- Valorizarea patrimoniului cultural-bisericesc al județului Olt
- Modernizarea formelor de valorificare a patrimoniului muzeal prin
folosirea, pe lângă modalităţile tradiţionale, şi a unor formule
moderne, sincronice, interactive, regasite in special in sala
multimedia.
- Îmbunătățirea și extinderea accesului publicului la monumentele
istorice, și promovarea cunoasterii acestora prin intermediul noilor
tehnologii
- Includerea
imobilului
în circuitul turistic și stimularea
turismului cultural în municipiul Slatina și în județul Olt
Imobilul Casa Fantaneanu, monument istoric clasa B, conform
Ordinului Ministrului Culturii nr. 2433/2012, a fost construit în prima
jumătate a secolului al XIX-lea, si a aparținut familiei cu acest nume din
Slatina, ai cărei membri au deținut importante funcții în viața publică a
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orașului. Stăpânind numeroase proprietăți, între care în județul Olt
moșiile Perieți, Stoicănești si Făgețelul, boierii Fântâneni se înscriu la
loc de cinste între boierii filantropi ai Oltului. Casa Fântâneanu si Azilul
,,Elena Fântâneanu” din Slatina vorbesc despre viața, gustul pentru
frumos și iubirea de semeni a acestor oameni care au scris istorie.
Casa este construita în stil eclectic, cu elemente clasiciste, cu un
program de „conac” adaptat la mediul urban. La fațadă prezintă bosaje,
iar la ferestre ancadramente. Se pot observa frontoane cu elemente
florale, coloane din stucaturi cu caneluri și capiteluri corintice, friza cu
denticule și ghirlande. Deosebit de valoroasă era feroneria balconului,
din fier forjat, cu influențe „art nouveaux”, care nu mai există din anul
2007.
Valoarea estimată a proiectului – 1,5 milioane Euro.
Datele tehnice ale proiectului sunt prezentate in Fisa anexată.
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