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Asistenţă acordată anterior

Cod SMIS:

Reabilitarea, modernizarea şi extinderea clădirilor Liceului Teoretic Székely Mikó

4543

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 644 / 09 MAR 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

10 MAR 2010

09 MAR 2013

Valoarea totală proiect: 10,110,385.10 LEI

9,711,357.63 LEIValoare eligibilă proiect:

575,039.13 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 9,136,318.50 LEI

Rambursare efectivă: 8,943,094.76 LEI

Uniunea Europeana

3.66 LEI din data de 20 MAR 2008

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie, a dotării Liceului Teoretic Székely
Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi a creşterii participării populaţiei
şcolare la procesul educaţional.

Obiectivele specifice ale proiectului:
1. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie a Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe prin
reabilitarea complexului de clădiri, reabilitarea sălii de sport, a sălii de festivităţi multifuncţionale, a bibliotecii adecvate si a unor spatii
verzi pentru 1306 elevi care desfăşoară activităţi educaţionale in aceste spatii.
2. Dotarea, echiparea Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe cu echipamente IT şi sport.
3. Asigurarea creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional prin promovarea egalităţii de şanse şi a
nondiscriminării.
4. Creşterea eficienţei energetice prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei în urma reabilitării, modernizării şi extinderii
Liceului Teoretic Székely Mikó din Municipiul Sfintu Gheorghe.

1 unitate şcolară din cele 130 propuse în cadrul programului de finanţare în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost modernizat şi reabilitat.
1 unitate şcolară din cele 130 propuse în cadrul programului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost echipat conform standardelor
europene.
0,1 %, reprezentând 1 unitate şcolară din cele 15% propuse în cadrul programului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost echipat cu
echipamente IT.
1306 elevi au acces la infrastructura educaţională reabilitată şi dotată.
92 cadre didactice, femei şi bărbaţi au acces la infrastructura educaţională reabilitată şi dotată au acces la infrastructura educaţională
reabilitată şi dotată

Rezultate

1.Angajarea echipei de implementare a proiectului
2.Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activităţile de monitorizare şi implementare.
3.Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare.
4.Elaborarea planului de achiziţii a proiectului conform OUG 34/2006
5.Elaborarea proiectului tehnic
5.1 Recepţia calitativă şi cantitativă a proiectului ethnic
6. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de expertiză şi asistenţă tehnică
6.1. Atribuirea contractului de achiziţie servicii de expertiză şi asistenţă tehnică.
6.2.Prestarea Serviciilor de expertiză şi asistenţă tehnică
6.3.Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă tehnică.
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de construcţii şi reabilitare
7.1.Atribuirea contractului de achiziţie pentru lucrări de construcţii şi reabilitare
7.2.Executarea lucrărilor de construcţii şi reabilitzare conform graficului de execuţie.

Activităţi finanţate
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7.3.Recepţii lucrări de construcţii, parţiale în faze determinante şi finale.
8.Organizarea procedurii de achiziţii pentru achiziţia echipamentelor IT şi dotărilor necesare proiectului.
8.1.Atribuirea contractului de achiziţie, dotări şi echipamente IT
8.2.Livrarea, recepţia şi punerea în funcţiune a echipamentelor IT, dotărilor.
9.Activităţi de monitorizare şi evaluare
10.Activităţi de informare despre proiect
11.Activităţi pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS:

Reabilitarea Caminului Cultural Zathureczky Berta din Municipiul Sfantu Gheorghe

11373

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1126 / 18 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

19 DEC 2010

18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,577,652.00 LEI

2,874,650.00 LEIValoare eligibilă proiect:

57,493.00 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,817,157.00 LEI

Rambursare efectivă: 2,323,299.71 LEI

Uniunea Europeana

3.97 LEI din data de 18 DEC 2008

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului constituie îmbunătăţirea calităţii infrastructurii căminului ”Zathurecky Berta” din mun. Sf. Gheorghe în
vederea creşterii, îmbunătăţirii standardelor de calitatea în prestarea serviciilor sociale, diversificarea serviciilor sociale destinate
persoanelor vârstnice şi pentru asigurarea unui acces egal al vârstnicilor la astfel de servicii.

Obiectivele specifice:

A. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii existente a căminului  ”Zathurecky Berta” din mun. Sf. Gheorghe pin reabilitarea clădirii în
care sunt prestate următoarele tipuri de servicii:
1. Locuinţe protejate pentru persoane vârstnice în 21 de camere pentru 28 de beneficiari.
2. Centru de zi pentru persoane vârstnice cu o capacitate zilnică de 20 beneficiari.
3. Servicii conexe constând în:
a. Servicii de consiliere şi informare socială şi advocacy
b. Servicii de fizioterapie şi kinetoterapie
B. Extinderea capacităţii căminului, a serviciilor de locuinţe protejate cu încă 8 camere şi cu o sală multifuncţională de 80 mp,
care vor fi amenejate în mansarda clădirii reabilitate şi prin care se vor asigura şi servicii noi de tip:
a.  Respite (servicii de îngrijire rezidenţială pentru persoane vârstnice dependente şi /sau semidependente de pat şi de domiciliu
pe o perioadă scurtă, maxim 1 lună, pentru familiile care au în îngrijire astfel de persoane şi care sunt nevoite să solicite astfel de servicii
din diferite cauze obiective pentru o perioadă scurtă)
b. De club pentru beneficiari.
C. Îmbunătăţirea gradului de accesibilizare a căminului  ”Zathurecky Berta” din mun. Sf. Gheorghe prin montarea unui ascensor în
vederea îmbunătăţirii standardelor de calitate legate de accesul persoanelor cu probleme de mobilitate şi în vederea creşterii accesului
egal la servicii sociale prestate în cadrul căminului.
D. Dotarea cu echipamente de fizio-kinetoterapie, echipamente de bucătărie şi spălătorie, tehnică de calcul, în vedrea creşterii
calităţii serviciilor prestate în căminul ”Zathurecky Berta”.

E. Creşterea eficienţei energetice prin îmbunătăţirea eficienţei utilizării energiei în urma reabilitării şi modernizării căminului  ”
Zathurecky Berta” din mun. Sf. Gheorghe (Prin aplicarea pachetului de soluţii de reabilitare termică propusă se obţine o reducere a
facturii pentru energia termică de 47,15%).

1. Angajarea echipei de: implementare a proiectului
Există o echipă care are expertiza şi experienţa necesară pentru implementarea proiectului.
Echipa de implementare a proiectului este angajat,

Rezultate
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2.Stabilirea comisiei de coordonare şi implementare a proiectului:
Există o comisie care coordonează activităţile de implementare ale proiectului. Există o metodologie de luare a deciziilor.
3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activităţile de monitorizare şi implementare:
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivităţi, responsabilităţi, conţine rezultate şi mijloace de verificare a
rezultatelor.

4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare:
Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implemantare.

5. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului conform OUG 34/2006: Plan de achiziţii gata elaborat.

6. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Servicii de proiectare şi engineering: Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu OUG
34/2006

7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de Asistenta tehnica: Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu OUG
34/2006

8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de construcţii şi reamenajare: Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu OUG
34/2006

9. Organizarea procedurii de achiziţii pentru achiziţia echipamentelor şi dotărilor necesare proiectului: Procedură de achiziţii derulată în
conformitate cu OUG 34/2006

10. Activităţi de monitorizare şi evaluare: Rapoarte, fişe de monitorizare, evaluare, periodice, intermediare şi finale.

11. Activităţi de informare despre proiect: Comunitatea locală este bine informată despre proiect şi stadiul de realizare a acestuia.

12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începrii proiectului: Au fost prestate serviciile sociale specifice ale căminului socio-
medical Zathureczky Berta  din Sf.Gheorghe pentru un număr de 45 de beneficiari.

13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătăţite în urma reabilitării şi dotărilor efectuate: Au
fost prestate serviciile sociale specifice îmbunătăţite ale căminului socio-medical Zathureczky Berta  din Sf.Gheorghe în urma reabilitătii şi
a dotării pentru un număr de 55 de beneficiari.

14. Activităţi pentru închiderea proiectului: Au fost finalizate şi aprobate documentele care justifică finalizarea proiectului din punct de
vedere tehnic, financiar şi juridic.

1. Angajarea echipei de: implementare a proiectului
2.Stabilirea comisiei de coordonare şi implementare a proiectului:
Există o comisie care coordonează activităţile de implementare ale proiectului.
3. Elaborarea planului de implementare a proiectului care includ activităţile de monitorizare şi implementare:
4. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare:
5. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului conform OUG 34/2006:
6. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Servicii de proiectare şi engineering:
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de Asistenta tehnica:
8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de construcţii şi reamenajare:
9. Organizarea procedurii de achiziţii pentru achiziţia echipamentelor şi dotărilor necesare proiectului:
10. Activităţi de monitorizare şi evaluare:
11. Activităţi de informare despre proiect:
12. Prestarea serviciilor sociale existente la data începrii proiectului:
13. Prestarea serviciilor nou create de îngrijire la domiciliu, prestarea serviciilor îmbunătăţite în urma reabilitării şi dotărilor efectuate:
14. Activităţi pentru închiderea proiectului:

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CREAREA ŞI AMENAJAREA SPAŢIILOR VERZI DIN STRADA CIMITIRULUI, MUNICIPIUL SFÂNTU
GHEORGHE

7716

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1180 / 18 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

19 DEC 2010

18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 3,105,744.66 LEI

2,125,412.60 LEIValoare eligibilă proiect:

42,508.25 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,082,904.35 LEI

Rambursare efectivă: 1,960,712.94 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

Măsura de ajutor de stat
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 NR.  din

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul General:
Obiectivul stategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor Regiunilor
României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive
pentru investiţii.
Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenţie în cadrul  axei prioritare 1 –
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, a domeniului major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare
urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea  reabilitării infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor urbane inclusiv a serviciilor
sociale, la reabilitarea şi modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric şi cultural.
Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe şi totodată la atingerea
obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional
Strategic de Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.
Proiectul se incadrează în Axa 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere, Domeniul major de intervenţie 1.1
– Planuri integrate de dezvoltare urbană – subdomeniul centre urbane şi va contribui la reabilitarea infrastructurii urbane degradate, la
reabilitarea şi modernizarea obiectivelor de patrimoniu istoric şi cultural.
Municipiul Sfântu Gheorghe îşi propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă,
susţinătoare a capacităţilor economice de (eco)producţie şi producţie bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene
prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar şi în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorităţi orizontale funcţionale ale
Uniunii Europene, precum egalitatea de şanse, protecţia mediului, eficienţa energetică, utilizarea tehnologiilor informaţionale, incluziunea
socială şi educaţională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenţionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu
Gheorghe trebuie să valorifice superior potenţialul, cultural şi de tradiţii, patrimoniul istoric şi mixul relaţional etnic şi civic regăsibil în zonă,
pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiective specifice:

În vederea creşterii rolului economic şi social al centrelor urbane, al creşterii atractivităţii municipiului Sfântu Gheorghe, proiectul atinge
obiectivele specifice prin înfiinţarea unui parc nou în centrul oraşului. Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor specifice al Planului
Integrat de Dezvoltare Urbană a municipiului Sfântu Gheorghe şi a Planului Naţional de Mediu:
• Creşterea rolului economic, social şi al atractivităţii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului
urban, pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrată a regiunii 7 Centru
• Extinderea spaţiilor verzi şi celor destinate recreerii, diversificarea funcţiei centrului urban din municipiul Sfântu Gheorghe
• Creşteterea calităţii vieţii şi al confortului populaţiei Sfântu Gheorghe
• Reabilitarea, renaturarea zonelor degradate şi creşterea calităţii mediului

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea unui teren nefolosit şi degradat, şi transformarea acestuia
într-un parc nou din care face parte şi un spaţiu de joacă destinat copiilor.

1. Creşterea rolului economic, social şi al atractivităţii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban,
pentru a stimula o dezvoltare policentrica mai echilibrată a regiunii 7 Centru În urma realizării prin proiect a investiţiilor in infrastructura
publica urbana din centrul istoric, va creste rolul economic si social al municipiului - 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele
30 propuse în cadrul programului este implementat
2. Extinderea spaţiilor verzi şi celor destinate recreerii, diversificarea funcţiei centrului urban din municipiul Sfântu GheorgheÎn urma
implementării proiectului se va înfiinţa un nou parc şi un nou spaţiu de joacă pentru copii - este înfiinţat 1 parc nou, crescând astfel
numărul total al parcurilor din Sf.Gheorghe la 13
- este înfiinţat 1 spaţiu nou de joacă pentru copii alături de cele 18 existente
3. Creşteterea calităţii vieţii şi al confortului populaţiei, din Sfântu Gheorghe În urma amenajării parcului şi al spaţiului de joacă pentru
copii, locuitorii din ZAU vor avea un nou spaţiu de recreere - 12.692 de persoane rezidente în ZAU beneficiază de parc
- 1.903 copii sub 14 ani vor beneficia de spaţiul de joacă amenajat
4. Reabilitarea şi renaturarea zonelor degradate şi creşterea calităţii mediului Punerea in valoare a terenurilor degradate şi neutilizate
prin amenajarea de noi suprafeţe plantate publice - 8.071 mp de teren degradat va fi reabilitat şi valorificat astfel crescând suprafaţa
totală a spaţiilor verzi în municipiu cu 11,55%

Rezultate

1 Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).

1.2 Recepţia Studiului de Fezabilitate (SF)
2 Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică şi inginerie
3 Emiterea certificatului de urbanism
4 Obţinerea avizelor/ acordurilor/autorizaţiilor de principiu
5 Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate
de proiect

Activităţi finanţate
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6 Culegerea de informaţii şi documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanţare.
7 Întocmirea cererii de finanţare
8 Depunerea Cererii de Finanţare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare
Regională 7 CENTRU.

9 Depunerea documentaţiei în vederea obţinerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii,

10 Predarea şi recepţia proiectului tehnic
11 Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12 Obţinerea autorizaţiilor de construcţie
13 Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la faţa locului înaintea semnării contractului de finanţare
14 Semnarea contractului de finanţare

Activităţi ce se vor derula în faza de implementare a proiectului propus
1 Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2 Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
3 Activităţi de informare şi promovare a proiectului
3.1 Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea activităţilor din proiect
3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
3.3 Organizarea conferinţelor de presă
4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a
documentelor financiare
6 Activităţi de monitorizare şi evaluare
7 Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică
7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistenţă tehnică
7.2 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
7.3 Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă
8 Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de amenajare
8.1 Atribuirea contractului de lucrări de amenajare
9 Execuţia lucrărilor de amenajare conform graficului de execuţie
9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
9.2 Predarea amplasamentului
9.3 Organizarea de şantier
9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de amenajare
10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor
de sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
10.1 Verificarea materialelor utilizate
10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11 Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinante
12 Recepţia finală a lucrărilor de amenajare
13 Organizarea procedurii de achiziţii pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
13.1 Atribuire contractului de furnizare
13.2 Recepţia calitativă şi cantitativă a bunurilor furnizate
14 Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
14.1 Monitorizarea calităţii lucrărilor în execuţie
15 Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
15.3 Întocmirea raportului final de audit
16 Activităţi pentru închiderea proiectului

Cod SMIS:

Extinderea clădirilor în vederea modernizării atelierelor şcolare şi a laboratoarelor la Grupul Şcolar
Puskás Tivadar din Municipiul Sfântu Gheorghe

11345

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1184 / 18 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

19 DEC 2010

18 DEC 2013

Valoarea totală proiect: 6,243,159.52 LEI

4,863,301.00 LEIValoare eligibilă proiect:

97,266.02 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,766,034.98 LEI

Rambursare efectivă: 4,116,388.65 LEI

Uniunea Europeana

4.28 LEI din data de 25 FEB 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

7



Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea în cadrul POR, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”,
Domeniul major de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare,
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” prin realizarea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii de educaţie, a
dotării Grupului Şcolar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde
europene şi a creşterii participării populaţiei la procesul educaţional.

Obiective specifice:
1.Transformarea fostei centrale termice în ateliere şcolare şi laboratoare, îmbunătăţind calitatea infrastructurii de educaţie la Grupul
Şcolar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
2.Dotarea, echiparea laboratoarelor la Grupul Şcolar „Puskás Tivadar” din Municipiul Sfântu Gheorghe.
3.Eliminarea factorilor poluanţi din zona şcolii şi a cartierului de locuinţe.
4.Asigurarea creşterii populaţiei şcolare la procesul educaţional prin promovarea egalităţii de
şanse şi a nondiscriminării.

O clădire dezafectată este reabilitată şi predată procesului de învăţămâmt.
1 unitate şcolară din cele 130 propuse în cadrul programului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost modernizat şi reabilitat.
1 unitate şcolară din cele 130 propuse în cadrul programului în învăţământul obligatoriu şi liceal a fost echipat conform standardelor
europene.
0,1% reprezentând 1 unitate şcolară din cele 15% propuse în cadrul programului în în văţământul obligatoriu şi liceal a fost echipat cu
echipament IT.
622 elevi au acces la infrastructura educaţională modernizată şi dotată.
45 cadre didactice, femei şi bărbaţi au acces la infraştrctuda educaţională reabilitată şi dotată.

Rezultate

Activităţi premergătoare
1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate
1.1 Elaborarea Studiului de Fezabilitate (SF).
1.2 Recepţia Studiului de Fezabilitate (SF).
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică şi inginerie..
2.1 Elaborarea Proiectului Tehnic (PT).
2.2 Recepţia Proiectului Tehnic (PT).
3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obţinerea avizelor / acordurilor / autorizaţiilor de principiu.
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Local de Aprobare a Studiului de Fezabilitate, de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de
proiect.
6. Culegerea de informaţii şi documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanţare.
7.Întocmirea cererii de finanţare.
8. Depunerea Cererii de Finanţare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională 7
CENTRU.
9. Depunerea documentaţiei în vederea obţinerii Avizului Inspectoratului de Stat în Construcţii,
10. Predarea şi recepţia Proiectului Technic
11. Depunerea de către Municipiul Sfântu Gheorghe a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obţinerea autorizaţiilor de construcţie
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la faţa locului, înaintea semnării contractului de finanţare
14. Semnarea contractului de finanţare

Activităţi după semnarea contractului
1. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2. Numirea echipei de implementare
2.1. Stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
3. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
3.1 Comunicarea prin anunţuri de presă începerea şi stadiile cheie a activităţilor din proiect
3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
3.3 Organizarea conferinţelor de presă
3.4 Editarea şi distribuirea de materiale informative în ultimele luni ale implementării
3.5 Realizarea şi postarea unui banner informativ pe website-ul beneficiarului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare.
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare.
6. Activităţi de monitorizare şi evaluare.
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică
7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistenţă tehnică
7.2 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
7.3 Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă
8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de construcţii şi instalaţii
8.1 Atribuirea contractului de lucrări de construcţii şi instalaţii
9. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
9.2 Predarea amplasamentului
9.3 Organizarea de şantier
9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de construcţii şi instalaţii

Activităţi finanţate
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10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor de
sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare.
10.1 Verificarea materialelor utilizate
10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11. Organizarea procedurii de achiziţii pentru dotările necesare a proiectului
11.1. Atribuirea contractului de achiziţie, dotări
11.2. Livrarea , recepţia şi punerea  în funcţiune a dotărilor
12. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
13. Recepţia finală a lucrărilor de construcţii şi instalaţii.
14. Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
14.1 Monitorizarea calităţii lucrărilor în execuţie
15. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
15.3 Întocmirea raportului final de audit
16. Activităţi pentru închiderea proiectului.

Cod SMIS:

Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din Municipiul Sfantu Gheorghe

7725

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1181 / 18 DEC 2010
Dată începere:

Dată finalizare:

19 DEC 2010

16 IUL 2013

Valoarea totală proiect: 1,582,482.14 LEI

1,057,168.60 LEIValoare eligibilă proiect:

21,143.37 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,036,025.23 LEI

Rambursare efectivă: 838,124.69 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

       Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor
României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive
pentru investiţii.
       Obiectivul general al proiectului propus vizează cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea
infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor care pot contribui la o dezvoltare
policentrică a teritoriului României.
        Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie
1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.
        Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a oraşului Sfântu Gheorghe şi totodată la atingerea
obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional
Strategic de Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.

Obiectivele specifice

        Proiectului constă în reabilitarea, modernizarea şi dotarea cu mobilier/ echipamente tehnice a cantinei sociale din str. Podetului din
municipiul Sfantu Gheorghe, în vederea realizarii unui centru social cu destinaţie multifuncţională cu scopul prestarii unor servicii sociale
în conformitate cu prevederile normelor actuale, precum şi în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale
construcţiei.
       Obiectivul specific vizat prin proiect este îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod
echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii.
       Prin proiectul Reabilitarea si echiparea cantinei sociale din municipiului Sfantu Gheorghe, se urmăreşte atingerea următoarelor
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obiective specifice:
Creşterea rolului social al municipiului Sfântu Gheorghe prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru a stimula o dezvoltare policentrica
mai echilibrată a regiunii 7 Centru.
Cresterea calitatii vietii si diversificarea functiei urbane prin reabilitarea infrastructurii sociale, pentru acces egal al cetatenilor la astfel de
servicii.
Crearea si imbunatatirea calitatii infrastructurii necesare susţinerii unui sistem real de servicii sociale.
Dezvoltarea serviciilor sociale prestate de furnizori acreditaţi, în vederea promovării incluziunii sociale a grupurilor vulnerabile şi
dezvoltării resurselor umane.
Creşterea eficienţei energetice a imobilelor centrelor sociale reabilitate şi modernizate.
Îmbunătăţirea managementului şi organizarea sistemului de furnizare a serviciilor sociale.
       Proiectul prevede infiintarea unei game variate de servicii, cu scopul de a ajuta persoanele aflate în dificultate, începând cu
acceptarea lor, până la rezolvarea unor probleme specifice cu care acestea se confruntă, temporar, inclusiv prin organizarea unor ateliere
de lucru pentru dezvoltarea deprinderilor de viaţă independente şi a competenţelor profesionale.
       Implementarea acestui proiect va conduce, in ultima instanta, la diminuarea disparitatilor interregionale precum si a disparitatilor in
interiorul Regiunii 7 Centru, iar in cadrul municipiului Sfântu Gheorghe, intre zonele atractive pentru investitori si cele neatractive, printr-o
mai buna utilizare a sinergiilor regionale. Dezvoltarea echilibrata a municipiului Sf. Gheorghe se va realiza printr-o abordare intergrata,
bazata pe o combinare a investitiilor publice in infrastructura locala si sprijinirea valorificarii resurselor locale.

A Activităţi desfăşurate inaintea semnării contractului de finanţare
1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
Contract de prestări servicii de elabolare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii atribuit.

2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică şi inginerie
Contract de prestări servicii de elabolare proiectare tehnică şi inginerie.

3. Emiterea certificatului de urbanism
Certificat de urbanism emis în data de 23.02.2009 sub nr.80.

4. Obţinerea avizelor / acordurilor / autorizaţiilor de principiu
- Decizie eliberata de APM Covasna sub  nr.111 din 23.03.2009
- Fisa tehnica de mediu emisa de APM Covasna in data de 26.03.2009 – SE SUPUNE CAU FARA ACORD DE MEDIU.- Aviz de la
Directia pentru cultura, culte si patrimoniu cultural national.

5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Judeţean de Aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, de aprobare a proiectului
şi a cheltuielilor legate de proiect.
Hotărârile Consiliului Judeţean au fost elaborate

6. Culegerea de informaţii şi documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanţare
Informaţii şi documente administrative existente, în vederea scrierii Cererii de Finanţare.

7. Întocmirea cererii de finanţare
Există o Cerere de Finanţare elaborată conform instrucţiunilor din ghidul solicitantului

8. Depunerea Cererii de Finanţare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională 7
CENTRU.
Dosarul Cererii de Finanţare este depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru

9. Depunerea documentaţiei în vederea obţinerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii
Documentaţia pentru obţinerea acordului ISC a fost depusă

10. Predarea şi recepţia proiectului tehnic
Proiect tehnic executat şi recepţionat

11. Depunerea de către Consiliul Judeţean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
Proiectul tehnic a fost depus la depus la Organismul Intermediar ADR7 Centru
12. Obţinerea autorizaţiilor de construcţie
Este emisă autorizaţia de construcţie.

13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la faţa locului înaintea semnării contractului de finanţare
S-au verificat documentele de eligibilitate de către reprezentanţii ADR 7 Centru.

14. Semnarea contractului de finanţare
Contract de finanţare semnat între Autoritatea de Management şi Beneficiarul proiectului.

B Activităţi desfăşurate după semnarea contractului de finanţare
1. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
Plan de achiziţii gata elaborat
2. Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
Există o echipă  care are pregătirea şi experienţa necesară pentru implementarea proiectului
3. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
Comunitatea locală este bine informată despre proiect şi stadiul de realizare a acestuia
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
Există un plan de implementare concret, realizabil, detaliat pe subactivităţi, responsabilităţi, conţine rezultate şi mijloace de verificare a
rezultatelor
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare
Documente reactualizate, reverificate, reevaluate. Reducerea riscurilor de implemantare
6. Activităţi de monitorizare şi evaluare
Activităţile proiectului sînt monitorizate şi evaluate
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică.

Rezultate
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Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006
8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de reabilitare şi modernizare
Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006
9. Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare conform graficului de execuţie
Lucrările de construcţii au fost executate conform proiectului tehnic şi planificărilor iniţiale
Un monument istoric din patrimoniul cultural local, este reabilitat
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor de
sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
Fiecare fază de execuţie urmărită în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţiei tehnice, a caietelor de sarcini, a
programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
11. Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinant
Lucrările de reabilitare şi modernizare  au fost recepţionate în faze parţiale
12. Recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
Proces verbal de recepţie finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
13. Organizarea procedurii de achiziţii pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006
14. Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
Rapoarte de monitorizare intermediară a implementării proiectului
15. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
Procedură de achiziţii derulată în conformitate cu prevederile OUG 34/2006
16. Activităţi pentru închiderea proiectului
Activităţi specifice de închidere a proiectului

A Activităţi desfăşurate inaintea semnării contractului de finanţare
1. Atribuirea contractului de servicii pentru elaborarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii
2. Atribuirea contractului de servicii pentru Proiectare Tehnică şi inginerie
3. Emiterea certificatului de urbanism
4. Obţinerea avizelor / acordurilor / autorizaţiilor de principiu
5. Adoptarea hotărârilor Consiliului Judeţean de Aprobare a Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii, de aprobare a proiectului
şi a cheltuielilor legate de proiect.
6. Culegerea de informaţii şi documente administrative în vederea întocmirii Cererii de Finanţare
7. Întocmirea cererii de finanţare
8. Depunerea Cererii de Finanţare la sediul Organismului Intermediar POR 2007-2013, din cadrul Agenţiei de Dezvoltare Regională 7
CENTRU.
9. Depunerea documentaţiei în vederea obţinerii acordului Inspectoratului de Stat în Construcţii
10. Predarea şi recepţia proiectului tehnic
11. Depunerea de către Consiliul Judeţean Covasna a Proiectului Tehnic la sediul organismului intermediar.
12. Obţinerea autorizaţiilor de construcţie
13. Verificarea documentelor de eligibilitate în vizita la faţa locului înaintea semnării contractului de finanţare
14. Semnarea contractului de finanţare
B Activităţi desfăşurate după semnarea contractului de finanţare
1. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2. Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
3. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
4. Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
5. Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare
6. Activităţi de monitorizare şi evaluare
7. Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică.
8. Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de reabilitare şi modernizare
9. Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare conform graficului de execuţie
10. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor de
sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
11. Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinant
12. Recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
13. Organizarea procedurii de achiziţii pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
14. Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
15. Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
16. Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

AMENAJAREA SPAŢIILOR PIETONALE DIN CENTRUL ISTORIC AL MUNICIPIULUI SFÂNTU
GHEORGHE

7717

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 1232 / 02 FEB 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

03 FEB 2011

30 MAR 2016

Valoarea totală proiect: 5,915,454.42 LEI

4,411,075.60 LEIValoare eligibilă proiect:

88,221.51 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 4,322,854.09 LEI

Rambursare efectivă: 4,553,115.97 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:
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Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general

       Obiectivul strategic al POR constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, durabile şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor
României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice, cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăţirea
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive
pentru investiţii.
       Obiectivul general al proiectului propus vizează cresterea calitatii vietii si crearea de noi locuri de munca, prin reabilitarea
infrastructurii urbane, imbunatatirea serviciilor urbane si sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor care pot contribui la o dezvoltare
policentrică a teritoriului României.
        Proiectul se adresează Axei prioritare 1 – Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere, Domeniul de intervenţie
1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: Centre urbane.
        Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a oraşului Sfântu Gheorghe şi totodată la atingerea
obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional
Strategic de Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.
Municipiul Sfântu Gheorghe îşi propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă,
susţinătoare a capacităţilor economice de (eco)producţie şi producţie bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene
prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar şi în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorităţi orizontale funcţionale ale
Uniunii Europene, precum egalitatea de şanse, protecţia mediului, eficienţa energetică, utilizarea tehnologiilor informaţionale, incluziunea
socială şi educaţională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenţionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu
Gheorghe trebuie să valorifice superior potenţialul, cultural şi de tradiţii, patrimoniul istoric şi mixul relaţional etnic şi civic regăsibil în zonă,
pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivele specifice

       Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii urbane, revitalizarea  serviciilor urbane si cresterea sigurantei
pietonilor in trafic, prin amenajarea unor trasee pietonale, piaţete, scuaruri şi noduri comerciale si conservarea texturii urbane istorice, cu
scopul de a îmbunătăţi accesibilitatea zonei şi mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, determinând o dezvoltare durabilă in municipiu.
       Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană pentru municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susţinerii şi întăririi
potenţialului economic, social şi cultural al aşezării. Unul din mijloacele de acţiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii
urbane, pentru ca prin această să poată fi întărite tendinţele pozitive (creşterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităţilor
economice etc.), iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în  ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea
funcţiunilor urbane etc.).
       Prin proiectul Amenajarea spatiilor pietonale din centrul instoric al municipiului Sfantu Gheorghe,  se urmăreşte atingerea
următoarelor obiective specifice:

Creşterea rolului economic şi social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării
dezvoltării policentrice a regiunii;

Cresterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea
infrastructurii publice urbane;

Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spaţiilor publice;

Creşterea calităţii mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de plantaţii si renaturarea zonelor
degradate;

Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de
legătură între centrul istoric şi zonele de locuinţe adiacente;

Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

1. Creşterea rolului economic şi social al municipiului Sfântu Gheorghe prin regenerarea arealului urban în vederea stimulării dezvoltării
policentrice a regiunii. - 1 plan integrat de dezvoltare urbana din cele 30 propuse în cadrul programului este implementat.
- 1 nucleu istoric urban din cele 55 de orase existente in regiunea Centru este reabilitat si dotat cu mobilier urban conform normelor U.E.
2. Cresterea calitatii vietii, a gradului de siguranta pietonilor in trafic si crearea de noi locuri de munca prin reabilitarea infrastructurii
publice urbane.

- 12.692 de locuitori din ZAU, beneficiari directi
- 62.037 de locuitori din Municipiul Sfântu Gheorghe beneficieaza de realizarea proiectului şi implementarea planului integrat de
dezvoltare urbana din cele 400.000 persoane propuse.
- a crescut numărul agenţilor economici înregistraţi în ZAU cu cca. 5,30%.

Rezultate
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3. Conservarea texturii urbane istorice si imbunatatirea calitatii spaţiilor publice - 14.382,00 m2  de suprafata degradata din
spatiul public este modernizat si redat publicului cu scopuri de recreere.
- s-a infiinat 1 fantană arteziană
4. Creşterea calităţii mediului prin crearea de trasee pietonale, pista pentru biciclisti, realizarea de plantaţii si renaturarea zonelor
degradate. - a crescut suprafata zonei verzi in centrul orasului de la 4.850,80 m2 la  4.865,00 m2.

- s-a infiintat 356,00 m2 pista pentru biciclisti.

5. Fluidizarea traficului si atingerea unui confort sporit pentru participantii la trafic prin amenajarea unor noi trasee pietonale de legătură
între centrul istoric şi zonele de locuinţe adiacente.
- timpul de deplasare in zona centrala se reduce.
- locuitorii sunt incurajati sa opteze pentru traversarea pietonala a centrului orasului.
6. Valorificarea resurselor turistice locale pentru o dezvoltare durabila a municipiului.

- promenada orasului este modernizata.
- municipiul are un spaţiu urban reprezentativ care face posibilă adunarea unor mulţimi mai mari, sau să primească amenajările
temporare prilejuite de festivaluri.

1 Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2 Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implementare
3 Activităţi de informare şi promovare a proiectului
3.1 Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea activităţilor din proiect
3.2 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
3.3 Organizarea conferinţelor de presă
4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a
documentelor financiare
6 Activităţi de monitorizare şi evaluare
7 Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică
7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistenţă tehnică
7.2 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
7.3 Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă
8 Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de reabilitare şi modernizare
8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare şi modernizare
9 Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare conform graficului de execuţie
9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
9.2 Predarea amplasamentului
9.3 Organizarea de şantier
9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor
de sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
10.1 Verificarea materialelor utilizate
10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11 Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinante
12 Recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
13 Organizarea procedurii de achiziţii pentru furnizarea dotărilor necesare implementării proiectului
13.1 Atribuire contractului de furnizare
13.2 Recepţia calitativă şi cantitativă a bunurilor furnizate
14 Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
14.1 Monitorizarea calităţii lucrărilor în execuţie
15 Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
15.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
15.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar – raport intermediar de audit
15.3 Întocmirea raportului final de audit
16 Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

CentruMultifunctional Neri Szent Fulop, Municipiul Sfantu Gheorghe

18483

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2348 / 30 SEP 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2011

30 APR 2013

Valoarea totală proiect: 1,498,530.56 LEI

1,181,290.00 LEIValoare eligibilă proiect:

23,625.80 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,157,664.20 LEI

Rambursare efectivă: 1,031,640.25 LEI

Uniunea Europeana

4.35 LEI din data de 30 SEP 2011

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională
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 NR.  din

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului „Centrul Multifuncţional Néri Szent Fülöp din Municipiul Sfântu Gheorghe urmăreşte îmbunătăţirea calităţii
infrastructurii pentru serviciile sociale, prin   transformarea fostei centrale termice din zona Örkő a Municipiului Sfântu Gheorghe  într-un
centru multifuncţional asigurând, astfel, accesul egal al cetăţenilor la serviciile oferite de centru.
         Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
• Reabilitarea clădirii  fostei centrale termice în  vederea înfiinţării Centrului Multifuncţional Néri Szent Fülöp.
• Dotarea Centrului Multifuncţional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
• Eliminarea factorilor poluanţi din zona centrului multifuncţional şi a cartierului de locuinţe.
• Asigurarea, promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării.

Realizarea obiectivului general , respectiv a  obiectivelor specifice ale proiectului contribuie la realizarea obiectivelor specifice
ale Axei prioritare 3 „Imbunătăţirea infrastructurii  sociale” deoarece prin realizarea unui centru multifuncţional într-o zonă, unde se
regăseşte majoritatea populaţiei rome din municipiu,  cu multe  probleme sociale, se creează premisele necesare pentru asigurarea
populaţiei cu servicii de bază, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii economice şi sociale, prin îmbunătăţirea
infrastructurii serviciilor de sănătate, educaţie, socială şi pentru siguranţa publică în situaţii de urgenţă. Totodată investiţia propusă a se
realiza prin proiectul de finanţare corespunde perfect investiţiilor care pot fi realizate prin Programul Operaţional Regional pentru  această
axă prioritară, care are ca scop îmbunătăţirea calităţii şi ridicarea acestor servicii la standarde europene cu implicaţii pozitive asupra
gradului de sănătate şi al participării populaţiei la piaţa muncii.

   Realizarea centrului multifuncţional Néri Szent Fülöp, dotat cu echipamentele necesare, va oferi o gamă largă de servicii şi
consultanţă beneficiarilor de astfel de servicii sociale contribuind la procesul de incluziune socială a romilor, asigurând astfel promovarea
egalităţii de şanse şi a nondiscriminării. Pentru această categorie de populaţie se va crea oportunitatea de a-şi îmbunătăţii abilităţile de
rezolvare a problemelor comune printr-un proces de învăţare şi consultare la standardele europene. Prin urmare proiectul propus spre
finanţare contribuie la realizarea obiectivului specific al Domeniului major de intervenţie 3.2 „Reabilitarea/ modernizarea/ dezvoltarea şi
echipare infrastructurii serviciilor sociale”, care constă în  îmbunătăţire  calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat
în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii
Obiectiv specific proiect:
1. Reabilitarea clădirii fostei centrale termice în vederea înfiinţării Centrului Multifuncţional Néri Szent Fülöp
2. Dotarea Centrului Multifuncţional cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centru
3. Eliminarea factorilor poluanţi din zona centrului multifuncţional şi a cartierului de locuinţe.
4. Asigurarea, promovarea egalităţii de şanse şi a nondiscriminării.

1. Activităţi premergătoare semnării contractului de finanţare:
Documentaţia depusă spre finanţare privind proiectul ”Centrul Multifuncţional Néri Szent Fülöp, Municipiul Sfântu Gheorghe” a fost
aprobată, urmează semnarea contractului de finanţare şi implementarea proiectului
2.Numirea echipei de implemetare: Există o echipă care are pregătirea şi experienţa necesară pentru implementarea proiectului.
3. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului: Există un plan finalizat pentru achiziţii
4.Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare: Există planul de
implementare a proiectului
5.Activităţi de informare şi promovare a proiectului: Comunitatea locală este bine informată despre proiect şi stadiul de realizare a
acestuia.
6.Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare: Au fost verificate şi completate documentele tehnice, de programare, şi instrumentele de lucru
7.Activităţi de monitorizare şi evaluare: Rapoarte periodice, intermediare şi raport  final
8.Activităţi pentru asistenţă tehnică: Se realizeză asistenţa tehnică  pe toată durata implementării
9.Activităţi pentru lucrări de construcţii şi instalaţii: Clădire reabilitată
10.Activităţi privind dotările: Clădire reabilitată şi dotată
11.Activităţile pentru audit financiar:  Raport final de audit
12.Activităţi pentru închiderea proiectului: Investiţie realizată, respectiv,centru multifuncţional dotat cu echipamentele necesare pregătită
să asigure serviciile sociale beneficiarilor ţintă

Rezultate

1. Activităţi premergătoare semnării contractului de finanţare:
2.Numirea echipei de implemetare:
3. Elaborarea planului de achiziţii a proiectului:
4.Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare:
5.Activităţi de informare şi promovare a proiectului:
6.Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a documentelor
financiare:
7.Activităţi de monitorizare şi evaluare:
8.Activităţi pentru asistenţă tehnică:
9.Activităţi pentru lucrări de construcţii şi instalaţii:
10.Activităţi privind dotările:

Activităţi finanţate
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11.Activităţile pentru audit financiar:
12.Activităţi pentru închiderea proiectului:

Cod SMIS:

REABILITAREA UNOR STRĂZI DIN ZONA DE ACŢIUNE URBANĂ A MUNICIPIULUI SFÂNTU
GHEORGHE

7670

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 2037 / 30 SEP 2011
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2011

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 15,047,220.50 LEI

12,161,088.60 LEIValoare eligibilă proiect:

243,221.77 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 9,771,434.69 LEI

Rambursare efectivă: 9,417,061.76 LEI

Uniunea Europeana

4.29 LEI din data de 01 MAR 2009

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Cererea de finanţare curentă este complementară cu această asistenţă acordată anterior.

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmăreşte creşterea calităţii vieţii, reabilitarea infrastructurii urbane, îmbunătăţirea serviciilor
urbane degradate, prin reabilitarea unor străzi din ZAU (Zona de acţiune urbană) a municipiului Sfântu Gheorghe, construirea de piste
pentru biciclişti, reabilitare trotuare, iluminat public şi parcaje, toate acestea contribuind la  asigurarea îmbunătăţirii calităţii infrastructurii
urbane, la standarde europene în Municipiul Sfântu Gheorghe.
Municipiul Sfântu Gheorghe îşi propune să se transforme într-o colectivitate teritorială generatoare de locuri de muncă, competitivă,
susţinătoare a capacităţilor economice de (eco)producţie şi producţie bazată pe inovare, în acord cu politica strategică a Uniunii Europene
prevăzută în Strategia de la Lisabona revizuită, dar şi în politicile de dezvoltare regională comunitară. Priorităţi orizontale funcţionale ale
Uniunii Europene, precum egalitatea de şanse, protecţia mediului, eficienţa energetică, utilizarea tehnologiilor informaţionale, incluziunea
socială şi educaţională se vor asocia permanent cu elementele de miză strategică antemenţionate. Nu în ultimul rând, Municipiul Sfântu
Gheorghe trebuie să valorifice superior potenţialul, cultural şi de tradiţii, patrimoniul istoric şi mixul relaţional etnic şi civic regăsibil în zonă,
pentru a deveni un centru urban de tip european.

Obiectivul general propus prin proiect contribuie la realizarea obiectivului Domeniului major de intervenţie în cadrul  axei prioritare 1 –
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, a domeniului major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare
urbană” Subdomeniul Centre Urbane, prin realizarea  reabilitării infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane
Proiectul contribuie la implementarea Planului integrat de dezvoltare urbană a oraşului Sfântu Gheorghe şi totodată la atingerea
obiectivului specific al POR, anume creşterea rolului economic şi social al oraşelor, prin aplicarea unei abordări policentrice pentru o
dezvoltare mai echilibrată a regiunilor, în concordanţă cu obiectivele Strategiei Naţionale pentru Dezvoltare Regională şi Cadrului Naţional
Strategic de Referinţă, precum şi cu Orientările Strategice Comunitare pentru actuala perioadă de programare 2007-2013.
O infrastructură tehnico-edilitară modernă, durabilă, în acord cu normele europene de protecţia
mediului, conferă Municipiului posibilitatea atragerii de investitori străini şi autohtoni, confort
habitatului uman şi calitate vieţii comunitare.

Obiectivele specifice

Principalul obiectiv al proiectului vizează îmbunătăţirea infrastructurii urbane,  diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor urbane degradate,
reabilitarea străzilor existente în ZAU pe o lungime de L= 4468 m (55.244 mp), cu dotările aferente – trotuare , piste pentru biciclişti, staţii
de autobuz, zonele verzi adiacente, iluminat public, locuri de parcare.
Scopul acestui proiect este dezvoltarea de ansamblu şi creşterea rolului economic şi social al Municipiului Sf.Gheorghe cât şi a zonei
înconjurătoare, toate acestea contribuind la creşterea accesibilităţii zonei, a mobilităţii populaţiei şi a bunurilor, la eliberarea spaţiului
public central şi recuperarea sa în folosul unei vieţi urbane fireşti.
Obiectivele Planului integrat de dezvoltare urbană - municipiul Sf. Gheorghe se situează în zona susţinerii şi întăririi potenţialului
economic, social şi cultural al aşezării. Unul din mijloacele de acţiune este acela de reabilitare coordonată a infrastructurii urbane, pentru
ca prin aceasta să poată fi întărite tendinţele pozitive (creşterea cifrei de afaceri, conturarea unui specific al activităţilor economice etc.),
iar acestea să contrabalanseze pe cele negative constatate în  ultima perioadă (sporul natural negativ, segregarea funcţiunilor urbane
etc.).
Prin realizarea proiectului Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe parte componentă a
Planului Integrat de Dezvoltare Urbană, se urmăreşte atingerea următoarelor obiective specifice:
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• Creşterea rolului economic, social şi al atractivităţii centrului urban al municipiului Sfântu Gheorghe
• Diversificarea şi îmbunătăţirea serviciilor urbane.
• Modernizarea şi reabilitarea spaţiilor publice degradate
• Creşterea gradului de siguranţă a circulaţiei
• Reducerea timpului de călătorie în ZAU.
• Îmbunătăţirea traficului activ şi pasiv în ZAU.
• Creşterea calităţii mediului, prin reducerea semnificativă a noxelor adusă de reorganizarea traficului.

Avantajul unei abordări integrate a problemelor economice, sociale şi de mediu din zonele urbane degradate constă în faptul că se pot
rezolva simultan o serie de probleme între care există relaţii de interdependenţă şi care afectează atât zona urbană cât şi arealele
adiacente.

Rezultatul concret în urma implementării proiectului va consta în reabilitarea şi modernizarea a 55.244 mp, din care parte carosabilă
31.095 mp (din care străzi: 30.231 mp; staţii de autobuz: 864 mp); 15.890,00 mp trotuare; 4.487 mp/L=4193 m piste de biciclete; 1372 mp
parcări; 2.400 mp Zone verzi şi scuare, toate acestea aflându-se în zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe.

Rezultate

1 Elaborarea planului de achiziţii a proiectului
2 Numirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor membrilor echipei de implemetare
3 Activităţi de informare şi promovare a proiectului
3.1 Organizarea procedurii de achiziţii pt. Servicii de informare şi promovare
3.2 Comunicarea prin 2 anunţuri de presă începerea şi finalizarea activităţilor din proiect
3.3 Amplasarea panourilor de identitate vizuală
3.4 Organizarea conferinţelor de presă
4 Elaborarea planului de implementare a proiectului care include activităţile de monitorizare şi implementare
5 Verificarea, reevaluarea, completarea documentelor tehnice, de programare  şi a instrumentelor de lucru, respectiv a
documentelor financiare
6 Activităţi de monitorizare şi evaluare
7 Organizarea procedurii de achiziţii pentru asistenţă tehnică
7.1 Atribuirea contractului de servicii de asistenţă tehnică
7.2 Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică
7.3 Recepţia finală cantitativă şi calitativă a serviciilor de expertiză şi asistenţă
8 Organizarea procedurii de achiziţii pentru lucrări de reabilitare şi modernizare
8.1 Atribuirea contractului de lucrări de reabilitare şi modernizare
9 Execuţia lucrărilor de reabilitare şi modernizare conform graficului de execuţie
9.1 Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
9.2 Predarea amplasamentului
9.3 Organizarea de şantier
9.4 Realizarea propriu-zisă a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
10 Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări, documentaţia tehnică, a caietelor
de sarcini, a programului de asigurare a calităţii de către executant şi a reglementărilor tehnice în vigoare
10.1 Verificarea materialelor utilizate
10.2 Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
11 Recepţii lucrări de reabilitare şi modernizare, parţiale în faze determinante
12 Recepţia finală a lucrărilor de reabilitare şi modernizare
13 Activităţi de monitorizare intermediare şi finale privind implementarea proiectului
13.1 Monitorizarea calităţii lucrărilor în execuţie
14 Organizarea procedurii de achiziţii pentru Serviciile de audit financiar
14.1 Atribuirea contractului de servicii de audit financiar
14.2 Prestarea Serviciilor de audit financiar
14.3 Întocmirea raportului final de audit
15 Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Dezvoltarea serviciilor sociale de cresa cu program de lucru zilnic din Sfantu Gheorghe

18084

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3659 / 15 FEB 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

16 FEB 2013

15 AUG 2015

Valoarea totală proiect: 2,265,499.84 LEI

1,598,729.00 LEIValoare eligibilă proiect:

31,974.58 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,566,754.42 LEI

Rambursare efectivă: 1,224,746.52 LEI

Uniunea Europeana

4.39 LEI din data de 15 FEB 2013

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională
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 NR.  din

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

In municipiul Sfantu Gheorghe exista o singura cresa, in care sunt gazduiti copii cu virste intre 0 si 3 ani. Spatiul in care isi desfasoara
activitatea Cresa din Sfantu Gheorghe  este insuficient fata de nevoile inregistrate, ceea ce face ca serviciile pe care aceasta le asigura
sa fie nesatisfacatoare. Din acest motiv, Primaria municipiului Sfantu Gheorghe si Directia de Asistenta Comunitara au luat hotarirea de a
cauta o solutie pentru marirea capacitatii Cresei prin repartizarea unei cladiri cu o suprafata mai mare, care sa permita furnizarea de
servicii sociale de cresa pentru un numar mai mare de copii.
Obiectivul general al proiectului este de crestere a spatiilor multifunctionale de calitate in favoarea beneficiarilor si a celor ce asigura
servicii acestora in cadrul Cresei din municipiul Sfantu Gheorghe.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Obtinerea de spatii utilizabile in conditii de siguranta si sanatate
2. Cresterea capacitatii Cresei de a asigura servicii si conditii de calitate beneficiarilor sai
3. Cresterea numarului de copii ce vor beneficia de servicii de cresa
4. Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale acordate, inclusiv a conditiilor medico-sanitare
Atingerea obiectivelor specifice se va face, in principal, prin intermediul urmatoarelor actiuni:
1. Obtinerea de spatii utilizabile in conditii de siguranta si sanatate se va realiza prin reamenajarea si/sau recompartimentarea spatiilor
existente, imbunatatirea fluxurilor de circulatie in cladire pentru copii si pentru personalul cresei, realizarea unor lucrari de izolatii termice
la peretii exteriori, etc.
2. Cresterea capacitatii Cresei de a asigura servicii si conditii de calitate beneficiarilor sai se va realiza prin reamenajarea si
recompartimentarea spatiilor existente si prin dotarea corespunzatoare a acestora
3. Cresterea numarului de copii ce vor beneficia de servicii de cresa se va realiza prin marirea suprafetelor incaperilor cu functiuni
specifice cresei si prin crearea spatiilor functionale necesare
4. Imbunatatirea calitatii serviciilor sociale acordate se va realiza atit prin cresterea sigurantei in exploatarea imobilului inclus in proiect, cit
si prin crearea spatiilor functionale necesare (bucatarie si spatii cu functiuni specifice de preparare, camara si spatii pentru alimente,
camera de joc si spatiu de luat masa corespunzatoare numarului de copii gazduiti, dormitor copii si camera izolator, si spalatorie-
uscatorie cu spatiile cu functiuni specifice).
Proiectul propus se adreseaza, prin actiunile vizate, atingerii obiectivului Axei prioritare 3 – „Imbunatatirea infrastructurii sociale” prin
faptul ca duce la asigurarea populatiei cu servicii esentiale, cum ar fi serviciile sociale, si la imbunatatirea calitatii serviciilor sociale
furnizate. Astfel, prin reabilitarea si reamenajarea unor spatii existente pentru cresa, proiectul vizeaza asigurarea unor conditii superioare
de furnizare a serviciilor sociale pentru copii, cu respectarea gradului de siguranta si exploatare impus de legislatia specifica in vigoare,
dar si facilitarea participarii familiei acestora la piata muncii prin gazduirea copiilor pe timpul zilei.
De asemnea, proiectul faciliteaza atingerea obiectivului specific al Domeniului de interventie 3.2 – „Reabilitarea / modernizarea /
dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, si anume imbunatatirea calitatii si capacitatii serviciilor sociale acordate, prin
cresterea numarului de locuri de cresa pentru copii si prin realizarea unor spatii noi care sa duca la imbunatatirea serviciilor sociale oferite
acestora.

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului
1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii
 A fost realizat un Studiu de fezabilitate / Documentatie de avizare a lucrarilor de interventie pentru Cresa Sfantu Gheorghe
2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic
Contract de prestari servicii de elaborare a Proiectului tehnic
3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu
Certificat de Urbanism nr. 207 din 22.04.2009
Notificare tip A/553/22.12.2009 emisa de Agentia pentru Protectia Mediului Covasna
Aviz nr. 386/E/2009 privind clasarea in Lista Monumentelor istorice grupa „B” a imobilului
Notificare nr. 4250/21.12.2009 emisa de Directia de Sanatate Publica Covasna
Notificare nr. 730376/22/12/2009 emisa de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazul” al judetului Covasna
Avize / Acorduri / Autorizatii de principiu emise in cursul lunilor decembrie 2009 si ianuarie 2010.
4. Adoptarea hotaririlor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
Hotarirea Consiliului Local a fost aprobata
5. Elaborarea Cererii de finantare
Cerere de finantare elaborata conform cerintelor din Ghidul Solicitantului
6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare
Dosarul Cererii de finantare a fost depus la Organismul Intermediar, Cererea de finantare a fost evaluata iar solicitantul a fost notificat
7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC
Documentatia pentru obtinerea Acordului ISC a fost depusa
8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic
Proiectul tehnic a fost elaborat de catre prestator, predat si receptionat de catre solicitant
9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea
contractului de finantare
Proiectul tehnic a fost depus la sediul Organismului Intermediar, au fost obtinute autorizatiile de constructii, reprezentantii AM / OI au
efectuat vizita la fata locului, iar contractul de finantare  a fost semnat.
B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului
1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor
Planul de achizitii a proiectului si achizitiile prevazute au fost realizate
2. Managementul proiectului

Rezultate
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Sunt realizate activitati de management pentru implementarea proiectului (de catre echipa de proiect a solicitantului si de catre
consultantul in management)
3. Activitati de asistenta tehnica
Sunt realizate activitati de asistenta tehnica de catre Dirigintele de santier si Proiectant
4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare
Lucrarile de reabilitare si modernizare au fost realizate conform Proiectului tehnic si au fost create 60 de locuri in cresa
5. Montare/instalare echipamente de dotare
Echipamentele de dotare sunt instalate in spatiile destinate cresei.
6. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
Comunitatea locala este informata despre proiect si stadiul de realizare a acestuia
7. Auditul financiar
Raport intermediar şi final de audit financiar realizat.
8. Inchiderea proiectului
Proiectul de reabilitare, modernizare si echipare finantat a fost finalizat.

A. Activitati premergatoare derulate inainte de depunerea proiectului
1. Realizarea Studiului de fezabilitate / Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii
2. Achizitia serviciului de elaborare a Proiectului tehnic
3. Emiterea Certificatului de Urbanism, obtinerea avizelor / acordurilor / autorizatiilor de principiu
4. Adoptarea hotaririlor Consiliului local Sfantu Gheorghe de aprobare a Studiului de fezabilitate / Documentatiei de avizare a lucrarilor de
interventii, de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect
5. Elaborarea Cererii de finantare
6. Depunerea Cererii de finantare la sediul Organismului Intermediar, evaluare, notificare
7. Depunerea documentatiei in vederea obtinerii Acordului ISC
8. Elaborarea, predarea si receptia Proiectului tehnic
9. Depunerea Proiectului tehnic la sediul Organismului intermediar, obtinerea autorizatiilor de constructie, vizita la fata locului, semnarea
contractului de finantare
B. Activitati ce se vor derula in faza de implementare a proiectului
1. Elaborarea planului de achizitii a proiectului si realizarea achizitiilor
2. Managementul proiectului
3. Activitati de asistenta tehnica
4. Executia lucrarilor de reabilitare si modernizare
5. Montare/instalare echipamente de dotare
6. Activităţi de informare şi promovare a proiectului
7. Auditul financiar
8. Inchiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sistem fotovoltaic pentru producerea de energie electrică pentru iluminatul public şi alimentarea unor
instituţii în municipiul Sfântu Gheorghe

21660

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 30RES / 05 APR 2013
Dată începere:

Dată finalizare:

06 APR 2013

30 IUN 2016

Valoarea totală proiect: 47,490,468.25 LEI

38,178,243.89 LEIValoare eligibilă proiect:

763,564.89 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 37,414,679.00 LEI

Rambursare efectivă: 16,832,291.24 LEI

Uniunea Europeana

4.07 LEI din data de 24 MAR 2010

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general constă în promovarea soluţiilor de producere a energiei electrice prin utilizarea surselor regenerabile de energie, în
particular prin realizarea  unei centrale  fotovoltaice de 2,2 MW pentru producerea de energie electrică destinat exclusiv pentru consumul
propriu al instituţiilor care oferă servicii de interes public şi economic general precum instituţii publice, şcoli, grădiniţe, săli de sport, unităţi
ale administraţiei locale etc şi pentru iluminatul public din Municipiul Sf.Gheorghe, ca parte importantă a îndeplinirii prevederilor HG
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443/2003 şi a HG 1535/2003 privind strategia de valorificare a surselor regenerabile în România.

Obiective specifice ale proiectului
1.îmbunătăţirea calităţii serviciului energetic, reducerea facturii lunare la energia electrică şi reducerea subvenţiilor alocate în acest scop
2.producerea energiei electrice necesare consumului în iluminatul public şi clădirile instituţiilor publice, stabilite prin HCL .
3.Protecţia mediului prin reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice, diversificarea surselor de producere a
energiei, tehnologiilor şi infrastructurii pentru producţia de energie electrică, prin implementarea tehnologiilor fotovoltaice.
4.Crearea a noi locuri de muncă, prin realizarea capacităţilor de producere a energiei din surse solare.
5.Implicarea mai activă a autorităţilor publice locale, în procesul de valorificare a resurselor regenerabile de energie.

Rezultatele după implementarea proiectului sun următorarele:
1. o putere instalaltă de 2,2 MWe
2. 2935 MWe h/an energie produsă ca urmare a implementării proiectului
3.12 locuri de muncă nou create după punerea în funcşiune a instalaţiei

Rezultate

Activităţi precontractuale
1. Contractarea serviciilor de consultanţă
2. Analiză preliminară privind potenţialul solar în zona Mun.Sfântu Gheorghe
3. Stabilire amplasament
4. Realizarea studiilor de teren – topo, geo
5. Evaluări privind  potenţialul resursei solare pe bază de măsurători
6. Obţinere avize acorduri necesare depunerii cererii de finanţare
7. Avize
8. Elaborare studiu de fezabilitate
9. Întocmire şi depunere documentaţie de finanţare
10. Obţinere autorizaţie de construcţie
11. Contractarea finanţării

Activitati dupa semnarea contractului:
1. Activităţi continue: activităţi de consultanţă pentru managementul investiţiei, activităţi de asistenţă tehnică, monitorizare şi
evaluare Informare şi publicitate, activităţi neprevăzute
2. Pregătirea lucrărilor ceea ce presupune organizarea achiziţiei publice pentru: servicii de asistenţă tehnică, lucrări de execuţie,
pentru utilaje şi echipamente.
3. Executarea lucrărilor: organizare şantier, achiziţie utilaje şi echipamente, amenajari teren, constructii si instalatii, utilitati ,
racordare la SEN, montare utilaje şi echipamente
4. Finalizarea lucrărilor: angajarea şi pregătirea personalului, cuplarea la reţeaua SEN, probe tehnologice, teste  PIF, punerea în
operare a centralei
5. Activităţi cu auditul proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Reabilitarea, modernizarea clădirilor Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe

53524

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4716 / 30 SEP 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

01 OCT 2014

30 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 4,022,347.60 LEI

1,064,818.95 LEIValoare eligibilă proiect:

21,296.38 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 1,043,522.57 LEI

Rambursare efectivă: 703,588.77 LEI

Uniunea Europeana

3.51 LEI din data de 27 DEC 2007

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective
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Obiectivul general al proiectului propus urmăreşte îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie la Liceul Tehnologic Kós Károly  din
Municipiul Sfântu Gheorghe pentru asigurarea unui proces educaţional la standarde europene şi creşterii participării populaţiei şcolare la
procesul educaţional.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii de educaţie a Liceului Tehnologic Kós Károly din Municipiul Sfântu Gheorghe prin
reabilitarea şi modernizarea atelierului şcolar şi a cantinei.
2. Asigurarea accesului populaţiei şcolare la procesul educaţional prin promovarea egalităţii de şanse şi nondiscriminării

O unitate de învăţământ reabilitat/modernizat, o infrastructura mai bună pentru educaţie preuniversitară (nr.), în mediul urban, pentru
învăţământ liceal, profesional tehnic.

Rezultate

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare şi promovare
2.1. Comunicare prin anunţ de presă lansarea şi finalizarea  proiectului
2.2. Organizarea conferinţelor de presă
2.3. Organizarea procedurii de achiziţii şi atribuirea contractului pentru realizarea panoului de identitate vizuală şi a plăcii permanente
2.3.1. Confecţionarea şi amplasarea panoului de identitate vizuală
2.3.2. Confecţionarea şi amplasarea plăcii permanente
2.4. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcţii, conform contractului
3.1. Realizarea lucrărilor conform contractului de lucrări
3.2. Recepţia la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziţii şi atribuirea contractului pentru serviciul de asistenţă tehnică-diriginte de şantier
4.1. Prestarea serviciului de diriginte de şantier
5. Organizarea procedurii de achiziţii  şi atribuirea contractului pentru serviciile de audit
5.1. Prestarea serviciului de audit- intocmirea raportului de audit
6. Monitorizarea proiectului
7. Închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din Municipiul
Sfântu Gheorghe

 53522

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 4818 / 31 OCT 2014
Dată începere:

Dată finalizare:

01 NOI 2014

31 DEC 2015

Valoarea totală proiect: 2,223,033.40 LEI

2,122,449.03 LEIValoare eligibilă proiect:

42,448.98 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,080,000.05 LEI

Rambursare efectivă: 1,994,335.86 LEI

Uniunea Europeana

4.41 LEI din data de 31 OCT 2014

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului propus urmăreşte „Sistematizare verticală şi amenajări exterioare la Şcoala Gimnazială Nicolae Colan din
Municipiul Sfântu Gheorghe” îmbunătăţind calitatea infrastructurii de educaţie, pentru a asigura un proces educaţional la standarde
europene şi a creşterii participării populaţiei şcolare la procesul educaţional.

Unităţi de învăţământ reabilitate/ modernizate/ extinse / echipate - infrastructura pentru educaţie preuniversitară (nr.), din care în mediul
urban: 1 învăţământ  primar şi gimnazial.
Numar elevi inscrisi in  unitatea  de invatamant: 325

Rezultate
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Numar elevi  aparţinând grupurilor de populaţie dezavantajate  inscrisi în  unitatea  de învăţământ: 20
Acces crescut la infrastructura educaţională reabilitată/dotată (%): 0,08

1. Numirea echipei de implementare
2. Informare şi promovare
2.1. Comunicare prin anunţ de presă lansarea şi finalizarea  proiectului
2.2. Organizarea conferinţei de presă
2.3. Organizarea procedurii de achiziţii şi atribuirea contractului pentru realizarea plăcii temporare şi permanente
2.4. Confecţionarea şi amplasarea plăcii temporale
2.5. Confecţionarea şi amplasarea plăcii permanente
2.6. Lipirea autocolanter pe echipamentele procurate prin proiect
3. Executarea lucrărilor de construcţii, conform contractului
3.1. Recepţii lucrări de construcţii parţiale în faze determinante
3.2. Recepţia la terminarea lucrărilor
4. Organizarea procedurii de achiziţii pentru serviciile de audit
4.1. Atribuirea contractului de servicii pentru audit
4.2. Prestarea serviciului de audit- intocmirea raportului de audit
5. Monitorizarea proiectului
6. Închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea calităţii arhitectural-ambientale şi reabilitare termică - Colegiul Naţional "Mihai Viteazul" -
Internat şi Sală Festivităţi

117530

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3089 / 11 SEP 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

12 SEP 2018

30 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 7,162,742.71 LEI

7,127,042.71 LEIValoare eligibilă proiect:

142,540.85 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 35,700.00 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de faţă este creşterea standardului de viaţă a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea
trecerii la o economie  cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraş, şi  prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
educaţionale cu  gestionarea inteligentă a energiei, şi utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creşterea eficienţei energetice la
clădirile de internat şi sală de festivităţi la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul".
1. OS 1 Îmbunătăţirea calităţii sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la clădirile de
internat şi sală de festivităţi laColegiul Naţional "Mihai Viteazul" cu cel puţin 30% faţă de consumul iniţial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de
transportul şi consumul de energie cu cel puţin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie şi diversificarea
surselor de producere a energiei la clădirile de internat şi sală de festivităţi la Colegiul Naţional "Mihai Viteazul".
3. OS 3 Asigurarea condiţiilor de confort interior prin îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi a confortului termic la Colegiul Naţional
"Mihai Viteazul" prin două clădiri reabilitate termic şi arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării şi consumului energiei prin introducerea celor două surse noi de energie regenerabilă
(solar şi fotovoltaic).

Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: sală festivităţi
1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 45,11 tone de CO2 (valoare la începutul implementării ) la 4,41 tone CO2
(valoare de output) - (OS2)

Rezultate
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4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 240861,09 (valoare la început) la 28007,67 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea sălii de festivităţi scade de la 20,71 tep -cât a fost la
începutul implementării proiectului, la 2,41 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 578,95 kWh/m2/an la 67,32 kWh/m2/an;
din care - pentru încălzire/răcire: scade de la 477,61 la 23,78 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va creşte cu 100% , în total cu 26310,67 kWh/an, din care: - pentru
încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la
începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 0 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la sfârşitul
implementării este 26310,67 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de
energie la nivelul proiectului la clădirea sălii de festivităţi la Colegiul Mihai Viteazul este 93,94 %.
Indicator de realizare (de output) – aferent clădirii: internat
1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 203,72 tone de CO2 (valoare la începutul implementării ) la 46,64 tone CO2
(valoare de output) - (OS2)
 4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1220238,63 (valoare la început) la 287821,87 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea internatului scade de la 104,92 tep -cât a fost la începutul
implementării proiectului, la 24,75 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 401,18 kWh/m2/an la 94,62 kWh/m2/an;
din care - pentru încălzire/răcire scade de la 245,16 la 35,40 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va creşte cu 100% , în total cu 142742,61 kWh/an, din care: - pentru
încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 0 kWh/an, - pentru preparare apei calde de consum: la
începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 27294,93 kWh/an, - consumul electric: la începutul implementării este 0 la
sfârşitul implementării este 115447,68 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de
energie la nivelul proiectului la clădirea internatului de la Colegiul Mihai Viteazul este 49,59 %.

1.     Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziurea DALI
3. Contractare servicii de informare şi publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanţare, împreună cu documentele suport şi încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanţare
10. Achiziţionare servicii de informare şi publicitate
11. Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
14. Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
15. Achiziţionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentaţie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
26. Recepţia la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea  calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Grădiniţa cu program prelungit ”Gulliver”,
str. Dealului nr. 24

117734

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3086 / 11 SEP 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

12 SEP 2018

11 NOI 2020

Valoarea totală proiect: 1,590,952.73 LEI

1,432,965.87 LEIValoare eligibilă proiect:

28,659.32 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 157,986.86 LEI
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Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de faţă este creşterea standardului de viaţă a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea
trecerii la o economie  cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraş, şi  prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
educaţionale cu  gestionarea inteligentă a energiei, şi utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creşterea eficienţei energetice la
grădiniţa “Gulliver”.
OS1. Îmbunătăţirea calităţii sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la grădiniţa Gulliver cu cel
puţin 30% faţă de consumul iniţial.
OS2. Reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de transportul şi
consumul de energie cu cel puţin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie şi diversificarea surselor de
producere a energiei la grădiniţa Gulliver.
OS3. Asigurarea condiţiilor de confort interior prin îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi a confortului termic la grădiniţa “Gulliver” printr-o
clădire reabilitată termic şi arhitectural
OS4. Eficientizarea generării, livrării şi consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 173,25 tone de CO2 (valoare la începutul implementării ) la 32,56
tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 888818.51 (valoare la început) la 288758.23 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea grădiniţei ”Gulliver” scade de la 72,85 tep -cât a
fost la începutul implementării proiectului, la 23,67 tep la finalul implementării
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 582,38 kWh/m2/an la 85,37
kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 438,07 la 78,88 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va creşte cu 100%, în total cu 330174,35 kWh/an, din care: -
pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 187361,63 kWh/an, - pentru preparare apei calde
de consum: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 83233,74 kWh/an, - consumul electric: la începutul
implementării este 0 la sfârşitul implementării este 59578,98 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor
regenerabile de energie la nivelul proiectului la grădiniţa cu program prelungit Gulliver este de 53,13 %.

Rezultate

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziurea DALI
3. Contractare servicii de informare şi publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanţare, împreună cu documentele suport şi încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanţare
10. Achiziţionare servicii de informare şi publicitate
11. Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
14. Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
15. Achiziţionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentaţie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante

Activităţi finanţate
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26. Recepţia la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activităţi pentru închiderea proiectului

Cod SMIS:

Reabilitare termică la Liceul de Artă ”Plugor Sándor” din Municipiul Sfântu Gheorghe

117735

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3332 / 18 OCT 2018
Dată începere:

Dată finalizare:

19 OCT 2018

18 OCT 2020

Valoarea totală proiect: 2,153,202.64 LEI

2,085,821.69 LEIValoare eligibilă proiect:

41,716.43 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 67,380.95 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului de faţă este creşterea standardului de viaţă a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea
trecerii la o economie  cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oraş, şi  prin îmbunătăţirea calităţii infrastructurii
educaţionale cu  gestionarea inteligentă a energiei, şi utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin creşterea eficienţei energetice la
Liceul de Artă ”Plugor Sándor”.
1. OS1 Îmbunătăţirea calităţii sistemului energetic ce determină scăderea consumului anual de energie primară la Liceul de Artă ”
Plugor Sándor” cu cel puţin 30% faţă de consumul iniţial.
2. OS 2 Reducerea emisiilor poluante şi combaterea schimbărilor climatice prin reducerea emisiilor de CO generate de
transportul şi consumul de energie cu cel puţin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficientă a resurselor de energie şi diversificarea
surselor de producere a energiei la Liceul de Artă ”Plugor Sándor”.
3. OS 3 Asigurarea condiţiilor de confort interior prin îmbunătăţirea condiţiilor de igienă şi a confortului termic la Liceul de Artă ”
Plugor Sándor” printr-o clădire reabilitată termic şi arhitectural.
4. OS 4 Eficientizarea generării, livrării şi consumului energiei prin introducerea acelor două surse noi de energie regenerabilă.

1. O clădire reabilitată -(OS3)
2. Două surse noi de energie regenerabilă -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de seră scade de la 231,33 tone de CO2 (valoare la începutul implementării ) la 82,80
tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primară (kWh/an) scade de la 1.225.186,35 (valoare la început) la 556.424,92 (valoare la final) -
(OS1)
5. Consumul anual de energie finală (din surse neregenerabile) (tep) în clădirea şcolii ”Plugor Sándor” scade de la 100,43 -cât a
fost la începutul implementării proiectului, la 45,61 tep la finalul implementării.
6. Consumul anual specific de energie primară, din surse neregenerabile în total va scădea de la 461,12 kWh/m2/an la 146,65
kWh/m2/an; din care pentru încălzire scade de la 357,80 la 118,31 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primară din surse regenerabile va creşte cu 100% , în total cu 266.523,67 kWh/an, din care: -
pentru încălzire/răcire: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 166.514,19 kWh/an, -pentru prepararea apei calde
de consum: la începutul implementării este 0 la sfârşitul implementării este 43.999,92 kWh/an, -consumul electric: la începutul
implementării este 0 la sfârşitul implementării este 56.009,56 kWh/an.
8. Procentul din total consum energie primară după implementarea măsurilor care este realizat prin utilizarea surselor
regenerabile de energie la nivelul proiectului la liceul ”Plugor Sándor”” este 31,40%.

Rezultate
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1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziurea DALI
3. Contractare servicii de informare şi publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanţare, împreună cu documentele suport şi încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanţare
10. Achiziţionare servicii de informare şi publicitate
11. Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
14. Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
15. Achiziţionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentaţie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
26. Recepţia la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni la nivelul Primariei
Municipiului Sfantu Gheorghe

126515

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 319 / 25 FEB 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

Valoarea totală proiect: 2,910,004.84 LEI

2,837,612.12 LEIValoare eligibilă proiect:

56,752.24 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 72,392.72 LEI

Rambursare efectivă: 2,780,859.88 LEI

Uniunea Europeana

LEI din data de

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

1. 1. Asigurarea accesului online la serviciile gestionate exclusiv de primaria municipiului Sfantu Gheorghe - in termen de 30 luni
de la semnarea contractului de finantare.
2. 2. Digitalizarea proceselor de administrare a documentelor- in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.
3. 3. Retro-digitalizarea documentelor din arhiva - in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare.
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1. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate. atins prin Rezultat proiect 1: Servicii online accesibile gestionate
exclusiv de Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare
2. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate; atins prin Rezultat proiect 2: Procesele de administrare a
documentelor digitalizate in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare
3. Rezultat program 3 Proceduri simplificate pentru reducerea birocratiei pentru cetateni la nivel local corelate cu Planul integrat de
simplificare a procedurilor administrative pentru cetateni implementate, atins prin - Rezultat proiect 3: Documentele din arhiva retro-
digitalizate in termen de 30 de luni de la semnarea contractului de finantare

Rezultate

1. Simplificarea procedurilor administrative si reducerea birocratiei pentru cetateni
1.1 Analiza si redefinirea procedurilor interne de lucru in scopul proiectarii si implementarii serviciilor on line furnizate exclusiv de
autoritatea publica locala Mun Sfantu Gheorghe catre cetateni
1.2. Identificarea de solutii online pentru administrarea documentelor digitalizate si arhitectura proceselor de administrare a documentelor
digitalizate
1.3 Implementarea solutiilor IT de retrodigitalizare a documentelor
2. Management de proiect
2.1. Activitati de management de proiect
3. Informare si publicitate
3.1. Comunicat de presa inceput proiect, Afisare pe site-ul Primariei a informatiilor cu privire la proiect, Realizarea si expunerea afisului cu
informatii despre proiect, Eveniment de diseminare, Comunicat de presa final proiect

Activităţi finanţate

Cod SMIS:

Creşterea calităţii arhitectural-ambientale, reabilitare termică Şcoala Gimnazială Gödri Ferenc
structura GPP Árvácska

117733

Titlul proiectului:

Nr. de înregistrare contract: 3823 / 25 FEB 2019
Dată începere:

Dată finalizare:

26 FEB 2019

25 MAR 2021

Valoarea totală proiect: 2,141,660.86 LEI

2,044,086.83 LEIValoare eligibilă proiect:

40,881.74 LEIValoare eligibilă beneficiar:

Valoare sprijin beneficiar: 2,003,205.09 LEI

Rambursare efectivă: LEI

Uniunea Europeana

4.52 LEI din data de 30 DEC 2016

Entitate finanţatoare:

Curs de schimb:

 NR.  din

Măsura de ajutor de stat

Baza legală naţională

Denumirea măsurii de ajutor:

Act juridic:

Baza legală comunitară

Bază legală:

Măsura CE:  NR.  din

Detalii proiect

Obiective

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului de faa este cresterea standardului de viaa a locuitorilor din Municipiul Sfântu Gheorghe, prin sprijinirea
trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon în infrastructurile publice din oras, si prin îmbunatairea calitaii infrastructurii
educaionale cu gestionarea inteligenta a energiei, si utilizarea acestuia din surse regenerabile, prin cresterea eficienei energetice la
Gradinia cu program prelungit “Árvácska”.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. OS1. Îmbunatairea calitaii sistemului energetic ce determina scaderea consumului anual de energie primara la gradinia
“Árvácska ” cu cel puin 30% faa de consumul iniial.
2. OS2. Reducerea emisiilor poluante si combaterea schimbarilor climatice prin reducerea emisiilor de CO? generate de transportul
si consumul de energie cu cel puin 30% pe an, determinat prin utilizarea eficienta a resurselor de energie si diversificarea
surselor de producere a energiei gradinia “Árvácska ”.
3. OS3. Asigurarea condiiilor de confort interior prin îmbunatairea condiiilor de igiena si a confortului termic la gradinia “Árvácska
”, printr-o cladire reabilitata termic si arhitectural.
4. OS4. Eficientizarea generarii, livrarii si consumului energiei prin introducerea acelor doua surse noi de energie regenerabila.

Rezultate
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1. O cladire reabilitata -(OS3)
2. Doua surse noi de energie regenerabila -(OS4)
3. Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera scade de la 247,14 tone de CO2 (valoare la începutul implementarii ) la 56,93
tone CO2 (valoare de output) - (OS2)
4. Consumul anual de energie primara (kWh/an) scade de la 1236991,04 (valoare la început) la 422734,08 (valoare la final) -(OS1)
5. Consumul anual de energie finala (din surse neregenerabile) (tep) în cladirea gradiniei „Árvácska” scade de la 101,39 tep -cât a
fost la începutul implementarii proiectului, la 34,65 tep la finalul implementarii.
6. Consumul anual specific de energie primara, din surse neregenerabile în total va scadea de la 736,60 kWh/m2/an la 158,47
kWh/m2/an; din care pentru încalzire scade de la 601,01 la 109,92 Kw/m2/an.
7. Consumul anual de energie primara din surse regenerabile va creste cu 100% , în total cu 217618 kWh/an, din care:
- pentru încalzire/racire: la începutul implementarii este 0 la sfârsitul implementarii este 156618 kWh/an,
- pentru preparare apei calde de consum: la începutul implementarii este 0 la sfârsitul implementarii este 33000 kWh/an,
- consumul electric: la începutul implementarii este 0 la sfârsitul implementarii este 28000 kWh/an,
8. Procentul din total consum energie primara dupa implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile
de energie la nivelul proiectului la gradinia cu program prelungit Árvácska este 35,20 %.

1. Contractarea serviciilor de elaborare DALI
2. Contractarea pentru reviziurea DALI
3. Contractare servicii de informare şi publicitate
4. Adoptarea Hotărârii Consiliului Local de aprobare a DALI revizuit
5. Aprobarea proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect
6. Elaborarea cererii de finanţare, împreună cu documentele suport şi încărcarea în sistemul electronic MySMIS 2014
7. Constituirea echipei de implementare şi stabilirea responsabilităţilor
8. Răspuns la eventualele solicitări de clarificare
9. Semnarea contractului de finanţare
10. Achiziţionare servicii de informare şi publicitate
11. Achiziţionare servicii de elaborare a proiectului tehnic
12. Achiziţionarea serviciilor privind verificarea proiectului tehnic
13. Achiziţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii
14. Achiziţionare servicii de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
15. Achiziţionare servicii de audit financiar
16. Elaborare documentaţie PT
17. Verificarea proiectului tehnic
18. Prestarea serviciilor de asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
19. Emiterea ordinului de începere a lucrărilor
20. Predarea amplasamentului
21. Execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii conform graficului de execuţie
22. Urmărirea lucrărilor pe faze de execuţie în conformitate cu prevederile contractului de lucrări
23. Verificarea materialelor utilizate
24. Remedierea lucrărilor executate necorespunzător
25. Recepţii lucrări de construcţii şi instalaţii, parţiale în faze determinante
26. Recepţia la terminarea lucrărilor
27. Comunicarea printr-un anunţ de presă începerea proiectului
28. Amplasarea panourilor de identitate vizuală
29. Comunicarea printr-un anunţ de presă finalizarea proiectului
30. Amplasare placă permanentă
31. Autocolante de informare
32. Prestarea Serviciilor de audit financiar
33. Întocmirea raportului final de audit
34. Gestionarea proiectului (management de proiect)
35. Activităţi pentru închiderea proiectului

Activităţi finanţate

Asistenţă solicitată

Titlul proiectului: Amenajare parc - Cartierul Ciucului

Informaţii înregistrare solicitare: 127509 / 29 MAR 2018

Valoarea totală proiect: 2,003,920.71

Valoare eligibilă proiect: 1,839,941.09

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului consta in imbunatatirea regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatii marginalizate din cartierul
Ciucului a municipiului Sfantu Gheorghe judetul Covasna, prin realizarea investitiilor in facilitati destinate utilizarii publice a parcului
existent si de a oferi locuitorilor acestui cartier o gradina publica (parc) de interes local, care sa fie totodata un ornament vegetal al
vecinetatii si realizarea unei dezvoltari durabile a zonei.
Prin reamenajarea parcului din cartierul Ciucului, proiectul va contribui la realizarea  obiectivului general al proiectului..
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de
4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori ai zonei marginalizate Cartierul Ciucului din Municipiul Sfantu Gheorghe.
3. Reducerea numarului populatiei incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si integrarea lor
in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Rezultate

27



Rezultate asteptate:
1. Reabilitarea si amenajarea unui parc public in zona marginalizata din cartierul Ciucului (conform CF 40154 terenul are o suprafata de
4.834 mp), dar suprafata totala a terenului studiat este de 2.164 mp, din care spatii verzi (parcul) 988 mp.
2. Imbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori (conform SDL pagina 37, 38) ai zonei marginalizate din cartierul Ciucului din
municipiul Sfantu Gheorghe.
3. Integrarea populatiei defavorizate incadrata in zona marginalizata din cartierul Ciucului a municipiului Sfântu Gheorghe si inglobarea lor
in comunitate datorita regenerarii fizice a acestei zone.

Activităţi finanţate

1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2.Pregatirea proiectului
3.Depunerea cererii de finantare
4.Incheierea contractului de finantare
5.Obtinere avize, acorduri si autorizatii
6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7.Elaborarea proiectului tehnic
8.Managementul proiectului
9.Realizarea investitiei de baza
10.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
11.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
12.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
13.Informare si publicitate in cadrul proiectului
14.Auditul financiar al proiectului
15.Achitarea taxelor locale
16.Servicii de verificare tehnica a proiectului tehnic si detaliilor de executie

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reabilitarea si extinderea Gradinitei cu Program Prelungit „Korösi Csoma Sándor”

Informaţii înregistrare solicitare: 123814 / 04 SEP 2018

Valoarea totală proiect: 1,853,567.14

Valoare eligibilă proiect: 1,853,567.14

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6437 LEI din data de 30 SEP 2018

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea pe plan local a unei infrastructuri de învatamânt de calitate, incluziv si accesibil în
vederea cresterii numarului de copii care beneficiaza de educatie prescolara în forma organizata prin îmbunatatirea conditiilor de
desfasurare a actului educativ, si prin facilitarea accesului copiilor la o educatie prescolara de calitate; sprijinind astfel si accesul parintilor
pe piata fortei de munca.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Dezvoltarea infrastructurii educationale la Gradinita Korösi prin reorganizarea functionala si extinderea cladirii acesteia.
2. Sistematizarea verticala a terenului si amenajarea unui loc de joaca.
3. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin dotarea si echiparea salilor de gradinita.

Rezultate asteptate:
1. Participantii la porcesul educational din GPP „Korösi Csoma Sándor” sunt un numar de 68 de copii, din care aproximativ 50 % fete si
50% baieti. În urma implementarii proiectului acest numar va creste cu cca. 7%, din care estimativ 50 % vor fi fete si 50% baiei.
2. 1 Imobil educational de ciclul prescolar reabilitat cu o capacitate pentru 72 de participanti la procesul educational.

Rezultate

Activităţi finanţate

1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2.Informare si promovare proiect
3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4.Dotare
5.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6.Audit financiar
7.Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Construire gradinita si cresa – Câmpul Frumos

Informaţii înregistrare solicitare: 125951 / 10 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 1,994,791.00 LEI
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Valoare eligibilă proiect: 1,994,791.00

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6701 LEI din data de 31 OCT 2018

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului este crearea si dezvoltarea unei infrastructuri educationale de calitate în vederea asigurarii accesului
sporit la educatie timpurie a copiilor din Campul Frumos, sprijinând astfel si participarea parintilor pe piata fortei de munca.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Construirea si dotarea unei crese si gradinite amplasate în zona Câmpul Frumos.
2. Îmbunatatirea serviciilor educationale prin: dotarea si echiparea salilor de gradinita si cresa, prin crearea unei sali multimedia si prin
amenajarea unei bucatarii ce va face posibil ca acesti copii sa serveasca o masa calda
3. Dezvoltarea serviciilor institutiei prin extinderea programului gradinitei de la program normal la program prelungit.
4. Amenajarea curtii gradinitei pentru activitati în timul liber.

Rezultate asteptate
1. Participantii la porcesul educational din cresa si gradinita Câmpul Frumos sunt 60 de copii, din care aproximativ 50 % fete si 50%
baieti.
2. 1 Imobil educational de ciclul anteprescolar si prescolar nou construit cu o capacitate pentru 60 de participanti la procesul educational.

Rezultate

Activităţi finanţate

1. Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2. Informare si promovare proiect
3. Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4. Dotare
5. Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
6. Audit financiar
7. Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Eficientizarea sistemului de iluminat public din Municipiul Sfantu Gheorghe, lot 1.

Informaţii înregistrare solicitare: 37858 / 17 OCT 2018

Valoarea totală proiect: 1,398,767.42

Valoare eligibilă proiect: 1,387,311.13

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.652 LEI din data de 31 IAN 2018

LEI

LEI

Obiective

1. 1. Implementarea unui sistem de telegestiune la nivelul Mun. Sfantu Gheorghe
2. 2. Crearea unui sistem de iluminat public in Mun Sfantu Gheorghe cu o lunigme de 2650 ml, la un nivel optim din punct de
vedere al consumului energetic si cu emisii scazute de CO 2
3. Sporirea sigurantei traficului si a cetatenilor.

1 Scaderea consumului anual de energie primara in iluminat public: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului:
49.664 kWh /an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 16.420 kWh /an.
2 Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 14.3 t
CO2/an , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 4,7 t CO2 /an
3 Lungime sistem de iluminat public creat/modernizat/extins/reintregit: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului
(ml) : 0 , valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 2.650
4 Surse de energie regenerabila utilizate (nr.): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0 , valoarea
indicatorului la finalul implementarii proiectului: 5
5 Nivel de luminanta minima (cd/m2): valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,15 valoarea indicatorului la
finalul implementarii proiectului: 0,52
6 Numarul de corpuri de iluminat instalate prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 38, valoarea
indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82.
7 Numarul de puncte luminoase controlate prin telegestiune: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 0,
valoarea indicatorului la finalul implementarii proiectului: 82
8 Numarul de stâlpi instalati prin proiect: valoarea indicatorului la inceputul implementarii proiectului: 67, valoarea indicatorului la
finalul implementarii proiectului: 78.

Rezultate

Activităţi finanţate

Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
Pregatirea proiectului
Depunerea Cererii de Finantare
Incheierea contractului de finantare:
Obtinere avize, acorduri, autorizatii
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Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
Elaborarea proiectului tehnic
Managementul proiectului
Achitarea taxelor legale
Realizarea investitiei de baza
Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
Informare si publicitate in cadrul proiectului
Auditul financiar al proiectului
Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia

Împrumuturi

Titlul proiectului: Sistematizare verticala la Liceul Tehnologic Economic Administrativ „Berde Áron”

Informaţii înregistrare solicitare: 126696 / 21 DEC 2018

Valoarea totală proiect: 3,086,521.88

Valoare eligibilă proiect: 3,063,214.88

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.6531 LEI din data de 31 DEC 2018

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului de fata urmareste cresterea calitatii infrastructurii educationale relevante pentru piata fortei de munca prin
amenajarea exterioara si sistematizarea verticala la Liceul Tehnologic Administrativ „Berde Áron”.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Modernizarea curii scolii prin reamenajarea suprafetelor pietonale din incinta scolii.
2. Reînnoirea si echiparea corespunzatoare a pistelor si terenurilor de joc din curtea scolii.
3. Amenajarea spatiilor verzi pe suprafetele de teren neconstruite din curte ce vor îmbunatati calitatea mediului din incinta scolii si nu
numai.

Rezultate proiect:
1. Vor fi cel mult 413 de copii, participantii la porcesul educational din Liceul Tenhnologic Economic Administrativ „Berde Áron”, din care
70% fete si 30 % baieti.
2. 1 Imobil educational de învatamânt secundar reabilitat.

Rezultate

Activităţi finanţate

1.Elaborarea Cererii de finantare si semnarea Contractului de finantare
2.Informare si promovare proiect
3.Proiect Tehnic si Lucrare de constructii
4.Asistenta tehnica din partea unui diriginte de santier
5.Audit financiar.
6.Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: “Demolarea grădiniţei nr. 7 şi construirea unei noi clădiri pentru grădiniţa de pe strada Orbán
Balázs”

Informaţii înregistrare solicitare: 11234 / 23 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,685,487.43

Valoare eligibilă proiect: 1,094,662.79

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.7552 LEI din data de 06 MAI 2019

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul general al proiectului este creşterea calităţii unei infrastructuri educaţionale în vederea asigurării accesului sporit la educaţie
timpurie a copiilor din municipiul Sfântu Gheorghe, sprijinând astfel şi participarea părinţilor pe piaţa forţei de muncă.
1. Demolarea unei clădiri vechi de grădinită şi construirea unei alteia noi în mun. Sfântu Gheorghe.
2. Îmbunătăţirea serviciilor educaţionale prin dotarea şi echiparea grădiniţei.
3. Dezvolatarea serviciilor instituţiei educaţionale prin introducerea programului prelungit.
4. Amenajarea curţii grădiniţei pentru activităţi în aer liber cu caracter educativ.

Rezultate
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1 Participanţii la porcesul educaţional din grădiniţa nr.7 sunt 30 de copii, valoarea la începutul implementării proiectului 22
preşcolari, valoarea estimată la finalul implementării proiectului 30, din care aproximativ 50 % fete şi 50% băieţi.
2 1 Imobil educaţional de ciclul preşcolar nou construit cu o capacitate pentru 30 de participanţi la procesul educaţional.

Activităţi finanţate

Elaborarea Cererii de finanţare şi semnarea Contractului de finanţare
Informare şi promovare proiect
Proiect Tehnic şi Lucrare de construcţii
Asistenţă tehnică din partea unui diriginte de şantier
Dotare
Audit financiar
Managementul proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de
Mobilitate Urbană Durabilă

Informaţii înregistrare solicitare: 129474 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 128,614,223.20

Valoare eligibilă proiect: 102,690,612.21

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiectivul proiectului " Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana
Durabila" consta in dezvoltarea unui sistem de transport public modern si eficient, prin dezvoltarea infrastructurii si dotarii pentru transport
public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicole de transport
public, crearea/modernizarea/extinderea unei reele coerente de piste/trasee de biciclete, dar si prin crearea/modernizarea unor
trasee/spaii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigura premisele cele mai favorabile pentru
realizarea unui transfer sustenabil al unei pari din ponderea modala a utilizarii autoturismelor personale, catre transportul public, utilizarea
bicicletei ca mijloc de deplasare si mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier si emisiile de echivalent CO2 în
Municipiul Sfantu Gheorghe.
Principalele componente in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe
Planul de Mobilitate Urbana Durabila" sunt :
 -Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice;
- Amenajare pista pentru biciclisti pe digul raului Olt intre intersectia paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chilieni;
- Reabilitarea si amenajarea cailor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
- Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
- Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti la strada Lct. Pais David si Nicolae Iorga;
- Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public;
- Sistem de management al traficului;
- Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna;
- Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing).

1. Autobuze achizitionate (nr.):
-Valoarea la inceputul implementarii: 0
-Valoarea la finalul implementarii: 12
2. Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 8,04
3. Lungimea cailor de rulare a infrastructurii (strazi) pe care circula transportul public reabilitate/amenajate (km):
-Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 km
-Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:5,901km
4. Lungimea trotuarelor amenajate/reabilitate (km):
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 km
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 3,837 km
5. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/ reabilitate (nr.):
-Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:1
6. Lungime pod pietonal si pentru biciclisti pe digul raului Olt reabilitat/modernizat/construit (km):
-Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 0,907 km
7. Statii de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.):
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 64 buc
8. Sisteme de managementul al traficului, inteligente create/modernizate /extinse (nr.):
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 buc
9. Terminal de transport public urban/judetean/ interjudetean construit/modernizat (nr.)
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1 buc
10. Sisteme de inchiriere biciclete (bike sharing) create/modernizate/extinse (nr.):

Rezultate
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- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 buc
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 1
11. Statii de inchiriere biciclete construite/modernizate/extinse (nr.)
- Valoare la începutul implementarii proiectului: 0 buc
- Valoare estimata la finalul implementarii proiectului: 17
12. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/)
1.Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului in anul de baza:
fara proiect: 22834,22        cu proiect: 22834,22
Scaderea anuala estimata: 0
2.Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:
fara proiect: 22906,29 cu proiect: 22074,87
Scaderea anuala estimata: 858,43 tone (3.75%)
3.Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:
fara proiect: 23291,52       cu proiect: 21512,81
Scaderea anuala estimata: 1778,71 tone (7,64%)
13. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme
1. Valoarea estimata pentru primul an de implementare a proiectului:
fara proiect 19.012.313    cu proiect 19.012.313
Scaderea anuala estimata: 0
2. Valoarea estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:
fara proiect 18.775.845    cu proiect 18.173.163
Scaderea anuala estimata: 602.682 (3,21%)
3. Valoarea estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:
fara proiect 19.139.474    cu proiect:17.992.024
Scaderea anuala estimata: 1.147.450 (6%)
14. Cresterea numarului de pasageri transportati cu transportul de calatori local
1.Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului în anul de baza:
fara proiect: 933.613      cu proiect: 933.613
Cresterea anuala estimata:0
2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului :
fara proiect: 910.119      cu proiect: 963.655
Cresterea anuala estimata: 53.536 (5,88%)
3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare:
fara proiect: 883.382     cu proiect: 989.385
Cresterea anuala estimata: 106.003 (12%)
15. Cresterea numarului de biciclisti
1.Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului în anul de baza
fara proiect: 1.364.745      cu proiect: 1.364.745
Cresterea anuala estimata: 0
2.Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului
fara proiect: 1.390.803    cu proiect: 1.947.125
Cresterea anuala estimata: 556.322 (40%)
3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare
fara proiect: 1.468.737     cu proiect: 2.019.513
Cresterea anuala estimata: 550.776 (37,50%)
16. Cresterea numarului de pietoni
1.Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului în anul de baza
fara proiect: 22.494.766    cu proiect: 22.494.766
Cresterea anuala estimata: 0
2. Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului
fara proiect: 21.881.962      cu proiect: 22.530.870
Cresterea anuala estimata: 648.908 (2.97%)
3. Valoare estimata pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanare
fara proiect: 21.021.468     cu proiect: 22.260.652
Cresterea anuala estimata: 1.239.184 (5.89%)

Activităţi finanţate

1. Elaborare proiect
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obtinere avize, acorduri, autorizatii
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectelor tehnice
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investitiei de baza
10. Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
11. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
12. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
13. Informare si publicitate in cadrul proiectului
14. Auditul financiar al proiectului
15. Achitarea taxelor legale
16. Verificare tehnica a proiectului tehnic
17. Certificare performantei energetice
18. Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Împrumuturi
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Titlul proiectului: Extinderea retelei de alimentare cu apa potabila  si de canalizare menajera in zonele marginalizate
ale Cartierului Örko

Informaţii înregistrare solicitare: 127513 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 2,112,639.19

Valoare eligibilă proiect: 1,939,238.96

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectul general a proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitai defavorizate din cartierul Orko, prin
extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si extinderea reelei de canalizare menajera, cu scopul îmbunatairii mediului urban,
revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.
Ca urmare, prin extinderea retelei de alimentare cu apa potabila si extinderea retelei de canalizare menajera, dat fiind necesitatea
acestuia pentru o viata decenta, proiectul va contribui la realizarea obiectivelor proiectului.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Realizarea a 1.868 metri liniar de retea de apa potabila.
2. Realizarea 1.655 ml metri retea de canalizare.
3. Imbunatatirea conditiilor de viata pentru membri de populatie marginazlizate din cartier.

1. Populatia care traieste în zonele cu interventii în regenerarea fizica, economica si sociala a comunitatilor marginalizate din municipii
resedinta de judet/nr. persoane
- valoarea la inceputului imlpementarii proiectului:1876 de persoane
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1876 de persoane
2. Retea de apa potabila:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0ml
- valoarea la finalul implementarii proiectului: 1868 ml
3. Retea de canalizare:
- valoarea la inceputul implementarii proiectului: 0 ml
- valoare la finanului implementarii proiectului: 1655 ml
4. Un nivel de trai mai ridicat al persoanelor din cartierul Orko.

Rezultate

Activităţi finanţate

1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2.Pregatirea proiectului
3.Depunerea Cererii de Finantare
4.Incheierea contractului de finantare
5.Obtinere avize
6.Managementul proiectului
7.Realizarea investitiei de baza
8.Achitarea taxelor legale
9.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
10.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
11.Informare si publicitate in cadrul proiectului
12.Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
13.Auditul proiectului
14.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
15.Elaborarea proiectului tehnic
16.Verificare tehnica a proiectului tehnic
17.Verificarea tehnica propriu zisa a proiectului tehnic
18.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Împrumuturi

Titlul proiectului: Reconversia si refunctionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii

Informaţii înregistrare solicitare: 127508 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 17,755,587.70

Valoare eligibilă proiect: 17,662,308.80

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului ”Reconversia si refuncionalizarea terenului în jurul lacului din Cartierul Garii” consta în reconversia si
refunctionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii cartierului, prin crearea
unor zone de relaxare si sport, în scopul îmbunatairii mediului urban, revitalizarii orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor
de reducere a zgomotului.
Acest obiectiv este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de investitii
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4.2, Realizarea de actiuni destinate îmbunatatirii mediului urban, revitalizarii oraselor, regenerarii si decontaminarii terenurilor industriale
dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului, Obiectiv
Specific 4.2. Reconversia si refunctionalizarea terenurilor si suprafetelor degradate, vacante sau neutilizate din municipiile de resedinta
de judet.
În concluzie, reconversia si refunctionalizarea terenului în jurul lacului din cartierul Garii si cresterea gradului de utilizare de catre locuitorii
cartierului, va contribui la realizarea Obiectivului specific al Axei prioritare.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Crearea a 29500 mp de spatii verzi, pentru relaxare.
2. Amenajare de alei pietonale (1428.14 mp), alei carosabile(384 mp) si piste de alergat (655 mp) pentru a facilita legatura între grupuri
amenajate.
3. Amenajarea unui teren de sport în scopul desfasurarii activitatilor sportive.
4. Cresterea popularizarii zonei prin crearea unor spatii de grupare sociala, în forma unei cladiri de punct de întâlnire, pe o suprafata de
98.96 mp.

Rezultatele proiectului:
1. Suprafata spatii verzi create (mp): 29500 mp
2. Strazi urbane modernizate realizate prin proiect:
         Alei pietonale: 1428.14 mp
         Alei carosabile: 384 mp
         Pista de alergare: 655 mp
3. Existenta unui teren de sport amenajat si dotat în cadrul amplasamentului (384 mp)
4. Existenta unei cladiri de punct de intalnire pe o suprafaa de 98.96 mp.

Rezultate

Activităţi finanţate

1. Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2. Pregatirea proiectului
3. Depunerea Cererii de Finantare
4. Incheierea contractului de finantare
5. Obinerea avizelor, acordurilor, autorizailor
6. Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentaiei tehnico-economice faza PT
7. Elaborarea proiectului tehnic
8. Managementul proiectului
9. Realizarea investiiei de baza
10. Achitarea taxelor legale
11. Prestarea serviciilor de asistena tehnica si dirigentie de santier
12. Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13. Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14. Informare si publicitate în cadrul proiectului
15. Auditul financiar al proiectului
16. Procesarea cererii de rambursare finale si plata aferenta acesteia
17. Verificarea tehnica a proiectului tehnic
18. Alte studii necesare implementarii proiectului

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport- Câmpul Frumos

Informaţii înregistrare solicitare: 127511 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,298,484.09

Valoare eligibilă proiect: 1,189,873.15

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Principalul obiectiv al proiectului ”Amenajare terenuri de sport - Câmpul Frumos” consta în regenerarea fizica, economica si sociala a
unor comunitati defavorizate din cartierul Câmpul Frumos, prin amenajarea unor terenuri de sport în scopul îmbunatatirii mediului urban,
revitalizarii a cartierului, orasului, reducerii poluarii aerului si promovarii masurilor de reducere a zgomotului.
Obiectivul proiectului este în concordana cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de
investiii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitailor defavorizate din regiunile urbane si rurale.
Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refunctionalizarea terenului, momentan fiind un teren neamenajat si neutilizat, în
cartierul Câmpul Frumos, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere prin amenajarea unor terenuri de sport
2. Crearea de spatii deschise urbane reabilitate si amenajate.
3. Amenajarea de spatii verzi naturale.

Rezultate asteptate:
1. Teren de 5.444 mp reabilitat si amenajat.
2. 963 mp de spatii verzi naturale create.
3. Cresterea interesului pentru relaxare prin miscare si sport a populatiei tinere cu 30 %

Rezultate
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Activităţi finanţate

1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2.Pregatirea proiectului
3.Depunerea Cererii de Finantare
4.Incheierea contractului de finantare
5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatilor
6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7.Elaborarea proiectului tehnic
8.Managementul proiectului
9.Realizarea investitiei de baza
10.Achitarea taxelor legale
11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
15.Auditul financiar al proiectului
16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi

Titlul proiectului: Amenajare terenuri de sport - Cartierul Ciucului

Informaţii înregistrare solicitare: 127510 / 29 MAR 2019

Valoarea totală proiect: 1,913,610.48

Valoare eligibilă proiect: 1,755,544.04

Entitate finanţatoare: Uniunea Europeana

Curs de schimb: 4.5744 LEI din data de 31 IUL 2017

LEI

LEI

Obiective

Obiective proiect
Obiectul general al proiectului consta în regenerarea fizica, economica si sociala a unor comunitati defavorizate din cartierul Ciucului, prin
amenajarea unor terenuri de sport în scopul facilitarii participarii la activitati sportive si sociale a locuitorilor.
Obiectivul proiectului este în concordanta cu obiectivul specific al Axei prioritare 4 - Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile, Prioritatea de
investiii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica. economica si sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale.
Ca urmare, prin amenajarea terenurilor de sport si astfel refuncionalizarea terenului, momentan având functiunea de fâneata, în cartierul
Ciucului, proiectul va contribui la realizarea acestui obiectiv specific.
Obiectivele specifice ale proiectului
1. Crearea de terenuri de sport (teren de minifotbal, teren de baschet, teren de volei, teren de padbol, teren de badminton) pentru
facilitarea activitatilor sportive.
2. Îmbunatatirea nivelului de trai a locuitorilor din Cratierul Ciucului prin crearea de spatii deschise urbane în Cartierul Ciucului.
3. Reducerea poluarii aerului prin crearea de zone verzi.

Rezultate asteptate:
1. 7.028 mp de spatii urbane deschise create.
2. Amenajarea unei suprafete de 962 mp de spatii verzi.
3. Îmbunatatirea conditiilor de viata a celor 944 de locuitori.

Rezultate

Activităţi finanţate

1.Contractarea serviciilor pentru pregatirea proiectului
2.Pregatirea proiectului
3.Depunerea Cererii de Finantare
4.Incheierea contractului de finantare
5.Obinerea avizelor, acordurilor, autorizatilor
6.Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
7.Elaborarea proiectului tehnic
8.Managementul proiectului
9.Realizarea investitiei de baza
10.Achitarea taxelor legale
11.Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier
12.Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare
13.Solicitare cerere de plata si/sau rambursare
14.Informare si publicitate în cadrul proiectului
15.Auditul financiar al proiectului
16.Verificarea tehnica a proiectului tehnic

Împrumuturi
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Această secţiune nu face obiectul prezentului apel de proiecte.

STRUCTURA GRUPULUI

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

STP CU 56_08.02.2019.pdf

29/03/2019 STP CU 56_08.02.2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP CF 40510, Str. Kos Karoly.pdf

29/03/2019 STP CF 40510, Str. Kos KarolyE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT CF 40497, PAD, Str. Kos Karoly.pdf

29/03/2019 SMT CF 40497, PAD, Str. Kos KarolyE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT CF 40498, PAD, Str. Libertatii.pdf

29/03/2019 SMT CF 40498, PAD, Str. LibertatiiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT CF 40510, PAD, Str. Kos Karoly.pdf

29/03/2019 SMT CF 40510, PAD, Str. Kos KarolyE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT CF 40512, PAD, Str. Kos Karoly.pdf

29/03/2019 SMT CF 40512, PAD, Str. Kos KarolyE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT CF 40514, PAD, Str. Mica.pdf

29/03/2019 SMT CF 40514, PAD, Str. MicaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 39153, PAD, Bike sharing.pdf

29/03/2019 CF 39153, PAD, Bike sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40458, PAD, si CFuri vechi, Terminal.pdf

29/03/2019 CF 40458, PAD, si CFuri vechi, TerminalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT CF 40396, PAD, Str. Kos Karoly.pdf

29/03/2019 SMT CF 40396, PAD, Str. Kos KarolyE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 26699, PAD Bike sharing.pdf

29/03/2019 CF 26699, PAD Bike sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 39588, PAD, Bike sharing.pdf

29/03/2019 CF 39588, PAD, Bike sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 39898, PAD Bike sharing.pdf

29/03/2019 CF 39898, PAD Bike sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 39942, PAD Bike sharing.pdf

29/03/2019 CF 39942, PAD Bike sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 39978, Bike sharing.pdf

29/03/2019 CF 39978, Bike sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CU 12 Pista pentru biciclisti pe digul Oltului.pdf

29/03/2019 CU 12 Pista pentru biciclisti pe digul OltuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40067, PAD Bike sharing.pdf

29/03/2019 CF 40067, PAD Bike sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40090, PAD Bike sharing.pdf

29/03/2019 CF 40090, PAD Bike sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40092, PAD Bike sharing.pdf

29/03/2019 CF 40092, PAD Bike sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CU 118 cu prelungire str.Nicolae Iorga.pdf

29/03/2019 CU 118 cu prelungire str.Nicolae IorgaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CU 119_prelungire Grigore Balan.pdf

29/03/2019 CU 119_prelungire Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CU 120 2018_Stadionului.pdf

29/03/2019 CU 120 2018_StadionuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CU 127 cu prelungire str.Fabricii.pdf

29/03/2019 CU 127 cu prelungire str.FabriciiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CU 130 2018_str. Ciucului.pdf

29/03/2019 CU 130 2018_str. CiuculuiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CU 158 (trouar Lunca Oltului).pdf

29/03/2019 CU 158 (trouar Lunca Oltului)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CU 208 din 27.04.2018 Elaborare DALI Pod pietonal peste raul Olt.pdf

29/03/2019 CU 208 din 27.04.2018 Elaborare DALI Pod pietonal peste raul OltE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CU 211 (Pais David).pdf

29/03/2019 CU 211 (Pais David)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CU 462 din 01.10.2018 Depou.pdf

29/03/2019 CU 462 din 01.10.2018 DepouE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CU 542 Terminal.pdf

29/03/2019 CU 542 TerminalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CU 611 Bike sharing.pdf

29/03/2019 CU 611 Bike sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT CU cu anexa 55_08.02.2019.pdf

29/03/2019 SMT CU cu anexa 55_08.02.2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT Int. str. Berzei, Str. Vulturilor, Str. Primaverii.pdf

29/03/2019 SMT Int. str. Berzei, Str. Vulturilor, Str. PrimaveriiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17.DJ FESI actualizat 10.12.pdf

29/03/2019 6.1DJ FESI actualizat 10.12E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.2 Lista fiselor de proiect prioritare si de rezerva (1) (2).pdf

29/03/2019 6.2 Lista fiselor de proiect prioritare si de rezerva (1) (2)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT Int. str. 1 Decembrie, str. Grigore Balan.pdf

29/03/2019 SMT Int. str. 1 Decembrie, str. Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT Int. str. 1 Decembrie, str. Sporturilor.pdf

29/03/2019 SMT Int. str. 1 Decembrie, str. SporturilorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT Int. str. Berzei, Str. Stadionului, Str. Spitalului.pdf

29/03/2019 SMT Int. str. Berzei, Str. Stadionului, Str. SpitaluluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT Int. str. Grigore Balan, Str. Lazar Mihaly.pdf

29/03/2019 SMT Int. str. Grigore Balan, Str. Lazar MihalyE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT Int. str. Kos Karoly, str. Fabricii.pdf

29/03/2019 SMT Int. str. Kos Karoly, str. FabriciiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT Int. str. Kos Karoly, str. Kriza Janos.pdf

29/03/2019 SMT Int. str. Kos Karoly, str. Kriza JanosE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT Int. str. Libertatii, Pta Libertatii.pdf

29/03/2019 SMT Int. str. Libertatii, Pta LibertatiiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT Int. str. Spitalului, Str. Vasile Goldis.pdf

29/03/2019 SMT Int. str. Spitalului, Str. Vasile GoldisE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz mediu - bike sharing.pdf

29/03/2019 Aviz mediu - bike sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz mediu - Depou.pdf

29/03/2019 Aviz mediu - DepouE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz mediu - Lunca Oltului.pdf

29/03/2019 Aviz mediu - Lunca OltuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz mediu - Pais David.pdf

29/03/2019 Aviz mediu - Pais DavidE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz mediu- pista biciclisti pe digul Olt_semnat.pdf

29/03/2019 Aviz mediu- pista biciclisti pe digul Olt_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Aviz mediu- pod pietonal pestel raul Olt_semnat.pdf

29/03/2019 Aviz mediu- pod pietonal pestel raul Olt_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz mediu sistem de management al traficului.pdf

29/03/2019 Aviz mediu sistem de management al traficuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz mediu statii de autobuz.pdf

29/03/2019 Aviz mediu statii de autobuzE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, St. Jozsef Attila.pdf

29/03/2019 STP St. topo, St. Jozsef AttilaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Studiu de trafic.pdf

29/03/2019 Studiu de traficE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8. Instrument GES.pdf

29/03/2019 8. Instrument GESE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Campul Frumos.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Campul FrumosE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, St. Kos Karoly 1.pdf

29/03/2019 STP St. topo, St. Kos Karoly 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, St. Kos Karoly 2.pdf

29/03/2019 STP St. topo, St. Kos Karoly 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, str. 1 Decembrie 1918, partea 1.pdf

29/03/2019 STP St. topo, str. 1 Decembrie 1918, partea 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, str. 1 decembrie 1918, partea 2.pdf

29/03/2019 STP St. topo, str. 1 decembrie 1918, partea 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, str. 1 decembrie 1918, partea 3_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, str. 1 decembrie 1918, partea 3_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, str. Bartok Bela_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, str. Bartok Bela_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, str. B-dul Grigore Balan_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, str. B-dul Grigore Balan_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Ciucului 1_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Ciucului 1_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Ciucului 2_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Ciucului 2_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Ciucului 3_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Ciucului 3_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 2 Hcl Pod peste OLT.pdf

29/03/2019 Anexa 2 Hcl Pod peste OLTE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz mediu- terminal trans. public urban_semnat.pdf

29/03/2019 Aviz mediu- terminal trans. public urban_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Mentinere Decizie de incadrare, APM, Str. Grigore Balan.pdf

29/03/2019 Mentinere Decizie de incadrare, APM, Str. Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 2 HCL bike-sharing.pdf

29/03/2019 Anexa 2 HCL bike-sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 2 hcl strazi.pdf

29/03/2019 Anexa 2 hcl straziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 2 la HCL studiu de oportunitate_scan.pdf

29/03/2019 Anexa 2 la HCL studiu de oportunitate_scanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa 2 la HCL Terminal de transport.pdf

29/03/2019 Anexa 2 la HCL Terminal de transportCC9630C2AD99353F076E09129D5ABF1B1741759A60C2F137F0419F3
C2082949D

Anexa HCL - SMT.pdf

29/03/2019 Anexa HCL - SMTE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Anexa HCL Statii de autobuze.pdf

29/03/2019 Anexa HCL Statii de autobuzeE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL 91 Strazi.pdf

29/03/2019 HCL 91 StraziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL 92 Depou pentru transport public.pdf

29/03/2019 HCL 92 Depou pentru transport publicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL 93 Bike Sharing.pdf

29/03/2019 HCL 93 Bike SharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL 94 Pista Biciclisti pe digul Olt.pdf

29/03/2019 HCL 94 Pista Biciclisti pe digul OltE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL 95 Pod pietonal peste Olt.pdf

29/03/2019 HCL 95 Pod pietonal peste OltE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL 100 din 2019 Studiul de oportunitate.pdf

29/03/2019 HCL 100 din 2019 Studiul de oportunitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL. 110 din 2019, Aprobare Politici de parcare_semnat.pdf

29/03/2019 HCL. 110 din 2019, Aprobare Politici de parcare_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL. 114 din 2019, Aprobare SF Terminal_semnat.pdf

29/03/2019 HCL. 114 din 2019, Aprobare SF Terminal_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL. 117 din 2019, Aprobare SF SMT_semnat.pdf

29/03/2019 HCL. 117 din 2019, Aprobare SF SMT_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Jozsef Attila 2_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Jozsef Attila 2_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Ciucului 4_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Ciucului 4_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Fabricii_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Fabricii_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, str. Grigore Balan 2_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, str. Grigore Balan 2_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Kos Karoly 3_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Kos Karoly 3_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Lacramioarei 1_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Lacramioarei 1_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Lacramioarei 2_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Lacramioarei 2_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Libertatii_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Libertatii_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Lunca Oltului_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Lunca Oltului_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Nicolae Iorga 1_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Nicolae Iorga 1_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Nicolae Iorga 2_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Nicolae Iorga 2_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Pais David_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Pais David_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Rozelor 1_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Rozelor 1_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Stadionului 1_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Stadionului 1_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Stadionului 2_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Stadionului 2_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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STP St. topo, Str. Tigaretei 1_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Tigaretei 1_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP St. topo, Str. Tigaretei 2_semnat.pdf

29/03/2019 STP St. topo, Str. Tigaretei 2_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

St. Geo.- str. Lunca Oltului, str. Lt. Pais David.pdf

29/03/2019 St. Geo.- str. Lunca Oltului, str. Lt. Pais DavidE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

21. Documente privind complementaritatea.pdf

29/03/2019 21. Documente privind complementaritatea95FB476E0CC88FB927750362F3E7A10E07A93136F8CE381D22430DE
9FEBC33D4

HCL. 118 din 2019, Aprobare SF STP_semnat.pdf

29/03/2019 HCL. 118 din 2019, Aprobare SF STP_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Documente operator si anunt JOUE_semnat.pdf

29/03/2019 Documente operator si anunt JOUE_semnat15317DE11ED7CB8029047E184CE346E9BBEAD279A894EDDD4B998
FEE78ECA35E

Hotarari privind reglementarea parcari_semnat.pdf

29/03/2019 Hotarari privind reglementarea parcari_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz Cultura, Bike sharing.pdf

29/03/2019 Aviz Cultura, Bike sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz Gospodarire a Apelor, Pista pentru biciclisti peste Olt.pdf

29/03/2019 Aviz Gospodarire a Apelor, Pista pentru biciclisti peste OltE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz Gospodarire a Apelor, Pod peste Olt.pdf

29/03/2019 Aviz Gospodarire a Apelor, Pod peste OltE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz retele electrice Depou_compressed(2).pdf

29/03/2019 Aviz retele electrice Depou_compressedE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract , doc achizitii Studiu de trafic_semnat.pdf

29/03/2019 Contract , doc achizitii Studiu de trafic_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Contract de prestari servicii 52543-04.09.2018 (str. Rozelor si
Stadionului).pdf

29/03/2019 Contract de prestari servicii 52543-04.09.2018 (str. Rozelor i
Stadionului)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Contract de prestari servicii 52544-04.09.2018 (str. Grigore Balan si
Ciucului).pdf

29/03/2019 Contract de prestari servicii 52544-04.09.2018 (str. Grigore Balan i
Ciucului)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Contract de prestari servicii 52545-04.09.2018 (trotuare Lunca Oltului si
Pais David).pdf

29/03/2019 Contract de prestari servicii 52545-04.09.2018 (trotuare Lunca Oltului
i Pi David)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract de prestari servicii 58139-01.10.2018 (Bike sharing).pdf

29/03/2019 Contract de prestari servicii 58139-01.10.2018 (Bike sharing)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Contract de prestari servicii 66248-02.11.2018 (Pista de biciclisti pe
dig).pdf

29/03/2019 Contract de prestari servicii 66248-02.11.2018 (Pista de biciclisti pe
dig)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Contract de prestari servicii 79216-27.12.2018 (Sisteme de management
al traficului).pdf

29/03/2019 Contract de prestari servicii 79216-27.12.2018 (Sisteme de
management al traficului)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Contract de prestari servicii 52540-04.09.2018 (str. Nicolae Iorga si
Fabricii).pdf

29/03/2019 Contract de prestri servicii 52540-04.09.2018 (str. Nicolae Iorga i
Fabricii)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

St. topo. - Str. Ciucului.pdf

29/03/2019 St. topo. - Str. CiuculuiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

St. Geo. -str. Nicolae Iorga, str. Fabricii.pdf

29/03/2019 St. Geo. -str. Nicolae Iorga, str. FabriciiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

St. Geo. -str. Rozelor, str. Stadionului.pdf

29/03/2019 St. Geo. -str. Rozelor, str. StadionuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

St. Geo.-str. Ciucului , str. Grigore Balan.pdf

29/03/2019 St. Geo.-str. Ciucului , str. Grigore BlanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

St. topo. - Str. Fabricii.pdf

29/03/2019 St. topo. - Str. FabriciiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

St. topo. - Str. Grigore Balan.pdf

29/03/2019 St. topo. - Str. Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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St. topo. - Str. Lunca Oltului.pdf

29/03/2019 St. topo. - Str. Lunca OltuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

St. topo. - Str. Nicolae Iorga.pdf

29/03/2019 St. topo. - Str. Nicolae IorgaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

St. topo. - Str. Pais David.pdf

29/03/2019 St. topo. - Str. Pais DavidE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

St. topo. - Str. Stadionului.pdf

29/03/2019 St. topo. - Str. StadionuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.1 190308 SO Dezvoltare Municipiul Sf. Ghe_Scan.pdf

29/03/2019 1.1 190308 SO Dezvoltare Municipiul Sf. Ghe_ScanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1.2 Model K si oferte pentru autobuze - SO.pdf

29/03/2019 1.2 Model K si oferte pentru autobuze - SO20B77BA3BEA06A580B862AF572ADDA4F7241FEA48C49E2E1D54B41
2BB36C3A13

3.1 DALI, Reabilitare strazi-pages-1-170.pdf

29/03/2019 3.1 DALI, Reabilitare strazi-pages-1-170E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3.2 DALI, Reabilitare strazi-pages-171-350.pdf

29/03/2019 3.2 DALI, Reabilitare strazi-pages-171-350E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3.3 EXPERTIZA, Reabilitare strazi.pdf

29/03/2019 3.3 EXPERTIZA, Reabilitare straziE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.1 Model K_Depou.pdf

29/03/2019 4.1 Model K_DepouE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4.2 SF Depou de transport public.pdf

29/03/2019 4.2 SF Depou de transport publicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5.1 DALI pod peste OLT.pdf

29/03/2019 5.1 DALI pod peste OLT092F513CE0ED369AD642A069239F1A4D3BE74E6A58444CBAD9D648
2E24E958E5
Contract de prestari servicii 79625-28.02.2018 (Realizarea statiei de
capat si modern. statiilor).pdf

29/03/2019 Contract de prestri servicii 79625-28.02.2018 (Realizarea staiei de
capt i modern. staiilor)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Contract de prestari servicii 52547-04.09.2018 (Pod pietonal peste raul
Olt).pdf

29/03/2019 Contract de prestri servicii 52547-04.09.2018 (Pod pietonal peste râul
Olt)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Contract de prestari servicii 56943-25.09.2018 (Realizare terminal de
transport).pdf

29/03/2019 Contract de prestri servicii 56943-25.09.2018 (Realizare terminal de
transport)

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract de prestari servicii 58090-01.10.2018 (Depou).pdf

29/03/2019 Contract de prestri servicii 58090-01.10.2018 (Depou)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract Studiu de Oportunitate.pdf

29/03/2019 Contract Studiu de OportunitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract Studiu de trafic.pdf

29/03/2019 Contract Studiu de traficE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract, doc achizitii PMUD_semnat.pdf

29/03/2019 Contract, doc achizitii PMUD_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract, doc achizitii politici de parcari_semnat.pdf

29/03/2019 Contract, doc achizitii politici de parcari_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Contract, Doc achizitii SIDU_semnat.pdf

29/03/2019 Contract, Doc achizitii SIDU_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PMUD Sf Gheorghe_1-100_semnat.pdf

29/03/2019 PMUD Sf Gheorghe_1-100_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PMUD Sf Gheorghe_101-200_semnat.pdf

29/03/2019 PMUD Sf Gheorghe_101-200_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PMUD Sf Gheorghe_201-300_semnat.pdf

29/03/2019 PMUD Sf Gheorghe_201-300_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PMUD Sf Gheorghe_301-406_semnat.pdf

29/03/2019 PMUD Sf Gheorghe_301-406_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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Politica de parcare Municipiul Sfantu Gheorghe_semnat.pdf

29/03/2019 Politica de parcare Municipiul Sfantu Gheorghe_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SIDU Sfantu Gheorghe_revizuit_oct_2017_semnat.pdf

29/03/2019 SIDU Sfantu Gheorghe_revizuit_oct_2017_semnatF2DA2176602E6CA119E2276F91953FA009111163C433F6B3EC6205A
566DC7525

Studiu de trafic_actualizatre.pdf

29/03/2019 Studiu de trafic_actualizatreE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. SF, Topo, GEO Pista pentru biciclisti pe Digul OLT_semnat.pdf

29/03/2019 2. SF, Topo, GEO Pista pentru biciclisti pe Digul OLT_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.3 SF Statii de autobuz.pdf

29/03/2019 6.3 SF Statii de autobuzE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5.2 Model K Pod peste OLT.pdf

29/03/2019 5.2 Model K Pod peste OLTE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.1 Deviz General_Statii de autobuze.pdf

29/03/2019 6.1 Deviz General_Statii de autobuzeE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

6.2 Model K + Oferte Statii de autobuze.pdf

29/03/2019 6.2 Model K + Oferte Statii de autobuze1CF902900F864C23734FE71A953A78CE78B33381C5C4125CD3631C8
879F1E18F

7.1 Deviz General_SMT.pdf

29/03/2019 7.1 Deviz General_SMTE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

7.2 SF -SMT.pdf

29/03/2019 7.2 SF -SMTE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.1 Deviz General - Terminal de transport_semnat.pdf

29/03/2019 8.1 Deviz General - Terminal de transport_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
8.2 Model K - Nota privind incadrarea in standardele de cost Terminal de
transport_semnat.pdf

29/03/2019 8.2 Model K - Nota privind incadrarea in standardele de cost Terminal
de transport_semnat

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

8.3 SF Terminal de transport_semnat.pdf

29/03/2019 8.3 SF Terminal de transport_semnatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

9.1 SF bike-sharing 2.1.pdf

29/03/2019 9.1 SF bike-sharing 2.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

0.4 - anexa referitoare la alte strategii.pdf

29/03/2019 0.4 - anexa referitoare la alte strategii6A6BB0AFA88A28DDA4346DE352AF1C74E59047F0583BD04B95CBA7
9E2BF6D33B

0.1-anexa justificare.pdf

29/03/2019 0.1-anexa justificareED46460D1CA8074D8F09D7A3659BA03FD18E4D5793E78C7CC8DC9
14C1196BB7A

0.2- anexa descrierea investitiei.pdf

29/03/2019 0.2- anexa descrierea investitiei17B5338C6BC93AE7F17D648EA60D8B79C96DE9A05D0DCD650718C
731372AC76D

0.3 - anexa localizare.pdf

29/03/2019 0.3 - anexa localizare5E5C2D0BB4A6E517E948055B1ED22ABCD3B9768774588F8414CA59
C6F203155A

0.5 - anexa protectia biodiversitatii.pdf

29/03/2019 0.5 - anexa protectia biodiversitatii701A432BDE6E6163BEA392D225B4491314A7E2D0216C1840D1306C6
91C81B93F

20. DG centralizator semnat_ETC.pdf

29/03/2019 20. DG centralizator semnat_ETCE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Lista de echipamente lucrari servicii completata.pdf

29/03/2019 Lista de echipamente lucrari servicii completata1FB98D1D179F329755F588FC069B6F75C116C15ADC136AAFCE3BC9
3C7E6D42DA

Model_A - Declaratia de eligibilitate.pdf

29/03/2019 Model_A - Declaraia de eligibilitate251BDB90B10826C2FE880EF1637056B5B24108C9EB98311AFA87EA7
4BE9A404B

Model_B - Declaratia de angajament.pdf

29/03/2019 Model_B - Declaraia de angajament9967053990E43E294E7C8B06F3B61BEA3891F594AFAAF3E3544A9C6
AAC852069

Model_H - Declaratia privind eligibilitatea TVA.pdf

29/03/2019 Model_H - Declaraia privind eligibilitatea TVAA4DFD74AD4B130AC3029D9994A47046B61867FE03A7C7A02D0AC97
83430CCB5B
Model_P - Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter
personal.pdf

29/03/2019 Model_P - Consimmânt privind prelucrarea datelor cu caracter
personal

399E4985BBEC1E80E36DD5B04EF33A37BB0987C2CBCA132C125FF
A28D2848434
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Model_R - Cerificarea aplicatiei.pdf

29/03/2019 Model_R - Cerificarea aplicaiei48EFBB5EA9B4C479401798E5010E47E923F6BFD545804DAD4C66B3
0E5A0807AF

STP CF 40407, PAD, Str. Nicolae Iorga.pdf

29/03/2019 STP CF 40407, PAD, Str. Nicolae IorgaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord cadru cu Apele Romane, Pista pe digul Oltului(2).pdf

29/03/2019 Acord cadru cu Apele Romane, Pista pe digul Oltului(2)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40189, PAD Pista dig Olt.pdf

29/03/2019 CF 40189 ianuarie 2019 Pista biciclisti digul OltuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Anexa nr.2 la HCL - Pista biciclisti digul raului Olt.pdf

29/03/2019 Anexa nr.2 la HCL - Pista biciclisti digul raului OltE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL aprobare SIDU(1).pdf

29/03/2019 HCL aprobare SIDU(1)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Model K - Incadrare in standarde de cost bike-sharing .pdf

29/03/2019 Model K - Incadrare in standarde de cost bike-sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Model K+ oferte SMT.pdf

29/03/2019 Model K+ oferte SMT5D4AA2BD89B496FB55F9DE9C9172AA626BC0D7DB2167C7413CB20
F0685A1F84A

19. Declaratia reprezentantului legal(1).pdf

29/03/2019 19. Declaratia reprezentantului legal(1)254C8E7CE9B473AB623165EE7C678615EBA1FAD29F3CECEBA8F01
5AD58A4EDCF

Model K si declaratie Srazi.pdf

29/03/2019 Model K si declaratie Srazi654F3407298E6BBC0F16011191BF57D3C1277616FEBBF9DB2537F6A
E0AB15E0A

CF 39898, PAD Lunca Oltului.pdf

29/03/2019 CF 39898, PAD Lunca OltuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 39899, PAD Lunca Oltului.pdf

29/03/2019 CF 39899, PAD Lunca OltuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 39900, PAD Lunca Oltului.pdf

29/03/2019 CF 39900, PAD Lunca OltuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40088, PAD Str. Fabricii.pdf

29/03/2019 CF 40088, PAD Str. FabriciiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40090, PAD Str. Fabricii.pdf

29/03/2019 CF 40090, PAD Str. FabriciiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 29558, PAD Str. Grigore Balan.pdf

29/03/2019 CF 29558, PAD Str. Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40149, PAD Str. Grigore Balan.pdf

29/03/2019 CF 40149, PAD Str. Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40150, PAD Str. Grigore Balan.pdf

29/03/2019 CF 40150, PAD Str. Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40208, PAD Str. Grigore Balan.pdf

29/03/2019 CF 40208, PAD Str. Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PAD la CF nr. 40149_str. Grigore Balan.pdf

29/03/2019 PAD la CF nr. 40149_str. Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40153, PAD Pais David.pdf

29/03/2019 CF 40153, PAD Pais DavidE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40158, PAD Pais David.pdf

29/03/2019 CF 40158, PAD Pais DavidE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40094, PAD, Str. Ciucului.pdf

29/03/2019 CF 40094, PAD, Str. CiuculuiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 23529, PAD, Str. Stadionului.pdf

29/03/2019 CF 23529, PAD, Str. StadionuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
Model_K - Nota privind incadrarea in standardele de cost Pista pentru
biciclist pe digul OLT.pdf

29/03/2019 Model_K - Not privind încadrarea în standardele de cost Pista pentru
biciclist pe digul OLT

84676D06BDAED6E0823F79CE5F42011B3A011AC13A71C397C77AFF
594DCD3A7F
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anexa 2 la HCL Depou.pdf

29/03/2019 anexa 2 la HCL DepouE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz APM str. Ciucului.pdf

29/03/2019 Aviz APM str. CiuculuiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz APM str. Fabricii.pdf

29/03/2019 Aviz APM str. FabriciiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz APM str. Grigore Balan.pdf

29/03/2019 Aviz APM str. Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz APM Str. Stadionului.pdf

29/03/2019 Aviz APM Str. StadionuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Aviz mediu Iorga.pdf

29/03/2019 Aviz mediu IorgaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

HCL PMUD.pdf

29/03/2019 HCL PMUDE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 29762, PAD, Str. Stadionului.pdf

29/03/2019 CF 29762, PAD, Str. StadionuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

PAD. Cf. 40504.pt. des N. Iorga_semnat.pdf

29/03/2019 AD. Cf. 40504.pt. des N. Iorga_semnat.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40092, PAD, Str. Stadionului.pdf

29/03/2019 CF 40092, PAD, Str. StadionuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT CF 39942, PAD, Str. Sporturilor.pdf

29/03/2019 SMT CF 39942, PAD, Str. SporturilorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

SMT CF 29558, PAD, Str. Grigore Balan.pdf

29/03/2019 SMT CF 29558, PAD, Str. Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40283, PAD, SMT, Str. 1 decembrie 1918.pdf

29/03/2019 CF 40283, PAD, SMT, Str. 1 decembrie 1918E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40017, PAD, SMT, Str. Salcamilor.pdf

29/03/2019 CF 40017, PAD, SMT, Str. SalcamilorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 39906, PAD, SMT, Str. Lazar Mihaly.pdf

29/03/2019 CF 39906, PAD, SMT, Str. Lazar MihalyE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 38916, PAD, SMT, Str. Andrei Saguna.pdf

29/03/2019 CF 38916, PAD, SMT, Str. Andrei SagunaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 29770, PAD, SMT, Str. Vasile Goldis.pdf

29/03/2019 CF 29770, PAD, SMT, Str. Vasile GoldisE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 29760, PAD, SMT, Str. Infratirii.pdf

29/03/2019 CF 29760, PAD, SMT, Str. InfratiriiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40316, Str. Stadionului.pdf

29/03/2019 CF 40316, Str. StadionuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 39934, PAD Depou.pdf

29/03/2019 CF 39934, PAD DepouE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Acord cadru cu Apele Romane, Pod peste Olt(1).pdf

29/03/2019 Acord cadru cu Apele Romane, Pod peste Olt(1)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 25806, PAD, STP, Campul Frumos.pdf

29/03/2019 CF 25806, PAD, STP, Campul FrumosE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 29770, PAD, STP, Str. Vasile Goldis.pdf

29/03/2019 CF 29770, PAD, STP, Str. Vasile GoldisE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 39153, PAD, STP, Str. Ciucului.pdf

29/03/2019 CF 39153, PAD, STP, Str. CiuculuiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 39588, PAD, STP, Str. Voican, Erege, Daczo.pdf

29/03/2019 CF 39588, PAD, STP, Str. Voican, Erege, DaczoE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CF 40089, PAD, STP, Str. Crizantemei.pdf

29/03/2019 CF 40089, PAD, STP, Str. CrizantemeiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40148, PAD, STP, Str. Lacramioarei.pdf

29/03/2019 CF 40148, PAD, STP, Str. LacramioareiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40275, PAD, STP, Str. Ciucului.pdf

29/03/2019 CF 40275, PAD, STP, Str. CiuculuiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40278, PAD, STP.pdf

29/03/2019 CF 40278, PAD, STPE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP CF 23529, PAD.pdf

29/03/2019 STP CF 23529, PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40286, PAD, STP, Str 1 Decembrie 1918.pdf

29/03/2019 CF 40286, PAD, STP, Str 1 Decembrie 1918E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF 40383, PAD, STP, Str. Berzei.pdf

29/03/2019 CF 40383, PAD, STP, Str. BerzeiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CF nr. 40019_str. Jozsef Attila (STP).pdf

29/03/2019 CF nr. 40019_str. Jozsef Attila (STP)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP CF 29558, PAD, Str. Grigore Balan.pdf

29/03/2019 STP CF 29558, PAD, Str. Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP CF 39898, PAD, Str. Lunca Oltului.pdf

29/03/2019 STP CF 39898, PAD, Str. Lunca OltuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP CF 40017, PAD, Str. Salcamilor.pdf

29/03/2019 STP CF 40017, PAD, Str. SalcamilorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP CF 40019_str. Jozsef Attila.pdf

29/03/2019 STP CF 40019_str. Jozsef AttilaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP CF 40041, PAD, Str. Rozelor.pdf

29/03/2019 STP CF 40041, PAD, Str. RozelorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP CF 40149, PAD, Str. Grigore Balan.pdf

29/03/2019 STP CF 40149, PAD, Str. Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP CF 40090, PAD, Str. Fabricii.pdf

29/03/2019 STP CF 40090, PAD, Str. FabriciiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP CF 40092, PAD, Str. Stadionului.pdf

29/03/2019 STP CF 40092, PAD, Str. StadionuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

STP CF 40094, PAD, Str. Ciucului.pdf
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Atribute proiect

Proiect major: NU

Tip proiect:

CCI:

Proiecte mixte

NUProiect fazat:

NUProiectul figurează în lista Proiectelor Majore (PM):

Operaţiunea este Plan de Acţiune Comun (PAC): NU

Proiectul face parte dintr-o reţea transeuropeană:

Codul comun de indentificare al planului de acţiune comun:

NU

NU

NU

Proiectul include finanţare Iniţiativă Locuri de Muncă pentru
Tineri (ILMT):

NUProiectul este în cadrul unei structuri Parteneriat Public Privat(PPP):

Sprijinul public va constitui ajutor de stat:

Proiectul este generator de venit: NU

Proiectul este asociat cu site-ul Natura 2000:

Proiectul este instrument financiar:

NU

NU

Relevant pentru mecanismul ITI DD:

NU

Toth Birtan Csaba

Viceprimar/manager proiectFuncţie :

Telefon : 0733009760

toth.csaba@sepsi.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Responsabil de proiect

Toth-Birtan Csaba

Manager proiectFuncţie :

Telefon : 0733009760

toth.csaba@sepsi.roAdresă  e-mail :

Nume şi prenume :

Fax :

Persoană de contact

Capacitate solicitant
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Sursa de cofinanţare

Buget local

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Calitatea entităţii în proiect

Cod CAEN relevant

UAT Sfântul Gheorghe deţine experienţa necesară derulării acestui tip de proiecte, datorită proiectelor derulate anterior, cum ar fi
”Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe”, cod SMIS 7670, "Amenajarea spatiilor pietonale din
centrul istoric al Municipiului Sfantu Gheorghe", cod SMIS 7717. Datorită experienţei dobândite în trecut privind implementarea şi
managementul de proiecte cu finanţare europeană, UAT Sfântu Gheorghe va asigura implementarea eficientă a proiectului ”Reducerea
emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”. Astfel, experienţa în
derularea proiectelor de investiţii, deţinută de solicitant, contribuie la asigurarea unui management adecvat în vederea implementării
prezentului proiect, UAT Municipiul Sfântu Gheorghe asumându-şi responsabilitatea pentru managementul proiectului, alaturi de
societatea de consultanta contractata in vederea prestarii serviciilor de consultanta. Pentru implementarea proiectului ”Reducerea emisiilor
de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate ”, în vederea construirii Unităţii de Implementare a
Proiectului, au fost desemnate 8 persoane şi 5 posturi, având rol in implementarea proiectului alaturi de o societate de consultanta  şi de
monitorizare a activităţile subcontractanţilor. Echipa de proiect este compusă din următorii membri:manager proiect, asistent responsabil
proiect, responsabil tehnic, responsabil achiziţii publice, responsabil financiar. Persoanele desemnate deţin experienţa necesară derulării
şi implementării cu succes a proiectului.

Capacitate administrativă

Capacitatea financiară a solicitantului UAT Sfântul Gheorghe este dovedita prin bugetul local bine întocmit şi structurat corespunzător,
astfel având capacitatea financiară de a derula investiţia prezentă. Luând în considerare, că UAT Sfântul Gheorghe a mai implementat
proiecte cu finanţare nerambursabilă, pe baza experienţei acumulate în domeniul investiţiilor finanţate din fonduri atrase, resursele
financiare necesare implementării proiectului prezent au fost introduse în bugetul local, ţinând cont atât de derularea proiectului, implicând
asigurarea contribuţiei proprii, cât şi de orice alte cheltuieli necesare. UAT Sfântul Gheorghe dispune de un grad ridicat de autofinanţare,
gradul de îndatorare este de 10,26 nefiind nevoie să apeleze într-o mare măsură la sursele atrase, ţinând cont şi de resursele financiare
alocate din bugetul local aprobat, necesare implementării activităţilor prin proiect.

Capacitate financiară

Capacitate tehnică

Capacitate juridică

ROMÂNIA

Localizare proiect

Componenta 1

Informaţii proiect

1. Achiziţionarea autobuselor se vor face pentru punerea în folosinţă în Municipiul Sfantu
Gheorghe, judeţul Covasna.
2. Investiţia care se va realiza prin componenta ”Amenajare pistă pentru biciclişti pe digul
Râului Olt între intersecţia Pârâului Arcuş cu drumul naţional DN12 şi Satul Chilieni” se
află în intravilanul – extravilanul municipiului Sf.Gheorghe, este pe terenul administrativ
al municipiului, conform extras CF nr. 40189 şi s-a încheiat un Acord cadru de
parteneriat în vederea implementării proiectelor finanţate prin POR nr.15252/01.10.2018,
între Adm.Bazinală de Apă Olt Rm.Vâlcea şi Primăria Mun.Sf.Gheorghe. Conform PUG
şi RLU aprobat prin HCL nr.27/2016 zona (traseu) se află în categoria de parcuri,
complexe sportive, recreere, turism, perdele de protecţie. Suprafaţa totală a
amplasamentelor este de 29.748 mp. Fiind un singur amplasament în administrarea
beneficiarului, conform CF nr. 40189 şi Acord cadru de parteneriat în vederea
implementării proiectelor finanţate prin POR nr.15252/01.10.2018, între Adm.Bazinală de
Apă Olt Rm.Vâlcea şi Primăria Mun.Sf.Gheorghe prin  PUG, terenul în suprafaţă de
29.748 mp în intravilanul şi extravilanul localităţii mun.Sf.Gheorghe, este disponibil
pentru realizarea noului obiectiv propus.

Dat fiind numărul limitat de caractere, descrierea se continuă în cadrul 0.3 - anexa
localizare.

Centru

Covasna

Regiunea

Localitatea

Judeţul

Municipiul Sfântul
Gheorghe
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DESCRIEREA PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiective proiect

Obiectivul proiectului " Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana
Durabila" consta in dezvoltarea unui sistem de transport public modern şi eficient, prin dezvoltarea infrastructurii si dotarii pentru transport
public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicole de transport public,
crearea/modernizarea/extinderea unei reţele coerente de piste/trasee de biciclete, dar şi prin crearea/modernizarea unor trasee/spaţii
pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigura premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui
transfer sustenabil al unei părţi din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca
mijloc de deplasare şi mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier şi emisiile de echivalent CO2 în Municipiul
Sfantu Gheorghe. Principalele componente in cadrul  proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin
investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" sunt :

Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice;
Amenajare pista pentru biciclisti pe digul raului Olt intre intersectia paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chilieni;
Reabilitarea si amenajarea cailor de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public;
Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehicule de transport public;
Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti la strada Lct. Pais David si Nicolae Iorga;
Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public;
Sistem de management al traficului;
Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna;
Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing).

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Implementarea unei strategii care conduce la scaderea emisiilor de dioxid de carbon prin eficientizarea si incurajarea folosirii
mijloacelor de transport in comun (autobuze electrice), respectiv a transportului nemotorizat: biciclete si deplasarea pietonala.

2. Amenajarea/modernizarea/extinderea  unor piste pentru biciclete pe o distanta de 22,29 Km si amenajarea a 17 statii de inchiriere
biciclete.

3. Amenajarea /modernizarea a 12,19 km de trasee (trotuare) destinate traficului pietonal, precum si reabilitarea unui numar de 5
strazi (9,727 km total) destinate circulatiei transportului public.

4. Modernizarea/ amenajarea a 64 statii de transport in comun pentru optimizarea conditiilor aferente transportului in comun.

5. Construirea unui depou pentru transportul local.

6. Cresterea numarului de persoane care folosesc transportul public de la 933613 (anul de baza), la  963655 (primul an de dupa
finalizarea implementarii proiectului).

7. Amenajare pod peste raul Olt pe o lungime de 0,207 km pentru a facilita depasarea cu mijloace alternative de mobilitate
(bicicletele sau deplasarea pietonala).

8. Implementarea unui sistem de management informatizat al traficului.

9. Achizitionarea unui numar de 12 autobuze electrice, ecologice.

Rezultate aşteptate

Detalii rezultat - Componenta 1

1. Autobuze achizitionate (nr.):
-Valoarea la inceputul implementarii: 0
-Valoarea la finalul implementarii: 12

2. Lungimea pistelor/traseelor pentru biciclete construite/modernizate/extinse (km):
- Valoare la începutul implementării proiectului: 0
- Valoare estimată la  finalul implementării proiectului: 21,62

3. Lungimea cailor de rulare a infrastructurii (strazi) pe care circula transportul public reabilitate/amenajate (km):
-Valoare la inceputul implementarii proiectului: 0 km
-Valoare estimata la finalul implementarii proiectului:5,901km

4. Lungimea trotuarelor amenajate/reabilitate (km):
- Valoare la  începutul implementării proiectului: 0 km
- Valoare estimată la  finalul implementării proiectului: 3,837 km

5. Depouri/Autobaze pentru transportul public construite/modernizate/ reabilitate (nr.):
 -Valoare la începutul implementării proiectului: 0
- Valoare estimată la  finalul implementării proiectului:1
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6. Lungime pod pietonal si pentru biciclisti pe digul raului Olt reabilitat/modernizat/construit (km):
 -Valoare la începutul implementării proiectului: 0
- Valoare estimată la  finalul implementării proiectului: 0,907 km

7. Statii de transport public construite/modernizate/reabilitate (nr.):
- Valoare la  începutul implementării proiectului: 0
- Valoare estimată la  finalul implementării proiectului: 64 buc

8. Sisteme de managementul  al traficului,  inteligente create/modernizate /extinse (nr.):
- Valoare la  începutul implementării proiectului: 0
- Valoare estimată la  finalul implementării proiectului: 1 buc

9. Terminal de transport public urban/judetean/ interjudetean construit/modernizat (nr.)
- Valoare la  începutul implementării proiectului: 0
- Valoare estimată la  finalul implementării proiectului: 1 buc

10. Sisteme de inchiriere biciclete (bike sharing) create/modernizate/extinse (nr.):
- Valoare la  începutul implementării proiectului: 0 buc
- Valoare estimată la  finalul implementării proiectului: 1

11.  Statii de inchiriere biciclete construite/modernizate/extinse (nr.)
- Valoare la  începutul implementării proiectului: 0 buc
- Valoare estimată la  finalul implementării proiectului: 17

12. Scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de sera (tone echivalent CO2/)

1.Valoare estimata pentru primul an de implementare a proiectului in anul de baza:
fara proiect: 22834,22                                                       cu proiect: 22834,22
Scaderea anuala estimata: 0

2.Valoare estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:
fara proiect: 22906,29                                                       cu proiect: 22074,87
Scaderea anuala estimata: 858,43 tone (3.75%)

3.Valoare estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:
fara proiect: 23291,52                                                       cu proiect: 21512,81
Scaderea anuala estimata: 1778,71 tone (7,64%)

13. Reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme

1. Valoarea estimata pentru primul an de implementare a proiectului:
fara proiect 19.012.313                                                     cu proiect 19.012.313
Scaderea anuala estimata: 0

2. Valoarea estimata pentru primul an de dupa finalizarea implementarii proiectului:
fara proiect 18.775.845                                                      cu proiect 18.173.163
Scaderea anuala estimata: 602.682 (3,21%)

3. Valoarea estimata pentru ultimul an al perioadei de durabilitate a contractului de finantare:
 fara proiect 19.139.474                                                     cu proiect:17.992.024
Scaderea anuala estimata: 1.147.450 (6%)

14. Cresterea numarului de pasageri transportati cu transportul de calatori local

1.Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază:
fara proiect: 933.613                                                   cu proiect: 933.613
Cresterea anuala estimata:0

2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului :
fara proiect: 910.119                                                   cu proiect: 963.655
Cresterea anuala estimata: 53.536 (5,88%)

3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanţare:
fara proiect: 883.382                                                    cu proiect: 989.385
Cresterea anuala estimata: 106.003 (12%)

15. Cresterea numarului de biciclisti

1.Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază
fara proiect: 1.364.745                                                       cu proiect: 1.364.745
Cresterea anuala estimata: 0

2.Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului
fara proiect: 1.390.803                                                      cu proiect: 1.947.125
Cresterea anuala estimata: 556.322 (40%)

3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanţare
fara proiect: 1.468.737                                                      cu proiect: 2.019.513
Cresterea anuala estimata: 550.776 (37,50%)

16. Cresterea numarului de pietoni

1.Valoare estimată pentru primul an de implementare a proiectului în anul de bază
fara proiect: 22.494.766                                                        cu proiect: 22.494.766
Cresterea anuala estimata: 0

2. Valoare estimată pentru primul an de după finalizarea implementării proiectului
fara proiect: 21.881.962                                                       cu proiect: 22.530.870
Cresterea anuala estimata: 648.908 (2.97%)
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3. Valoare estimată pentru ultimul an al perioade de durabilitate a contractului de finanţare
fara proiect: 21.021.468                                                       cu proiect: 22.260.652
Cresterea anuala estimata: 1.239.184 (5.89%)

17. Statii de reincarcare electrica achizitionate/instalate/construite pentru autobuzele alimentate electric
- Valoare la  începutul implementării proiectului: 0 buc
- Valoare estimată la  finalul implementării proiectului: 17 statii (12 statii cu incarcare lenta si 5 statii cu incarcare rapida)

18. Sisteme de e-ticketing create
- Valoare la  începutul implementării proiectului: 0 buc
- Valoare estimată la  finalul implementării proiectului: 1 buc

Context

Principalul obiectiv al proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de
Mobilitate Urbană Durabilă" constă în dezvoltarea unui sistem de transport public modern şi eficient, prin dezvoltarea infrastructurii şi
dotării pentru transport public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru
vehicole de transport public, crearea/modernizarea/extinderea unei reţele coerente de piste/trasee de biciclete, dar şi prin
crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Atingerea acestui obiectiv va
avea un efect major atât asupra dezvoltării municipiului, cât şi asupra mediului înconjurător.

Municipiul Sfântu Gheorghe este municipiul de reşedinţă al judeţului Covasna, Transilvania, România, format din localitatea
componentă Sfântu Gheorghe (reşedinţa), şi din satele Chilieni şi Coşeni. Are o suprafaţă de 7.292 ha. Se află la intersecţia câtorva
drumuri, cel mai important fiind DN12 ce leagă municipiul Braşov de municipiul Miercurea Ciuc. Condiţiile de relief şi climă au oferit un
cadru favorabil dezvoltării acestei localităţi.

Conform recensământului efectuat în 2011 populaţia municipiului Sfântu Gheorghe se ridică la 56.006 locuitori, în scădere faţă
de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 61.543 de locuitori.

Principalele activităţi economice ale municipiului se desfăşoară în industria textilă şi de confecţii, a mobilei, a procesării laptelui
şi a cărnii, în domeniul comerţului şi al serviciilor, precum şi în turism.

Municipiul Sfântu Gheorghe are în administrare staţiunea balneoclimatică Şugaş Băi, cunoscută pentru apele minerale
carbogazoase şi pentru gazele mofetice indicate în bolile cardiace şi cele ale aparatului circulator. Aflată la o distanţă de 8 km de
municipiu, staţiunea Şugaş este considerată o atracţie turistică pe tot timpul anului. Dispune de o pârtie de schi de dificultate medie şi de
instalaţie de transport pe cablu (teleschi). Cazarea turiştilor este asigurată în hoteluri, vile şi pensiuni.

În schimb, din punct de vedere al transportului local, ultimii ani au reprezentat o degradare continuă a condiţiilor şi a calităţii
serviciilor de transport, astfel încât, locuitorii au optat din ce în ce mai mult pentru utilizarea autoturismelor personale. În ultimii 2 ani a avut
loc însă o schimbare de viziune a administraţiei locale, care a stabilit o serie de obiective administrative şi investiţionale coerente, printre
care îmbunătăţirea aspectului şi funcţionalităţii infrastructurii de mobilitate urbană, însemnând atât îmbunătăţirea infrastructurii rutiere, dar
şi a infrastructurii destinate deplasărilor nemotorizate pietonală, orientarea către soluţii de mobilitate alternativa durabile. Astfel, se asigură
premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din ponderea modală a utilizării autoturismelor
personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ
traficul rutier şi emisiile de echivalent CO2 în Municipiul Sfântu Gheorghe. Principalele componente în cadrul  proiectului "Reducerea
emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" sunt :
Proiectul propus, este unul de importanţă majoră pentru dezvoltarea transportului public de călători al Municipiului Sfântu Gheorghe.
 În acest sens,  existând mai multe  proiecte integrate, care alături de  proiectul propus, contribuie la dezvoltarea transportului public de
călători şi la reabilitarea şi amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public. Proiectul este complementar
cu mai multe proiecte propuse în cadrul Axei 4 al POR, după cum urmează:
1. Realizarea infrastructurii de traversare a Râului Olt dedicată mijloacelor alternative de mobilitate - pietonal şi cu bicicleta (Str.
Mică - Str. Lalelei)
2. Modernizarea transportului în comun prin achiziţionare de autobuze electrice în 2 etape (2019- 2020, respectiv 2021-2023)
3. Amenajarea/ modernizarea staţiilor de transport public
4. Modernizarea transportului în comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public
5. Modernizarea transportului în comun prin implementare sistem de management informatizat
6. Dezvoltarea reţelei de piste dedicate circulaţiei bicicletelor
7. Sistem de închiriere biciclete (bike-sharing)
8.     Realizare terminal de transport public
9.    Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si amenajare unor piste de
biciclete

Proiectul este complementar cu cele 8 proiecte ale municipiului depuse în cadrul O.S. 3.1.B al POR, privind reabilitarea termică a unor
instituţii publice, dintre care patru au fost contractate, respectiv cu proiectele  depuse  in cadrul O.S 3.1.C  referitor la modernizarea
sistemului de iluminat public al oraşului. Proiectul continuă seria investiţiilor finalizate în anii anteriori, finanţate prin fonduri proprii, PNDL
sau POR 2007-2013, şi care s-au axat pe reabilitarea unor străzi, modernizarea iluminatului public, reabilitarea unor clădiri publice,
proiecte care au rezultat scăderea emisiilor de CO2.
Accesibilitatea rapidă va reprezenta integrarea superioară a zonei urbane, cu asigurarea accesului cu economii de timp către punctele de
interes pentru persoane, oferirea de alternative multiple de deplasare, scăderea timpilor petrecuţi în trafic. Totodată, implementarea
acestui proiect va contribui la atingerea obiectivelor propuse prin Programul Operaţional Regional, Obiectiv specific 4.1. „Reducerea
emisiilor de carbon in municipiile resedinta de judet prin investitii bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila” si se adreseaza
municipiilor resedinta de judet, cu exceptia municipiului Tulcea, din sapte regiuni de dezvoltare ale Romaniei: Nord-Est, Sud-Est, Sud-
Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest, Centru”.

Justificare

Obiectivul proiectului " Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana
Durabila" consta in dezvoltarea unui sistem de transport public modern şi eficient, prin dezvoltarea infrastructurii si dotarii pentru transport
public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicole de transport public,
crearea/modernizarea/extinderea unei reţele coerente de piste/trasee de biciclete, dar şi prin crearea/modernizarea unor trasee/spaţii
pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigura premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui
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transfer sustenabil al unei părţi din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca
mijloc de deplasare şi mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier şi emisiile de echivalent CO2 în Municipiul
Sfantu Gheorghe.
Proiectul constituie o oportunitate pentru municipiul Sfantu Gheorghe, pentru locuitorii municipiului si implicit pentru regiunea de
dezvoltare Centru.
Conform planului de actiune privind mobilitate urbană durabilă a municipiului Sfantu Gheorghe, implementarea proiectului contribuie la
realizarea urmatoarelor obiective specifice: reducerea emisiilor de CO2 din municipiu, încurajarea folosirii transportului in comun şi cel
nemotorizat în detrimental transportului cu autovehicule personale.
În prezent, sistemul de transport public zonal al Municipiului Sfantu Gheorghe este asigurat de SC Multi Trans SA, persoana juridica de
drept privat, avand forma juridica de societate pe actiuni, cu asociat unic Consiliul Local al Municipiului Sfantu Gheorghe. Activitatea de
transport local se desfăşoară conform prevederilor contractului de delegare a gestiunii acestui serviciu de transport, catre firma S.C Multi
Trans SA, prin Hotararea Consiliului Local nr. 133/2013. Pentru satisfacerea nevoii de deplasare cu transportul public operatorul de
transport exploateaz o reţea de transport cu autobuze reprezentând 15 trasee cu o lungime cumulată de 174.3 km.Conform PMUD
realizat in Municipiul Sfantu Gheorghe, mijloacele de transport existente au o vechime cuprinsa intre 9 si 35 ani, avand depasita durata
normala de functionare de 8 ani.
Menţinerea în circulaţie a mijloacelor de transport a căror vechime depăşeşte durata normală de funcţionare atrage după sine sporirea
costurilor de mentenanţă. Totodată, anul de fabricaţie are implicaţii asupra performanţelor privind impactul asupra mediului, exprimate prin
norma de de poluare în care se încadrează vehiculul. Din totalul parcului de vehicule 40% nu respectă nicio normă de depoluare (Non
EURO 5), iar restul se încadrează în normele Euro 2 şi Euro 3.
Cererea de transport cuantificată la nivelul anului 2015, este de 1.511.714 călătorii. Fluxurile de vehicule care au preluat această cerere
ajung la valori maxime de aproximativ 220 vehicule zilnic. La nivelul orei de vârf de trafic, pe sectoarele cele mai încărcate (Str. 1
Decembrie 1918) sunt înregistrate valori maxime de 26 vehicule de transport public (în secţiune), intervalul mediu de urmărire între
vehicule fiind de 4,6 minute. Valori medii zilnice ridicate ale fluxurilor de transport public se întâlnesc şi pe Str. Vasile Goldiş, Str.
Stadionului, Str. Berzei.
 Utilizarea redusă a serviciilor de transport public se datorează frecvenţei reduse a rutelor şi starea vehiculelor de transport. Cursele nu
răspund nevoilor publicului călător, având o organizare deficitară, neavand un sistem de management al traficului eficient, neavand statii
de transport publice care sa creeze confort pasagerilor, neavand terminal de transport public modern. Sistemul de tarifare nu este
atrăgător, pentru o familie cu 4 membrii este mai avantajos taxiul.
In aceste conditii, obiectivul propus in aceasta componenta si anume de achizitionare a unui numar de 12 autobuze eco, electrice in 2
etape este foarte important si contribuie la realizarea scopului propus si anume de reducere a emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu
Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila. Totodata achizitionarea acestor autobuze, electrice, eco,
moderne va duce la cresterea numarului de persoane care vor alege deplasarea cu aceste vehicule in detrimentul autoturismelor
personale.
Componenta "Modernizarea transportului in comun prin achizitionarea de autobuze electrice " este complementara cu urmatorul proiect
implementat la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe: “Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune urbană a Municipiului Sfântu
Gheorghe”, cod SMIS 7670. Valoare proiect: 15.047.220,50 lei. Data finalizării: iunie 2016.
Au fost reabilitate 19 străzi şi o piaţă în zona de acţiune urbană situată în partea centrală a oraşului. Lucrările nu s-au rezumat doar la
reabilitarea părţii carosabile, au fost reabilitate şi trotuarele, au fost amenajate piste pentru biciclişti, zone verzi, etc. Pe o parte din străzi
circulă autobuze.
In vederea modernizarii transportului in comun in Municipiul Sfantu Gheorghe se tine cont de construirea unui depou pentru vehiculele de
transport public, in vederea asigurarii gararii autobuzelor noi achizitinate, asigurarii mentenantei, diagnosticare pentru analizele interne de
reparatii ale mijoacelor de transport public. Prin asigurarea de transport public de călători atractiv şi eficient, se asigura condiţiile pentru
realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din cota modală a transportului privat cu autoturisme, către transportul public de călători. În
acest mod, se diminuează semnificativ traficul rutier cu autoturisme şi implicit emisiile de CO2 echivalent în municipiul Sfântu Gheorghe cu
peste 0,2%.
Astfel componenta propusa, alături de celelalte componente propuse sau realizate de municipiul Sfântu Gheorghe în domeniul
amenajării/modernizării infrastructurii de transport public şi a reducerii emisiilor de CO2 şi a poluării generate de traficul rutier are o a
abordare integrată în domeniul reducerii emisiilor de CO2 şi a poluării generate de traficul rutier, iar activităţile care derivă din acestea se
încadrează în activităţile eligibile ale O.S 4.1.
Depoul existent va trebui mutat la periferia orasului, deoarece locatia actuala din centrul municipiului este inadecvata, respectiv o parte a
terenului a fost retrocedat  unei persoane fizice.
Prin construirea unui nou depou pentru vehiculele de transport public se va realiza modernizarea transportului în comun care va duce la
creşterea numărului de persoane care vor alege transportul în comun cu peste 300 pasageri .
 Pentru noul depou ce se doreste a fi construit suprafata totala va fi de 34438 mp, iar accesul autobuzelor in acest loc va fi mult mai facila
datorita localizarii acestuia si anume in intravilan -Cartierul Campul Frumos, cu acces din Campul Frumos.
In prezent accesul auto pe amplasamentul vizat pentru investitie, se realizeaza prin intermediul unei porti metalice actionate manual.
Pentru siguranta in exploatare precum si din motive de securitate este necesara modernizarea acestora in raport cu tehnologia existenta
pe piata. Platformele betonate prezinta degradari, fisuri mari, fata a exista pante pentru colectarea apelor fluviale catre bazinele sau
reteaua de ape fluviale. Din acest motiv va fi necesara refacerea in totalitate a acestora. Pe amplasament se regasesc 12 corpuri
construite in jurul anului 1970 care vor fi propuse spre demolare. Conform expertizei tehnice starea generala a cladirilor este
necorespunzatoare, reprezentand degradari semnificative ale elementelor de rezistenta. Avand in vedere toate aceste aspecte precum si
distanţele faţă de clădirile alăturate şi fată de limita de proprietate, rezultă că este posibilă desfiintarea acestora, in vederea realizarii
ulterioare a depoului dorit in cadrul investitiei.
Obiectivul propus este unul de importanţă majoră pentru dezvoltarea transportului public de călători al Municipiului Sfântu Gheorghe
În acest sens, existând mai multe  componente integrate, care alături de cele anterioare, contribuie la dezvoltarea transportului public de
călători şi la reabilitarea şi amenajarea căii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circulă transportul public.  Componentele mentionate
mai sus (achizitionare autobuze si realizare depou) sunt complementare cu celelelte componente propuse în cadrul Axei 4 al POR, după
cum urmează:

Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si amenajare unor
piste de biciclete

Realizarea infrastructurii de traversare a Râului Olt dedicată mijloacelor alternative de mobilitate - pietonal şi cu bicicleta (Str.
Mică - Str. Lalelei)
        Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor- Pista pe digul raului Olt.

Amenajarea/ modernizarea staţiilor de transport public.
Modernizarea transportului în comun prin implementare sistem de management informatizat.

        Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean.
Sistem de închiriere biciclete (bike-sharing).

De asemenea componenta "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public" este
complementara cu urmatorul proiect implementat la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe:“Reabilitarea unor străzi din zona de acţiune
urbană a Municipiului Sfântu Gheorghe”, cod SMIS 7670. Valoare proiect: 15.047.220,50 lei
Data finalizării: iunie 2016
Au fost reabilitate 19 străzi şi o piaţă în zona de acţiune urbană situată în partea centrală a oraşului. Lucrările nu s-au rezumat doar la
reabilitarea părţii carosabile, au fost reabilitate şi trotuarele, au fost amenajate piste pentru biciclişti, zone verzi, etc. Pe o parte din străzi
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circulă autobuze.

Din cauza atingerii limitei de caractere impuse in programul Mysmis, se continua descrierea in anexa 0.1-anexa justificare

Grup ţintă

Proiectul "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila" va
avea atat beneficiari directi cat si indirecti.
Beneficiarii direcţi constituie populaţia Municipiului Sfântu Gheorghe, adică 64.466 de locuitori, conform datelor determinate prin
metodologia publicata de Institutul National de Statistica, Baza de date TEMPO, indicatorul "Populatia dupa domiciliu", indiferent de
vârstă, sex, naţionalitate, etc., care vor avea ocazia să beneficieze de toate facilitatile rezultate in urma implementarii proiectului
“Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”, proiect care
face parte din Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de
investiţii 4e:
Promovarea unor strategii cu emisii scăzute de dioxid de carbon pentru toate tipurile de
teritorii, în special pentru zonele urbane, inclusiv promovarea mobilităţii urbane
multimodale durabile şi a măsurilor de adaptare relevante pentru atenuare, Obiectivul
specific 4.1: Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedinţă de judeţ prin
investiţii bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă si anume:
-modernizarea transportului in comun prin achizitionarea de autobuze eco electrice;
- realizare si modernizare piste pentru biciclisti pe digul raului Olt ;
-reabilitare si amenajare cai de rulare a infrastructurii rutiere a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, pentru 5 strazi si 2
trotuare, respective pentru: Strada Nicolae Iorga, Ciucului, Stadionului, Fabricii, Bdul. Gen. Grigore Balan si trotuarele de pe strada Lunca
Oltului si Lt. Pais David;
-modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public;
-realizarea/modernizarea infrastucturii de traversare a raului Olt dedicata mijloacelor alternative de mobilitate si nume: pietonal si cu
bicicleta (podul peste Olt);
-amenajarea/modernizarea statiilor de transport public;
-modernizarea transportului in comun prin implementarea unui sistem de management informatizat al traficului;
-realizarea terminalului de transport public urban/judetean.
-sistem de inchiriere biciclete (bike sharing).
 Printre beneficiarii direcţi se numără :
UAT  Municipiul Sfântu Gheorghe, este totodata unul dintre beneficiarii directi, datorită faptului că prin implementarea proiectului se va
imbunatati infrastructura sistemului de transport public local, una din problemele ridicate si in Planul de Actiune privind Planul de Mobilitate
Urbana Durabila a municipiului Sfantu Gheorghe, astfel se vor achizitiona 12 autobuze electrice, eco. Totodata se vor reabilita si amenaja
cai de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public pentru 5 strazi si 2 trotuare (Strada Nicolae Iorga, Ciucului,
Stadionului, Fabricii, Bdul. Gen. Grigore Balan si trotuarele de pe strada Lunca Oltului si Lt. Pais David.), se va realiza/moderniza pista
pentru biciclisti pe digul raului Olt, se va construi un depou, se va realiza infrastructura de traversare a raului Olt dedicata mijloacelor de
deplasare alternative de mobilitate, amenajare/modernizare statii de transport public, realizare terminal de transport public implementare
sistem de management inteligent al traficului, sistem de inchiriere biciclete.
Persoanele cu dizabilitati, fac de asemeni parte din categoria beneficiarilor directi, proiectul prevede masuri precum utilizarea unor
autobuze cu rampa speciala si constructia unor borduri in statiile de autobuz dedicate persoanelor cu dizabilitati, si nu in ultimul rand si
cateva locuri speciale de parcare, amenajate pentru persoanele cu dizabilitati; fiecare autobuz (din cele 12) va fi echipat corespunzator;
Alti beneficiari directi:
-  navetistii care lucreaza in Municipiu
-  vizitatorii municipiului Sfantu Gheorghe.
Beneficiari indirecti:
- judetul Covasna si regiunea Centru, datorita faptului ca o sa se diminueze poluarea in judet si regiune in urma eficientizarii consumului
de energie si scaderea emisiilor de CO2 , precum si datorita incurajarii folosirii mijloacelor de transport nemotorizate (pietonal si cu
bicicleta)

Pe baza studiului de trafic dispunem de urmatoarele date:
Numărului de pasageri transportaţi în cadrul sistemelor de transport public de călători: 2018- 933.613 nr. cal x km.
Pentru satisfacerea nevoii de deplasare cu transportul public , operatorul de transport exploateaza o retea de transport cu  autobuze.
Reteaua de transport public cu autobuzul, la nivelul Municipiului Sfantu Gheorghe este formata din 5 lunii principale si 15 linii secundare,
cu lungimea totala de 161.3 km. Principalii beneficiari al serviciului de transportului public sunt reprezentati de persoane cu grupele de
varsta 5-9, 10-14 si 15-19 ani si reprezinta tinerii care vor utiliza transportul in comun pentru accesul la unitatile de invatamant, dar si
pentru relaxare/plimbare.
Pe de alta parte, grupa de varsta peste 65 de ani este reprezentata de persoane cu mobilitate din ce in ce mai redusa care au nevoie
mare, pe termen lung, de un sistem de transport accesibil.
Traseele de transport public utilizeaza in general principalele artere de circulatie din Municipiul Sfantu Gheorghe, asigurand transportul
dinspre zona industriala, Gara Sfantu Gheorghe, cartierele Oltul si Ciucas.
Operarea serviciului de transport public, in zilele lucratoare este realizata in intervalul orar 4:30-23:30 (prima si ultima cursa).
La nivelul anului 2018, parcursul total realizat de mijloacele de transport public local pentru deservirea programului de transport publicat a
fost de 491.571 km, reprezentand o crestere de 10% fata de anul anterior.
Numarul pietonilor care se deplaseaza pe jos in anul 2018 : 64.466 persoane, practic toti locuitorii orasului
Conform datelor existente, cel mai răspândit mod de deplasare este cel pietonal.
 Trebuie menţionat, că în anumite direcţii deplasarea pietonală este forţată de lipsa transportului public.

Proiectul prevede pentru primul an dupa finalizarea proiectului reducerea deplasarilor prin utilizarea transportului privat cu autoturisme in
aria de studiu a proiectului cu 602.682 deplasari; cresterea cu 556.322 a numarului deplasarilor persoanelor care utilizeaza pistele pentru
biciclete, cresterea cu 53.536 (nr.cal x km) pasageri transportati  in cadrul sistemelor de transport public de calatori
construite/modernizate/extinse.
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Sustenabilitate

Proiectul "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă" are
mai multe obiective printre care se enumera:  implementarea unei strategii care conduce la scaderea emisiilor de dioxid de carbon,
amenajarea unei piste de biciclete, modernizarea de trasee destinate traficului pietonal, amenajarea  si modernizarea statiilor de transport,
construirea unui depou, amejarea unui pod peste raul Olt; implementarea unui sistem de management informatizat al traficului si
realizarea unui sistem de inchiriere bibiclete (bikesharing).
Datorită faptului, că investiţia nu are scop de profitabilitate, menţionarea beneficiilor de natură socială este esenţială pentru descrierea
impactului proiectului şi importanţa susţinerii acestuia.
Dupa incetarea finantarii solicitate prin prezenta cerere de finantare, investitia va fi sustinuta de catre UAT Municipiul Sfantu Gheorghe.
In 31 mai 2018 Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a publicat  anunt fara invitatie la procedura concurentiala  referitor la delegarea
serviciilor de transport public.
Transportul public local este asigurat si va fi in perioada de implementare de catre SC. Multi-Trans SA conform contractului nr. 29347 din
17.06.2013. Serviciile de transport public au fost delegate societatii contractate si dintre care se enumera urmatoarele obligatii:  sa
efectueze transportul local de persoane prin curse regulate, sa fundamenteze si sa supuna spre aprobare concedebtului tarifele ce vor fi
utilizate, sa efectueze intretinerea curenta , reparatiile curente si accidente care se supun , in limita bugetului. Contractul de delegare a
gestiunii serviciului de transport public local va fi atasat cererii finantare in care sepoate citi restul obligatiilor.
Pentru reglementarea parcarilor  a fost elaborata Politica de reglementare a parcarilor in Municipiul Sfantu Gheorghe. Conform acestui
document se propune: eliberarea spatiului public, reducerea timpiilor de cautare a locurilor de parcare, imbunatatirea transportului de
marfuri.
UAT Municipiul Sfantu Gheorghe va elabora un plan de mentenanta care va cuprinde urmatoarele elemente:
- prevenirea si reducerea uzurii componentelor
-   inregistrarea starii tehnice a autobuzelor si comportarii acestora in timp, in vederea stabilirii necesarului de lucrari de la prima reparatie
planificata
- supravegherea autobuzelor de catre personal
Solicitantul proiectului are experienta vasta in elaborarea si implementarea proiectelor, fapt care demonstreaza ca poate derula proiecte in
mod corespunzator.
radul de indatorare al UAT Sfântu Gheorghe este de 10,26%.
Gradul de autofinanţare al UAT Sfântu Gheorghe este de 40,38%.
Componenta "Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze eletrice in 2 etape (2019-2020, respectiv 2021-2030" va
fi intretinut dupa finalizrea proiectului de catre  Municipiul Sfantu Gheorghe din bugetul local/bugetul de stat. Prin achizitionarea de
autozbuze electrice solicitantul va contribuie la reducerea emisiilor de carbon si implicit la protectia mediului.
Intretinerea proiectului "Dezvoltarea retelei de piste dedicate circulatiei bicicletelor" va fi responsabilitatea Municipiului Sfantu Gheorghe si
va fi finantat din bugetul local/bugetul de stat. Aceasta investitie este importanta, deoarece avand in vedere ca este oras locuitorii au
nevoie de a avea posibilitatea de a petrece timpul in natura.
"Reabilitare si amenajare  cale de rularea a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public" dupa incetarea contractului de finantare
va fi intretinut de Municipiul Sfantu Gheorghe din bugetul local.  Infrastructura rutiera este foarte importanta, pentru ca autobuzele se strica
mai repede daca drumul nu este bun si in cel mai rau caz se pot intampla accidente.
Proiectul "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport" va fi intretinut de Municipiul
Sfantu Gheorghe din bugetul local. Acest depou este necesar pentru autobuze, pentru ca trebuie un loc unde se spala, se verifica starea
autobuzelor.
"Realizare infrastructura de traversare a Raului Olt dedicata mijloacelor alternative de mobilitate-pietonal si cu bicicleta (str. Mica-str.
Lalelei)" dupa implementarea proiectului va fi intretinut de Municipiul Sfantu Gheorghe si eventuale cheltuieli vor fi finanatate din bugetul
local/bugetul de stat. Traversarea raului Olt trebuie sa se desfasoara in siguranta de catre pietonali sau biciclisti.
Invetitia cu titlul "Amenajarea/modernizarea statiilor de transport public" va fi intretinuta de Municipiul Sfantu Gheorghe din bugetul
local/bugetul de stat. Statiile de transport public trebuie sa asigure protejare fata de vreme, respectiv a soarelui si ploii.
 Pentru intretinerea proiectului "Modernizarea transportului in comun prin implementarea sistem de management informatizat" va fi
responsabil Municipiul Sfantu Gheorghe si eventuale cheltuieli vor fi finantate din buget local/buget de stat. Cu ajutorul acestui sistem
solicitantul va dezvolta transportul public.
Proiectul "Realizarea terminal de transport public" va fi intretinut  de Municipiul Sfantu Gheorghe si finantat dupa implementarea
proiectului din bugetul local/bugetul de stat. Aceasta investitie va contribuie implicit la scaderea anuala estimata a gazelor cu efect de
sera.
In vederea constientizarii populatiei cu privire la utilizarea transportului public local si a modurilor nemotorizate de transport vor fi
intreprinse urmatoarele masuri:
1. Difuzarea spoturilor radio
- difuzarea spoturilor radoi in primele 3 luni de implementare a proiectului (6 spotur/zi pe 2 posturi radio in limbile romana si maghiara)
- campanie de constientizare in lunile 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23 ale proiectului (2 spoturi/zi pe 2 posturi de radio in limbile romana si
maghiara)
2. Spoturi video distribuite pe retelele de socializare:
- realizarea a doua videoclipuri de promovare a campaniei (unul in limba romana si unul in limba maghiara)
3. Anunturi de presa si comunicate media online
- comunicate de presa periodice transmise catre mass-media spre publicare online si offline (format tiparit)
4. Flyere pentru distribuire catre populatie:
- format A5, tipar fata-verso (in limbile romana si maghiara) - 30.000 buc dintre care 10.000 vor fi distribuite in primele 3 luni ale proiectului
iar 20.000 pana la finalizarea acestuia.
5. Afise
- tiparirea Afiselor A2 in limbile romana si maghiara - 500 buc
6. Panouri outdoor
- 2 panouri outdoor - vor fi utilizate cele 2 panouri ale Municipiului Sfantu Gheorghe pentru difuzarea informatiilor
7. Echipamente promotionale (ex. casti, stopuri pentru bicicleta).

Descriere/Valorificarea rezultatelor

Nu este cazul.

Furnizează informaţii cu privire la toate acordurile instituţionale relevante cu părţi terţe pentru implementarea proiectului şi
exploatarea cu succes a facilităţilor care au fost planificate şi eventual încheiate:

Oferă detalii cu privire la modul în care va fi gestionată infrastructura după încheierea proiectului(şi anume, numele
operatorului; metode de selecţie - administrare publică sau concesiune; tip de contract etc.)
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Nu este cazul.

Transferabilitatea rezultatelor

Nu este cazul.

Relevanţă

Obiectivul proiectului " Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana
Durabila" constă în dezvoltarea unui sistem de transport public modern şi eficient, prin dezvoltarea infrastructurii şi dotării pentru transport
public, implementarea/modernizarea unui sistem de management informatizat, construirea unui depou pentru vehicole de transport public,
crearea/modernizarea/extinderea unei reţele coerente de piste/trasee de biciclete, dar şi prin crearea/modernizarea unor trasee/spaţii
pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni. Astfel, se asigura premisele cele mai favorabile pentru realizarea unui
transfer sustenabil al unei părţi din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale, către transportul public, utilizarea bicicletei ca
mijloc de deplasare şi mersul pe jos. În acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier şi emisiile de echivalent CO2 în Municipiul
Sfântu Gheorghe.
Implementarea proiectului va contribui la îmbunătăţirea sistemului de dezvoltare a unui sisteam de transport public atractiv şi eficient,
crearea/extinderea unei reţele coerente de piste/trasee de biciclete, dar şi crearea unor trasee/spaţii pentru folosinţă pietonală.

În urma proiectului,relevanţa acestuia se materializează prin faptul că se vor reduce emisiile de carbon echivalent CO2 din transport,
deoarece se va facilita folosirea alternativelor faţă de autoturismele private şi se vor folosi autobuze noi şi nepoluante, biciclete sau chiar şi
deplasare pietonală, la nivelul arealului de studiu al proiectului.

Referitoare la proiect

Referitoare la SUERD

Aria prioritară SUERD

Conform documentelor programatice de la nivel european, dezvoltarea mobilităţii urbane trebuie să devină mult mai puţin dependentă de
utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora, la o mobilitate
bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă, reducerea
utilizării autoturismelor personale, concomitent cu utilizarea unor categorii de autoturisme nepoluante. Prin dezvoltarea unui sistem de
transport public atractiv şi eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unei reţele coerente de piste/trasee de biciclete, dar şi prin
crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale sau predominant pietonale confortabile pentru pietoni, se pot asigura condiţiile pentru
realizarea unui transfer sustenabil al unei părţi din ponderea modală a utilizării autoturismelor personale (în creştere în România), către
transportul public, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare şi mersul pe jos. n acest mod, se pot diminua semnificativ traficul rutier şi
emisiile de echivalent CO2 în municipiile reşedinţă de judeţ.

Infrastructura are un rol foarte important in dezvoltarea economica a unei localitati, fiind unul din factorii principali care conduc
la realizarea de noi construcţii cu funcţiune de case de locuit sau obiective economice.
Din cauza atingerii limitei de caractere impuse in programul Mysmis, se continua descrierea în cadrul 0.4 - anexa referitoare la alte
strategii.

Referitoare la alte strategii

Strategii relevante:

 -  Strategia de Dezvoltare Locală în cadrul Mecanismului DLRC

 -  Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) – proiect din lista prioritară a SIDU

 - Master Planul General de Transport

 - Strategia Naţională pentru Siguranţă Rutieră 2013 – 2020

 - Planul de Dezvoltare Regională Centru

 - Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă

 - Strategia Naţională de Dezvoltare Regională

 - Strategia Naţională împotriva Traficului de Persoane 2012-2016

Riscuri

Implementarea unui proiect de investitii presupune parcurgerea mai multor etape, care insa nu pot fi intotdeauna exacte datorita anumitor
factori care pot influenta derularea activitatilor. Implementarea oricarui proiect prezinta riscuri deoarece reprezinta o activitate noua care
nu se poate baza pe istoricul unor activitati din care sa decurga experienta necesara previzionarii elementelor viitoare. Managementul
riscului presupune identificarea riscurilor prin metoda estimativa, de a carei corectidudine depinde cuantificarea acestora, in sens contrar
conducand la aparitia problemelor cu puternic impact negativ asupra derularii activitatilor. Membrii echipei de implementare a proiectului,
in cadrul sarcinilor si responsabilitatilor specifice postului ocupat, vor executa activitati privind identificarea potentialelor riscuri, anticiparea
probabilitatii aparitiei si adoptarea masurilor pentru atenuarea acestor riscuri.

Detaliere riscuri
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Nr.
crt. Risc identificat Măsuri de atenuare ale riscului

1. Instabilitatea cadrului legislativ. Probabilitatea acestui risc este medie. Masuri de atenuare:
Prevederi contractuale cu toti contractorii; proceduri de
impartire echitabila al riscului.

2. Lucrari neprevazute care ar putea aparea in timpul executiei
lucrarilor.

Probabilitatea apariiei acestui risc este medie. Masuri de
atenuare: Costurile neprevazute au fost anticipate in devizul
general si in bugetul proiectului.

3. Erori la estimarea cantitatilor de lucrari sau la preturi. Probabilitatea acestui risc este mica. Masuri de atenuare: A
fost angajat un proiectant cu experienta in asemenea lucrari.
Costul estimat pentru lucrarile de constructie se bazeaza pe
costurile aplicate pe piata de profil. Au fost efectuate studii de
piata pentru a obtine estimari realiste.

4. Probleme aparute pe parcursul achizitiilor publice. Probabilitatea acestui risc este medie. Masuri de atenuare:
Termeni de referinta foarte bine pregatiti. Utilizarea precisa a
procedurilor, in conformitate cu prevederile legale.

5. Forta majora Probabilitatea acestui risc este mica. Masuri de
atenuare:Proceduri de gestionare a crizei la fata locului.
Prevederi contractuale clare referitoare la situatii de forta

EGALITATE DE ŞANSE

Egalitatea de gen constituie una dintre valorile fundamentale ale Uniunii Europene, cărui aplicare este facilitat şi la nivelul statelor
membre, şi la nivel global. În cadrul implementării acestui proiect acest principiu o să fie respectat şi aplicat în aşa fel, încât va prima
egalitatea dintre persoanele de sex masculin şi cele de sex feminin, în toate etapele proiectului: elaborare, evaluare şi implementare. Se
doreşte combaterea inegalităţilor de gen şi la nivelul beneficiarilor, aceştia fiind capabili să utilizeze avantajele oferite de proiect, indiferent
de genul lor biologic. În etapa de implementare a proiectului, la derularea procedurilor de achiziţie publică şi atribuirea contractelor, se va
respecta, de asemenea, aplicarea egalităţii de gen. Se va aplica legislaţia în vigoare referitoare, conform Carta Sociala
Europeana,Tratatul de la Amsterdam, Carta Europeana a drepturilor fundamentale, Regulamentul CE 1083/2006, HG 319/2006, HG
1273/2000, HG 1175/2005, O.U.G. 96/2003, HG 430/2001,Ordin 286/2007, Legea 448/2006,Ordinul 383/2005, OUG 67/2007, Ordonanta

Egalitate de gen

UAT Sfântu Gheorghe, în calitate de solicitant, prin prezentul proiect, propune mai multe investiţii, printre care achiziţia a mai multor
autobuse, amenajarea pistelor de biciclişti, amenajarea căii de rulare rutiere şi a trotuarelor, modernizarea transportului comun prin
construirea unui depou, prin crearea unui pod peste Olt, amenajarea/modernizarea staţiilor de transport, implementarea unui sistem de
management trafic, realizarea unui terminal de transport şi implementarea unui sistem de închiriere biciclete (bike-sharing) în Municipiul
Sfântu Gheorghe. În cadrul proiectului, solicitantul doreşte respectarea principiului nediscriminării, evitând atât discriminarea directă, de
tratament, cât şi discriminarea indirectă, de efect. Astfel, acest principiu va sta la baza contractelor de achiziţie publică, care va asigura
condiţiile de manifestare a concurenţei reale pentru ca orice operator economic, indiferent de sex, naţionalitate, religie va avea ocazia să
participe la procedura de atribuire şi va avea şansa să devină contractant. Totodată, prin evitarea nediscriminării şi aplicarea
tratamentului egal, se vor stabili şi se vor utiliza, pe tot parcursul procedurii de atribuire, reguli, cerinţe, criterii identice pentru toţi operatorii
economici, astfel încât aceştia să beneficieze de şanse egale de a deveni contractanţi, tratamentul preferenţial fiind eliminat.

Nediscriminare

Accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi devine din ce în ce mai importantă pentru ţările membre UE, fiind luate din ce în ce mai multe
măsuri pentru facilitarea integrării în viaţa de zi cu zi a peroanelor respective. Unele ţări, însă, nu au capacitatea să implementeze la nivel
naţional aceste măsuri, astfel accesibilizarea transportului în comun, prevăzută încă din 2004 în Legea 448 privind protecţia persoanelor
cu handicap, rămâne o problemă nerezolvată, fiind încă obiectiv în proiectul de Strategie naţională privind incluziunea acestor persoane,
elaborat de MMFPSPV pentru 2014 - 2020. Proiectul prezent va pune accent pe accesibilitatea persoanelor cu dizabilităţi, în condiţii de
egalitate cu ceilalţi membri ai societăţii, atât la infrastructura de transport, cât şi la alte amenajări şi măsuri. Măsurile care se vor adopta,
presupun intersecţii de tip trecere de pietoni prevăzute cu dispozitive acustice (pentru persoanele cu dizabilităţi), triciclete special
concepute pentru persoanele cu dizabilităţi, iar în cadrul tuturor investiţiilor în infrastructură se vor avea în vedere ca toate obstacolele
fizice să fie înlăturate. Astfel, realizarea tututor lucrărilor la infrastructura urbana se va realiza cu respectarea prevederilor Legii 448/2006
privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilităţi, precum şi prevederile Normativului privind adaptarea clădirilor civile
şi spaţiului urban la nevoile individuale ale persoanelor cu handicap, indicativ N051-2012. Revizuire N051/2000. Astfel, traseele pietonale
se vor proiecta astfel încât sa nu existe obstacole sau bariere fata de accesul deplin al persoanelor cu dizabilităţi.

Accesibilitate persoane cu dizabilităţi

Schimbări demografice

Principii orizontale
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DEZVOLTAREA DURABILĂ

Poluatorul plăteşte

Monoxidul de carbon (CO) devine o ameninţare din ce în ce mai mare, în ceea ce priveşte poluarea. Monoxidul de carbon este un
compus al gazului natural care se formează în urma arderii combustibilului. Cea mai semnificativă sursă de poluare a atmosferei,
aproximativ 60%, este produsă de gazele de eşapament a autovehiculelor. Poluarea este cauzată în mare măsură şi de transport, în
categoria căruia intră: transportul rutier, feroviar, naval, aerian, datorită tendinţei de creştere a numărului acestora din ultimii ani.
Dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv şi eficient, prin crearea/modernizarea/extinderea unor reţele coerente de piste/trasee
de biciclete, prin crearea/modernizarea unor trasee/spaţii pietonale sau predominant pietonale, oferirea unor alternative viabile
autoturismelor personale prin achiziţionarea unor autobuse moderne, ecologice şi integrarea acestora într-un sistem de transport public
modernizat, facilitarea folosirii bicicletelor ca mijloc de deplasare, poate diminua semnificativ traficul rutier şi emisiile de echivalent CO2 în
municipiul Sfântu Gheorghe.
Totodată, în ceea ce priveşte proiectul şi componentele acestuia, a fost obţinută APM - clasarea notificării, pentru componente.

Din cauza atingerii limitei de caractere impuse in programul Mysmis, se continua descrierea în cadrul 0.5 - anexa protectia biodiversitatii.

Protecţia biodiversităţii

Proiectul prevede implementarea unor soluţii prietenoase cu mediul înconjurător, datorită faptului că soluţiile adoptate utilizează tehnologii
avansate ce conduc la diminuarea semnificativă a traficului rutier şi emisiilor de echivalent CO2, prin încurajarea folosirii transportului în
comun faţă de transportul cu autovehicule personale, pein dezvoltarea unui sistem de transport public atractiv şi eficient, datorită
creării/modernizării/extinderii unor reţele de piste/trasee de biciclete şi pietonale, prin oferirea de alternative transportului cu maşini,
implementând un sistem de bike-sharing.
În urma implementării proiectului, se vor facilita dezvoltarea mobilităţii urbane, o mobilitate bazată pe mersul de jos, utilizarea bicicletelor
ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi eficienţă şi reducerea utilizării autoturismelor personale.

Utilizarea eficientă a resurselor

Pericolul cel mai adesea menţionat în zilele noastre este legat de schimbările climatice, a căror cauză principală o constituie majorarea
emisiilor de CO2. La nivel internaţional se iau din ce în ce mai multe măsuri, se semnează acorduri pentru atenuarea efectelor cauzate,
însă este nevoie ca şi la nivel naţional sau local să contribuim la îmbunătăţirea situaţiei. În acest context, implementarea proiectului
prezent, care vizează un sistem de transport public atractiv şi eficient, încurajarea alternativelor prin sistemul de bike-sharing şi prin
crearea de piste pentru biciclişti şi pietoni, se pot asigura reducerea emisiilor poluante CO2, prin utilizarea acestor alternative oferite faţă
de autoturisme personale.

Atenuarea şi adaptarea la schimbările climatice

Ca orice schimbare, şi schimbarea propusă de proiectul prezent poate fi ameninţată de riscuri, care pot fi atenuate şi/sau prevenite de
anumite măsuri. Printre riscurile identificate se numără deteriorarea timpurie a investiţiei, cauzate de factori naturali. Acest risc poate fi
prevenit prin folosirea de materiale de bună calitate şi adaptarea acestora la zona în care urmează să fie implementat proiectul. Un alt
risc poate fi cauzat de stricăciunile cauzate de uzură. Acest aspect poate fi evitat prin stabilirea unor reguli clare de folosinţă a investiţiilor
de către beneficiari.
În ceea ce priveşte factorii de mediu, în zonă nu există probleme importante de afectare a factorilor de mediu: apă, aer, sol, subsol sau
aşezări umane. Nu mai exista în zonă unităţi de producţie sau de servicii care ar putea afecta factorii de mediu în sensul degradării
calităţii acestora. Zona nu este inundabilă. Pericolul seismic nu este mai accentuat decât cel de la nivelul judeţului Covasna.

Rezilienţa la dezastre

Metodologie

Pentru implementarea proiectului „Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă”, Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe a desemnat 8 persoane, care alcatuiesc Unitatea de Implementare a Proiectului
(UIP), avand atributia de a coordona proiectul si de a monitoriza activitatile subcontractantilor. Echipa de proiect este compusa din urmatorii
membri: Toth Birtan Csaba –manager de proiect ,Laszlo Csaba si Grigorescu Gabriela– responsabil tehnic, Kovacs Andrea-Tunde si Pataki
Zsuzsa – responsabil financiar, Balint Reka si Molnar Katalin– responsabil achiziţii publice, Buja Bela-Gergely - asistent manager de proiect.
Fiecare membru a echipei de implementare a proiectului avand cunostintele si abilitatile necesare pentru implementarea cu succes a
proiectului. Repartizarea atributiilor specifice prezentului proiect de investitii s-a realizat in functie de pregatirea si experienta fiecarui membru.
Pentru functia de manager de proiect este propusa  Toth Birtan-Csaba -viceprimar in Sfantu Gheorghe, care din anul 2016 si pana in prezent
coordoneaza activităţi de gospodărire comunală, de investiţii, de autorizarea construcţiilor şi de derulare a contractelor încheiate pe baza
programelor cu finanţare externă.
Toth Birtan-Csaba detine diploma de eco-manager, obtinuta la  Universitaea Tehnica- Cluj Napoca. In calitate de manager de proiect,
responsabilitatile sunt urmatoarele: stabilirea sarcinilor şi responsabilităţilor membrilor UIP respectiv  a activităţilor consultantului; asigură
elaborarea şi implementarea în condiţii optime a proiectului, prin procurarea documentelor necesare; îşi îndeplineşte sarcinile în strânsă
colaborare cu echipa de implementare a proiectului şi cu firma contractată pentru asigurarea managementului proiectului; asigură
implementarea proiectului împreună cu firma contractată pentru atingerea rezultatelor planificate în proiect; supraveghează activitatea
membrilor echipei de implementare şi a consultantului în cadrul derulării activităţii de elaborare şi implementare a proiectului; verificarea şi
aprobarea rapoartelor şi situaţiilor depuse de către echipa de implementare;monitorizează respectarea clauzelor contractului de servicii de
consultanţă.
Responsabilul tehnic este Laszlo Csaba si ca referent de specialitate, in cadrul Primăriei municipiului Sfantu Gheorghe.
 Deţine diplomă de subinginer,  obtinuta in 1992 la Universitatea Transilvania din Brasov.
Al doilea responsabil tehnic este Grigorescu Gabriela lucreaza ca sa functionar public la Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe. Detine
diploma de licenta, obtinuta la Universitatea Babes-Bolyai - Sfantu Gheorghe.
 Atributiile responsabilelor tehnici  sunt: acordă sprijin consultantului în  toate fazele proiectului, începând de la pregătirea documentaţiei
aferente cererii de finanţare, până la închiderea finală a proiectului; supraveghează activitatea consultantului privind urmărirea  fazei de
proiectare şi colaborarea  cu proiectanţii şi alţi experţi implicaţi în elaborarea documentaţiei tehnice; colaboreaza cu responsabilul tehnic -
consultant şi cu dirigintele de şantier; ajută la verificarea documentaţiilor tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de achiziţie; trebuie
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să fie prezent la predarea amplasamentului; acordă sprijin consultantului pentru analizarea indicatorilor tehnici ai proiectului şi va urmări
implementarea acţiunilor corective; monitorizeaza derularea contractelor si verifică rapoarele elaborate de către consultant; etc.
Responsabil achizitii publice este Balint Reka.  Ea exercita functia director executiv in cadrul Primariei municipiului Sfantu Gheorghe. Detine
diploma de masterat obtinuta in anul 2018 la Universitatea Babes-Bolyai, Cluj Napoca
Al doilea responsabil achizitii publice este Molnar Katalin. In prezent este sef birou juridic la Primarea Municipiului Sfantu Gheorghe. Detine
diploma de licenta, obtinuta la Universtatea Babes-Bolyai, Cluj -Napoca.

Atributiile responsabilelor de achizitii sunt: Coordonează activitatea consultantului de elaborare a planului de achiziţii publice şi organizarea
procedurilor de achiziţii publice şi acordă sprijin consultantului în derularea acestor activităţi ,Asistă consultantul  la intocmirea documentatiilor
de achiziţii şi a procedurilor specifice proiectului, monitorizând activitatea acestuia; Verifică liste, scrisori de invitaţie, proiecte de contracte şi
rapoarte de evaluare de oferte tehnice şi financiare întocmite de către  consultant; asigură publicarea anunţurilor de achiziţii şi furnizează
informaţii necesare realizării ofertelor, potrivit procedurilor; asistă consultantul în organizarea selectiei de oferte si aplicarea acestora pentru
achizitii de bunuri, servicii si lucrari conform legislatiei in vigoare;  monitorizeaza derularea contractelor si verifică rapoartele necesare elaborate
de către consultanţi;etc.
Responsabil financiar este Kovacs Andrea-Tunde. Ea exercită  sef serviciu la Primăria municipiului Sfantu Gheorghe. Deţine diplomă de
management din anul 2006, obtinuta la UNIVERSITATEA BABES-BOLYAI CLUJ NAPOCA.
Al doilea responsabil financiar este Pataki Zsuzsa. Ea exercita functia de consilier la Primaria Municipiului Sfantu Gheorghe. Detine diploma de
stiinte adminstrative, obtinuta la Universitatea Babes-Bolyai, Cluj-Napoca.
Atribuţiile responsabilelor financiar sunt: Planificarea bugetul proiectului împreună cu consultantul ; Verificarea documentelor specifice
decontărilor elaborate de către firma contractată care asigură managementul proiectului; Asistă consultantul la întocmirea rapoartelor legate de
activitatea financiar-contabilă a proiectului şi verifică documentele elaborate de către consultant; Furnizează consultantului informaţiile
necesare elaborării documentelor de raportare financiară şi verifică elaborarea acestora; Monitorizează dacă plăţile aferente contractelor au
fost onorate în timp ;  Asistă consultantul la verificarea documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor din cadrul proiectului; Relationarea
cu banca si trezoreria, cu auditorul.
Asistentul de manager proiect este Buja Bela-Gergely . El este sef birou, la Primariei municipiului Sfantu Gheorghe, si deţine diplomă de
master din 2007 la facultatea de Business al Universitatii Babes-Bolyai din Cluj-Napoca.
 Atribuţiile responsabilului de informare şi publicitate sunt:  acordă ajutor în cadrul  pregătirii documentaţiei aferente cererii de finanţare, prin
furnizarea informaţiilor şi documentelor, conform solicitărilor consultantului, verificând totodată activitatea acestuia din urmă ; asigură circulaţia
informaţiilor de la managerul de proiect către echipa internă şi către consultant ; asistă consultantul în cadrul organizării activităţiilor de
informare şi publicitate; verifică documentele predate de consultant, constructor, proiectant, sau alte părţi implicate; împărtăşeşte toate
informaţiile importante cu managerul de proiect; transmiterea documentelor aferente proiectului către părţile implicate, către finanţator sau
către organele de control; colaborează în toate etapele de realizare a cererii de finanţare şi implementării proiectului cu societatea prestatoare
a serviciilor de consultanţă;
In vederea elaborarii documentatiei de finantare, a fost solicitat sprijinul unei societati de consultanta in management, activitatea acesteia
desfasurandu-se conform prevederilor contractuale. Principalele responsabilitati ale firmei de consultanta au fost: analiza si evaluarea
conditiilor de eligibilitate ale solicitantului, proiectului, si a cheltuielilor ce urmeaza a fi efectuate, intocmirea cererii de finantare si a
documentelor anexe necesare depunerii proiectului prin intermediul platformei MYSMIS, recomandari cu privire la conditiile implementarii
proiectului, contact permanent cu reprezentanti ai Autoritatii de Management cu privire la proiect si orice schimbari oficiale intervenite in
procesul de finantare, si asistenta la semnarea contractului de finantare.
Pentru asigurarea managementului proiectului, a fost contractat serviciile firmei de consultanta in management, prin organizarea unei proceduri
de achizitie publica. Experienta in domeniu si cunostintele vaste ale consultantului, constituie un avantaj al solicitantului, acesta putand sa
gestioneze mult mai usor eventualele probleme care pot sa apara. Pe durata implementarii proiectului, societatea contractata va avea obligatia
sa ofere urmatoarele servicii:
- consultanta in derularea procedurilor de achizitii
- asistenta pentru decontarea completa a proiectului de finantare in conformitate cu ghiodul solicitantului
- consultanta cu privire la actiunile de informare si publicitate privind proiectul, conform Manualului de Identitate Vizuala al Programului
Operational Regional
- consultanta continua pe tot parcursul implementarii proiectului cu privire la respectarea cerintelor din partea Finantatorului, si asistarea
beneficiarului in timpul verificarilor oficiale efectuate, anuntate de catre Finantator, la sediul beneficiarului, si/sau la fata locului;
-elaborarea rapoartelor lunare/trimestriale/finale catre Autoritatea de Managemet/Organismul Intermediar, cu privire la faptul ca proiectul este
implementat in conformitate cu cerintele Finantatorului, respectiv cu legile comunitare si nationale, pe toata durata implementarii proiectului
-elaborarea raportului anual privind durabilitatea investitiei pe toata durata monitorizarii proiectului dupa implementare (daca va fi cazul);
- contact permanent cu Autoritatea de Management si Organismul Intermediar, cu privire la proiect, si notificarea beneficiarului cu privire la
orice schimbari intervenite in procesul de finantare.
Activitatea contractului va fi monitorizata si controlata de catre managerul de proiect atribuit din partea solicitantului. Aceasta va mentine
permanent legatura cu echipa de proiect atribuita din partea consultantului.

Prezenta investitie presupune reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate
Durabila.
Principalele activitati aferente acestui proiect sunt:
1.Modernizarea transportului in comun prin achizitionarea unui numar de 12 autobuze electrice, eco, in 2 etape;
2.Amenajarea /dezvoltarea unor piste pentru biciclete pe o distanta de 8.04 km, pe digul raului Olt.
3.Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si amenajare unor piste de
biciclete
4.Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public;
5.Pod pietonal si pentru biciclisti peste raul Olt cu legare piste de biciclisti la strada Lct. Pais David si Nicolae Iorga;
6.Amenajarea /modernizarea statiilor de transport public;
7.Modernizarea transportului in comun prin implementare sistem de management informatizat;
8.Realizare terminal de transport public urban/judetean/interjudetean din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna;
9.Sistem de inchiriere biciclete (bike-sharing).

Terenurile pe care urmeaza sa se realizeze lucrarile sunt in domeniul public al Municipiului Sfantu Gheorghe, jud. Covasna, respectiv
asupra anumitor parti Municipiul detine drept de administrare. Executarea investitiei asupra sistemului de transport public (modernizarea
transportului in comun prin achizitionare autobuze electrice in 2 etape, reabilitarea si amenajarea cailor de rulare a infrastructurii rutiere
pe care circula transportul public, modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public,
amenajarea /modernizarea statiilor de transport public, realizarea/amenajarea pistei pentru biciclisti pe digul raului Olt, realizare

Descrierea investiţiei
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infrastructura de traversare a raului Olt dedicata mijloacelor alternative de mobilitate-pietonal si cu bicicleta, amenajarea/modernizarea
statiilor de transport public, modernizarea transportului in comun prin implementare sistem de management informatizat, realizare
terminal de transport public urban/judetean/interjudetean precum si sistem de inchiriere biciclete (bike sharing) se realizeaza in
intravilanul Municipiului Sfantu Gheorghe.
 Realizarea unei infrastructuri care să contribuie la dezvoltarea mobilităţii urbane în aşa fel, încât aceasta să devină mult mai puţin
dependentă de utilizarea autoturismelor personale, prin schimbarea accentului de la o mobilitate bazată în principal pe utilizarea acestora,
la o mobilitate bazată pe mersul pe jos, utilizarea bicicletei ca mijloc de deplasare, utilizarea transportului public de înaltă calitate şi
eficienţă, reducerea utilizării autoturismelor personale se vor efectua pe urmatoarele strazi: Strada Nicolae Iorga, Ciucului, Stadionului,
Fabricii, Bdul. Gen. Grigore Balan si trotuarele de pe strada Lunca Oltului si Lt. Pais David.Circulatia autobuzelor noi cumparate va fi
localizata prin tot orasul (zona de studiu a proiectului), la fel elementele sistemelor de management al traficului vor viza intreg teritoriu al
municipiului.

1.Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice in 2 etape;
Obiectivul principal al acestei componente este reprezentat de achizitionarea unui numar de 12 autobuze moderne, eco, electrice, in 2
etape.
Conform PMUD realizat in Municipiul Sfantu Gheorghe, mijloacele de transport existente au o vechime cuprinsa intre 9 si 35 ani, avand
depasita durata normala de functionare de 8 ani.
Menţinerea în circulaţie a mijloacelor de transport a căror vechime depăşeşte durata normală de funcţionare atrage după sine sporirea
costurilor de mentenanţă. Totodată, anul
de fabricaţie are implicaţii asupra performanţelor privind impactul asupra mediului,
exprimate prin norma de de poluare în care se încadrează vehiculul. Din totalul parcului de
vehicule 40% nu respectă nicio normă de depoluare (Non EURO 5), iar restul se încadrează
în normele Euro 2 şi Euro 3.
Cererea de transport cuantificată la nivelul anului 2015, este de 1.511.714 călătorii. Fluxurile de vehicule care au preluat această cerere
ajung la valori maxime de aproximativ 220 vehicule zilnic. La nivelul orei de vârf de trafic, pe sectoarele cele mai încărcate (Str. 1
Decembrie 1918) sunt înregistrate valori maxime de 26 vehicule de transport public (în secţiune), intervalul mediu de urmărire între
vehicule fiind de 4,6 minute. Valori medii zilnice ridicate ale fluxurilor de transport public se întâlnesc şi pe Str. Vasile Goldiş, Str.
Stadionului, Str. Berzei.
În prezent, pe raza administrativ teritorială a Municipiului Sfântu Gheorghe există 15 trasee de transport public, cu licenţă emisă de
Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe, care împreună totalizează 174.3 kilometri.
Dintre aceste linii, 5 sunt linii principale (Linia 1, 2,3, 4 şi 5 )  şi 10 sunt trasee secundare (Linia 6, Linia 6B, Linia 7, Linia 8, Linia 9, Linia
10, Linia 10b, Linia 10*, Linia 11, Linia 12, Linia 12b, Linia 13, Linia 15, Linia 15B, Linia 18,), cu frecvenţe mult mai reduse.
 Conform studiului de oportunitate realizat, numarul de kilometri parcursi de atutobuzele existente, in anul 2012 a fost de 503.910 km, in
2013 de 493.949 km, in 2014 de 483.949, in 2015 de 468.980, in 2016 de 460.794 si in 2017 de 444.590km
In ceea ce priveste numarul de calatori transportati situatia sta in felul urmator: in anul 2012, numarul de calatori transportati a fost de
1.390.671, in 2013 de 1.258.784, in 2014 de 1.121.522, in 2015 de 923.459, in 2016 de 889.506 si in 2017 de 764.926.
Din datele prezentate se constată o scădere a numărului de kilometri efectuaţi de către mijloacele de transport public cu 12% în 2017 faţă
de 2012, fapt cauzat de mai multe aspecte precum scăderea frecvenţei de circulaţie şi rearanjarea programului de circulaţie pentru
optimizări economice şi defecţiuni dese ale autobuzelor care au dus la ratarea unor curse şi neîndeplinirea programului de circulaţie.

Din cauza atingerii limitei de caractere impuse in programul Mysmis, se continua descrierea in anexa atasata.

Descriere tehnică a proiectului

In ceea ce priveste componenta "Modernizarea transportului in comun " se achizitioneaza un numar de 12 autobuze electrice ecologice
(6 autobuze de capacitate normala, 10-12 m si 6 autobuze de capacitate medie, 8-10 m).
Municipalitatea urmareste realizarea unui transport public modern, performant, ecologic care sa asigure satisfacerea cu prioritate a
nevoilor de deplasare ale populatiei pe de o parte si pe de alta parte sa ofere o alternativa nepoluanta la traficul motorizat si mai ales la
mobilitatea cu autoturismul personal.
In cazul autobuzelor electrice este necesar ca acestea sa ofere o autonomie in modul de tractiune electrica de  transport de  minim 100
km pentru autobuzele de categorie normala la o viteza medie de deplasare de 20 km/h si de minim 100 km pentru autobuzele de
categorie medie la o viteza medie de deplasare de 20 km/h, in conditiile in care functioneaza sistemul de incalzire sau climatizare (dupa
caz) la capacitatea maxima de utilizare a instalatiei de racire/incălzire si incarcare maxima de pasageri.
Autobuzele sunt detailate in studiul de oportunitate atasat.
Pentru asigurarea energiei necesare functionarii autobuzelor electrice vor fi realziate 16 statii pentru incarcarea acumulatoarelor (12 cu
incarcare lenta si 4 cu incarcare rapida). Statiile de incarcare a autobuzelor electrice sunt detaliate in Studiile de fezabilitate ale
Componentei 4 respectiv Componentei 6.
ECHIPAMENTELE PENTRU MANAGEMENTUL TRAFICULUI SI SISTEM DE INCHIRIERE BICICLETE  (BIKE SHARING):  detalii in
studiile de fezabilitate atasate.
Se vor instala panouri de informare digitale si solutii de informare virtuale, semafoare inteligente, sistem de e-parking, camere care vor
detecta incidente din trafic, etc.

Maturitatea proiectului

Pentru proiectul "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă" fost realizate urmatoarele studii/documente tehnice:
- Studiu de fezabilitate
- Studiu geotehnic

Aspecte tehnice (studii de fezabilitate, concepere proiect, etc.)
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- Studiu topografic
- Studiu de oportunitate
- Studiu de trafic
- Documentatie de Avizare a Lucrarilor
- Studiu hidraulic
- Politica de reglemantare a parcarilor in Municipiul Sfantu Gheorghe

In vederea derularii proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate
Urbană Durabilă" au fost obtinute urmatoarele autorizatii si avize:
- Acord cadru cu Apele Romane nr. 15252/2018/10/01
- Aviz pentru retelele electrice de la SDEE Transilvania Sud - nr. 70601907872/22.02.2019
- Certificat de urbanism nr. 12 din 11.01.2019
- Certificat de urbanism nr. 127 din 14.03.2018
- Certificat de urbanism nr. 118 din 09.03.2018
- Certificat de urbanism nr. 119 din 09.03.2018
- Certificat de urbanism nr. 130 din 16.03.2018
- Certificat de urbanism nr. 120 din 13.03.2018
- Aviz de la mediu nr. 86 din 10.12.2018
- Certificat de urbanism nr. 158 din 03.04.2018
- Certificat de urbanism nr. 211 din 27.04.2019
- Certificat de urbanism nr. 462 din 20.01.2018
- Certificat de urbanism nr. 208 din 27.04.2018
- Certificat de urbanism nr. 56 din 08.02.2019
- Certificat de urbanism nr. 55 din 08.02.2019
- Certificat de urbanism nr. 542 din 08.11.2018
- Certificat de urbanism nr. 611 din 11.12.2018
-  Aviz de la ANPM nr. 87 din 10.12.2018
- Aviz de la ANPM nr. 330 din 13.03.2019
- Aviiz de la ANPM nr. 3 din 14.01.2019
- Aviz de la ANPM  nr. 92 din 27.12.2018
- Aviz de securitate la incendiu de la Inspectoratul general pentru Situatii de Urgenta Mihai Viteazu nr. 2901082 din 14.12.2019
- Aviz de la ANPM nr. 104 din 04.03.2019
- Aviz pentru ANPM  nr.103 din 04.03.2019
- Studiu de oportunitate

Aspecte administrative, oferind detalii cel puţin privind autorizaţiile necesare, cum ar fi EIM, aprobarea de dezvoltare, deciziile
privind amenajarea teritoriului, achiziţIa de terenuri (dacă este cazul), achiziţiile publice, etc.

Solicitantul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbană
Durabilă"  va asigura contributia proprie din bugetul local.

Aspecte financiare (decizii de angajament în ceea ce priveşte cheltuielile publice naţionale, împrumuturi solicitate sau acordate,
etc. - a se furniza referinţe)

Nu este cazul.

În cazul in care proiectul a început deja, indicaţi starea de evoluţie a lucrărilor

Rezumat revizuiri aplicaţie

Rezultatul revizuirilor formularului de cerere pentru proiect

Componenta 1

Indicatori prestabiliţi de rezultat

Denumire indicator Unitate
măsură

Anul de
referinţă Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

Valoare
referinţă

Pasageri transportati in transportul
public urban în România Pasageri

Emisii GES provenite din transportul
rutier

Mii tone
echiv.

CO2/an

Indicatori prestabiliţi de realizare

Denumire indicator Unitate
măsură Valoare ţintă Din care

Femei
Din care
Bărbaţi

Regiuni
dezvoltate

Regiuni mai
puţin

dezvoltate

operatiuni 9.00 0 9Operaţiuni implementate destinate transportului public şi
nemotorizat

persoane 56,006.00 0 56006Dezvoltare urbană: Populaţie care traieşte în zonele cu
strategii de dezvoltare urbană integrate

Indicatori prestabiliţi
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Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2369377986

Titlul achiziţiei: Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)", 1. Documentatii suport pentru obtinere
avize,acorduri,autorizatii,2. PT si detalii executie, 3. Asistenta tehnica din partea proiectantului

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 153,127.94 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1520011498

Titlul achiziţiei: "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)" - Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza
Studiu de fezabilitate

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)",  1. Studiu de fezabilitate, 2. Tema de
proiectare, 3. studii de teren

Descrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 49,999.04 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

1 Octombrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 1 Octombrie 2018

1 Octombrie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3042391417

Titlul achiziţiei: Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing) - Servicii de consultanta

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitiiDescrierea achiziţiei:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 13,530.05 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

26 Septembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2020

13 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1614395729

Titlul achiziţiei: Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete
(Bike Sharing)"

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete
(Bike Sharing)"

Descrierea achiziţiei:

71521000-6 - Servicii de supraveghere a şantieruluiCPV:

Plan de achiziţii
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Tip contract: Servicii

Valoare contract: 27,573.14 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2990109562

Titlul achiziţiei: Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj pentru obiectivul de investitii "Sistem de
inchiriere biciclete (Bike Sharing)"

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj pentru obiectivul de investitii "Sistem de
inchiriere biciclete (Bike Sharing)", 1. Montaj utilaje tehnologice, 2. Utilaje cu montaj: terminale
inteligente, dock, logistica service, 3. organizare santier

Descrierea achiziţiei:

31224500-7 - TerminaleCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,866,822.95 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2185874707

Titlul achiziţiei: Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"

Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)": biciclete,
logistica

Descrierea achiziţiei:

34430000-0 - BicicleteCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 2,213,282.77 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 912020225

Titlul achiziţiei: Servicii de verificare a proiectului tehnic "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete
(Bike Sharing)"

Descrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 3,570.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iunie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
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ID dosar achiziţiei: 2956065038

Titlul achiziţiei: Servicii proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea
trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti"

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea
trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti", 1. Documentatii suport pentru obtinere avize,
acorduri, autorizatii,2. PT si detalii executie, 3. Asistenta tehnica din partea proiectantului

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 1,012,440.58 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 915956514

Titlul achiziţiei: Furnizare active necorporale pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike
Sharing)"

Furnizare active necorporale pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike
Sharing)": smart carduri, customizare aplicatie de management operational, customizare aplicatie de
bike sharing pentru echipamente mobile, call center, portal web de inchiriere si administrare cont,
back-up date

Descrierea achiziţiei:

30162000-2 - Carduri inteligente , 72310000-1 - Servicii de procesare de date , 72212000-4 -
Servicii de programare de software de aplicaţie

CPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,439,509.39 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2482646656

Titlul achiziţiei: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru bi

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public,
amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti", 1.Documentatii pentru obtinerea de
avize, acorduri si autorizatii, 2. Studiu de fezabilitate, 3. Tema de proiectare, 4 studii de
teren.5.expertiza tehnica

Descrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 91,630.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

4 Septembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 4 Septembrie 2018

4 Septembrie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 193913405

Titlul achiziţiei: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe
care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti"
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Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe
care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti", 1.
constructii si instalatii, 2. organizare santier

Descrierea achiziţiei:

75000000-6 - Servicii de administraţie publică, de apărare şi de asigurări socialeCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 27,393,244.30 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 392226198

Titlul achiziţiei: Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a
infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste
pentru biciclisti"

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a
infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste
pentru biciclisti"

Descrierea achiziţiei:

71521000-6 - Servicii de supraveghere a şantieruluiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 267,251.16 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 330986785

Titlul achiziţiei: Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii"Amenajarea caii de rulare a
infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste
pentru biciclisti"

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii"Amenajarea caii de rulare a
infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste
pentru biciclisti"

Descrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 41,650.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iunie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3669721755

Titlul achiziţiei: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de
transport public"

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de
transport public",  1. Studiu de fezabilitate, 2. Tema de proiectare, 3. studii de teren

Descrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 154,700.00 LEI
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Tip procedură: Achiziţie directă

1 Octombrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 1 Octombrie 2018

1 Octombrie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2008654535

Titlul achiziţiei: Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport
public"

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport
public", 1. PT si detalii executie, 2. Asistenta tehnica din partea proiectantului

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 322,747.39 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2087764843

Titlul achiziţiei: Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in
comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in
comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Descrierea achiziţiei:

71521000-6 - Servicii de supraveghere a şantieruluiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 107,582.46 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3584525614

Titlul achiziţiei: Servicii de certificare a performantei energetice si audit energetic pentru obiectivul de investitii
"Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport
public"

Servicii de certificare a performantei energetice si audit energetic pentru obiectivul de investitii
"Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport
public"

Descrierea achiziţiei:

71314300-5 - Servicii de consultanţă în eficienţă energeticăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 5,355.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Februarie 2023Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2023

 Februarie 2023Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3580065554

Titlul achiziţiei: Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea
unui depou pentru vehiculele de transport public"

Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea
unui depou pentru vehiculele de transport public"

Descrierea achiziţiei:

44411000-4 - Articole sanitare , 39100000-3 - MobilierCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 129,210.20 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1028645096

Titlul achiziţiei: Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii"Modernizarea transportului in
comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii"Modernizarea transportului in
comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Descrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 26,895.62 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iunie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2991538347

Titlul achiziţiei: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea
unui depou pentru vehiculele de transport public"

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea
unui depou pentru vehiculele de transport public", 1. constructii si instalatii, 2. organizare santier,3.
montaj utilaje, 4. utilaje,echip. Tehnologice cu montaj, utilaje fara montaj si echip. de transport, 5.
amenajare teren

Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 11,647,367.14 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 271354425

Titlul achiziţiei: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport
public"

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport
public",  1. Studiu de fezabilitate, 2. documentatii tehnice pentru avize, autorizatii, 3. studii de teren

Descrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:
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Tip contract: Servicii

Valoare contract: 102,999.26 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

28 Decembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 28 Decembrie 2018

28 Decembrie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2643395532

Titlul achiziţiei: Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public", 1. PT
si detalii executie, 2. Asistenta tehnica din partea proiectantului

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 229,872.39 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3363103814

Titlul achiziţiei: Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si
modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si
modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Descrierea achiziţiei:

71521000-6 - Servicii de supraveghere a şantieruluiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 68,618.62 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 297793398

Titlul achiziţiei: Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si
modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si
modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Descrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 5,950.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iunie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2306220231

Titlul achiziţiei: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de
autobuz pe traseul de transport public"

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de
autobuz pe traseul de transport public", 1. constructii si instalatii, 2. organizare santier,3. montaj
utilaje, 4. utilaje,echip. Tehnologice cu montaj,  5. cheltuieli cu utilitatile

Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 6,910,468.56 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1090341842

Titlul achiziţiei: Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului  pentru obiectivul de investitii "Pod
Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi
Nicolae Iorga"

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Pod
Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi
Nicolae Iorga", 1. Documentatii tehnice ,2. PT si detalii executie, 3. Asistenta tehnica din partea
proiectantului

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 159,153.40 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Februarie 2020

 Februarie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3722908533

Titlul achiziţiei: Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de
autobuz pe traseul de transport public"

Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de
autobuz pe traseul de transport public"

Descrierea achiziţiei:

44411000-4 - Articole sanitare , 39113600-3 - Bănci , 39100000-3 - MobilierCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 12,397.42 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Octombrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2911561857

Titlul achiziţiei: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş
David şi Nicolae Iorga",  1. Studiu de fezabilitate, 2. Tema de proiectare, 3. studii de teren, 4.
expertiza tehnica, 5. documentatie suport

Descrierea achiziţiei:
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71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 49,980.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

4 Septembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 4 Septembrie 2018

4 Septembrie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2908193656

Titlul achiziţiei: Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti
peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti
peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Descrierea achiziţiei:

71521000-6 - Servicii de supraveghere a şantieruluiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 42,256.54 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 624906976

Titlul achiziţiei: Servicii de verificare a proiectului tehnic

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti
peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Descrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,520.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iunie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2454248600

Titlul achiziţiei: Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare
piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare
piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Descrierea achiziţiei:

34430000-0 - BicicleteCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 238,000.00 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2490611355

Titlul achiziţiei: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare
piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare
piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga", 1. constructii si instalatii, 2. organizare
santier,3. amenajarea terenului

Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 4,264,948.54 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 266661372

Titlul achiziţiei: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu
drumul national DN12 si satul Chlieni"

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu
drumul national DN12 si satul Chlieni,  1. Studiu de fezabilitate, 2. Tema de proiectare, 3. studii de
teren

Descrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 130,945.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

1 Octombrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 1 Octombrie 2018

1 Octombrie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3696253714

Titlul achiziţiei: Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul
national DN12 si satul Chlieni"

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul
national DN12 si satul Chlieni", 1. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avize,acorduri,autorizatii,2. PT si detalii executie, 3. Asistenta tehnica din partea proiectantului

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 108,151.02 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 769144367

Titlul achiziţiei: Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru
buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

73



Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru
buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

Descrierea achiziţiei:

71521000-6 - Servicii de supraveghere a şantieruluiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 36,209.82 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 4225987467

Titlul achiziţiei: Executie lucrari "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus
cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

Executie lucrari pentru obiectivul "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia
Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni" 1 Constructii si instalatii,2 Montaj, utilaje
tehnologice, 3Utilaje echipamente tehnologice si functionale cu montaj, 4 Organizare de santier, 5
Amenajare teren

Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 3,995,105.58 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 726699979

Titlul achiziţiei: Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru
buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru
buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

Descrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 2,380.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iunie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3730853444

Titlul achiziţiei: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
investitii "Sistem de management al traficului",  1. Studiu de fezabilitate, 2. documentatii tehnice
pentru avize, autorizatii, 3. studii de teren

Descrierea achiziţiei:

71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 124,950.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

27 Decembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 27 Decembrie 2018
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27 Decembrie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1286549936

Titlul achiziţiei: Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Sistem de management al traficului "Sistem de management al traficului"

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"Sistem de management al traficului", 1. PT si detalii executie, 2. Asistenta tehnica din partea
proiectantului

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 649,816.23 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 4294585782

Titlul achiziţiei: Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al
traficului"

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al
traficului"

Descrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 16,013.33 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iunie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1614710360

Titlul achiziţiei: Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al
traficului"

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al
traficului"

Descrierea achiziţiei:

71521000-6 - Servicii de supraveghere a şantieruluiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 232,077.22 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1848971281

Titlul achiziţiei: Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de
i n v e s t i t i i  " R E A B I L I T A R E  T E R M I N A L  D E  T R A N S P O R T  P U B L I C
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul deDescrierea achiziţiei:
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i n v e s t i t i i  " R E A B I L I T A R E  T E R M I N A L  D E  T R A N S P O R T  P U B L I C
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna":  1.
Studiu de fezabilitate, 2. Tema de proiectare, 3. studii de teren, 4. documentatii suport
71241000-9 - Studii de fezabilitate, servicii de consultanţă, analizeCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 71,400.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

1 Octombrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 1 Octombrie 2018

1 Octombrie 2018Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1200409439

Titlul achiziţiei: Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii
"REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din
Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna", 1. Documentatii tehnice necesare in vederea obtinerii
avize,acorduri,autorizatii,2. PT si detalii executie, 3. Asistenta tehnica din partea proiectantului

Descrierea achiziţiei:

71356200-0 - Servicii de asistenţă tehnică , 71322000-1 - Servicii de proiectare tehnică pentru
construcţia de lucrări publice

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 135,314.04 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 894951000

Titlul achiziţiei: Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului", 1. constructii si
instalatii, 2. organizare santier,3. montaj utilaje, 4. utilaje,echip. Tehnologice cu montaj,  5. utilaje
fara montaj si echi transport

Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 18,346,281.68 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2944386739

Titlul achiziţiei: Executie lucrari pentru obiectivul "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Executie lucrari pentru obiectivul "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna" 1
Constructii si instalatii,2 Montaj, utilaje tehnologice, 3Utilaje echipamente tehnologice si functionale
cu montaj, 4 Organizare de santier, 5 Amenajare teren

Descrierea achiziţiei:

45000000-7 - Lucrări de construcţiiCPV:

Tip contract: Lucrări

Valoare contract: 2,335,783.00 LEI
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Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3816753215

Titlul achiziţiei: Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Descrierea achiziţiei:

34928400-2 - Mobilier urbanCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 1,373,452.73 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1452932218

Titlul achiziţiei: Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE
TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna"

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE
TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna"

Descrierea achiziţiei:

71521000-6 - Servicii de supraveghere a şantieruluiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 20,728.09 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2963823324

Titlul achiziţiei: Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE
TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna"

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE
TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna"

Descrierea achiziţiei:

71621000-7 - Servicii de analiză sau consultanţă tehnicăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 10,710.00 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Iunie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Iunie 2020

 Iunie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2880555762

Titlul achiziţiei: Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"

Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii"Sistem de management al traficului"Descrierea achiziţiei:

30231300-0 - Ecrane de afişareCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 85,739.50 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2070526358

Titlul achiziţiei: Furnizare active necorporale pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"

Furnizare active necorporale pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Descrierea achiziţiei:

48000000-8 - Pachete software şi sisteme informaticeCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 4,852,787.91 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 2082407788

Titlul achiziţiei: Utilaje fara montaj si echipamente de transport pentru obiectivul de investitii "Modernizarea
transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice"

Utilaje fara montaj si echipamente de transport: autobuze electrice (10-12m), autobuze electrice (8-
10 m)

Descrierea achiziţiei:

34144910-0 - Autobuze electriceCPV:

Tip contract: Furnizare

Valoare contract: 28,714,224.00 LEI

Tip procedură: Licitaţie deschisă

 Octombrie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Decembrie 2020

 Decembrie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3445564106

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "REABILITARE
TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna"

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "REABILITARE
TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu
Gheorghe, judetul Covasna"

Descrierea achiziţiei:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 11,088.85 LEI
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Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

26 Septembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019

13 Februarie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 4074342688

Titlul achiziţiei: Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"Descrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,916.57 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 4079976570

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Amenajarea
caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si
realizarea unor piste pentru biciclisti"

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Amenajarea
caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si
realizarea unor piste pentru biciclisti"

Descrierea achiziţiei:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 83,166.36 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

26 Septembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019

13 Februarie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 4187867768

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru
obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la
strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru
obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la
strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Descrierea achiziţiei:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 18,412.45 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

26 Septembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019

13 Februarie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
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ID dosar achiziţiei: 835898285

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Amenajare
pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si
satul Chlieni"

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Amenajare
pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si
satul Chlieni"

Descrierea achiziţiei:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 29,170.29 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

26 Septembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019

13 Februarie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3048232382

Titlul achiziţiei: Servicii de audit financiar  pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul
raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

Servicii de audit financiar  pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul
raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

Descrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,998.38 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3058187244

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru
obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru
vehiculele de transport public"

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru
obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru
vehiculele de transport public"

Descrierea achiziţiei:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 63,181.61 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

26 Septembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019

13 Februarie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1842387256

Titlul achiziţiei: Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin
construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin
construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Descrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii
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Valoare contract: 9,916.57 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Septembrie 2019Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Septembrie 2019

 Noiembrie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:  Noiembrie 2019

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1269043397

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru
obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de
transport public"

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru
obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de
transport public"

Descrierea achiziţiei:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,226.91 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

26 Septembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019

13 Februarie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1686524244

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Sistem de
management al traficului"

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Sistem de
management al traficului"

Descrierea achiziţiei:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 51,141.11 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

26 Septembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019

13 Februarie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3994509442

Titlul achiziţiei: Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Descrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,916.57 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Aprilie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2019

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
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ID dosar achiziţiei: 1816298448

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta privind elaborare studiilor specifice pentru obiectivul de investitii "Sistem de
management al traficului"

Servicii de consultanta privind elaborare studiilor specifice pentru obiectivul de investitii "Sistem de
management al traficului"

Descrierea achiziţiei:

79311100-8 - Servicii de elaborare de studiiCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 573,881.23 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

29 Decembrie 2014Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 18 Martie 2019

18 Martie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3232313135

Titlul achiziţiei: Servicii de audit financiar  pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE
TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna"

Servicii de audit financiar  pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE
TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna"

Descrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,916.57 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3161298064

Titlul achiziţiei: Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt
cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt
cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Descrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,916.57 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2019

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 309637775

Titlul achiziţiei: Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii
rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru
biciclisti"

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii
rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru
biciclisti"

Descrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii
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Valoare contract: 9,916.57 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1620713695

Titlul achiziţiei: Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea
statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea
statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Descrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,916.57 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 3002840795

Titlul achiziţiei: Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin
achizitionare de autobuze electrice"

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin
achizitionare de autobuze electrice"

Descrierea achiziţiei:

79212100-4 - Servicii de auditare financiarăCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 9,916.57 LEI

Tip procedură: Achiziţie directă

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 689374069

Titlul achiziţiei: Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de
carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de
carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"
ce cuprind Servicii de informare, publicitate, promovare, autocolante pentru toate componetele, 4
placi si 4 panouri de informare.

Descrierea achiziţiei:

30192800-9 - Etichete autocolante , 35261000-1 - Panouri de informare , 79341000-6 - Servicii de
publicitate

CPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 137,986.36 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

 Februarie 2020Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare:  Aprilie 2020

 Aprilie 2020Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:
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Lider - UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

ID dosar achiziţiei: 1360045101

Titlul achiziţiei: Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Modernizarea
transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice"

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Modernizarea
transportului in comun prin achizitionare de autobuze electrice"

Descrierea achiziţiei:

72224000-1 - Servicii de consultanţă privind gestionarea proiectelorCPV:

Tip contract: Servicii

Valoare contract: 110,598.85 LEI

Tip procedură: Cerere de oferte/Procedură simplificată

26 Septembrie 2018Dată publicare procedură:

Dată publicare rezultat evaluare: 13 Februarie 2019

13 Februarie 2019Dată semnare contract:

Dată transmitere J.O.U.E:

Tabel centralizator resurse umane

Codul ocupaţieiRol
Nr.
crt. Nume persoană

managermanager de proiect1 Toth Birtan Csaba 112029

asistent managerAsistent responsabil proiect2 Buja Bela-Gergely 334303

responsabil tehnic cu urmarirea curenta a
comportarii constructiilor

Responsabil tehnic 13 Laszlo Csaba 214234

consilier tehnicResponsabil tehnic 24 Grigorescu Gabriela 215313

analist financiarResponsabil financiar 15 Kovacs Andrea-Tunde 241305

analist financiarResponsabil financiar 26 Pataki Zsuzsa 241305

expert achizitii publiceResponsabil achizitii publice7 Balint Reka 214946

expert achizitii publiceResponsabil achizitii publice8 Molnar Katalin 214946

Resurse umane implicate
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manager de proiectRol:1.

Nume persoană: Toth Birtan Csaba

Codul ocupaţiei: 112029 manager

Atribuţii: • stabilirea sarcinilor şi responsabilităţilor membrilor UIP respectiv  a activităţilor
consultantului;

• asigură elaborarea şi implementarea în condiţii optime a proiectului, prin procurarea
documentelor necesare;

• îşi îndeplineşte sarcinile în strânsă colaborare cu echipa de implementare a proiectului şi
cu firma contractată pentru asigurarea managementului proiectului;

• asigură implementarea proiectului împreună cu firma contractată pentru atingerea
rezultatelor planificate în proiect;
• supraveghează activitatea membrilor echipei de implementare şi a consultantului în
cadrul derulării activităţii de elaborare şi implementare a proiectului;

• verificarea şi aprobarea rapoartelor şi situaţiilor depuse de către echipa de implementare;

• monitorizează respectarea clauzelor contractului de servicii de consultanţă;

• monitorizează respectarea clauzelor contractului de finanţare;

• începând din faza de elaborare managerul de proiect coordonează activităţile din cadrul
proiectului supervizând direct echipele tehnice, proiectanţii, consultantul  şi alţi colaboratori implicaţi;
• asigură executarea la timp a activităţilor;

• ghidează lucrul consultanţilor şi contractanţilor, supraveghind desfăşurarea activităţilor
conform planului de lucru negociat;

• facilitează cooperarea dintre şi între consultanţii/experţii pe termen scurt şi partenerii
proiectului;

• contribuie la organizarea procedurii de achiziţii prin punerea la dispoziţia consultanţilor a
informaţiilor necesare;

• va monitoriza derularea activităţilor proiectului împreună cu firma contractată care
asigură managementul acestuia;
• va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post;

• ajută la rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului;

• Participa la evenimentele proiectului, asigurând pregătirea adecvată a acestora

• Verifică arhivarea corespunzătoare a documentaţiei specifice proiectului

Educaţie solicitată - Studii de specialitate: studii universitare de lunga durata
 - 0 ani
- Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Cunoaşterea bună a Word
şi Excel este necesară.
 - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minimum doi ani experienţă de lucru în proiecte de investiţii. - 2 ani

Competenţe solicitate - Abilităţi în managementul administrativ şi financiar al proiectelor de dezvoltare;

- Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;

- Bun organizator

- Capacitate de analiza si sinteza

- Capacitate de planificare si actionare strategica

Limbi străine solicitate
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Educaţie

  2006 - Eco-meneger

Universitatea Tehnică Cluj

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  2002 - -

CIMP Bucureşti şi Mott MacDonald

Str. - nr. -, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

  1994 - -

Institutul de Management si Informatică Bucureşti

Str. - nr. -, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

  1992 -   1993 -

SKR România Trade & Consulting SRL

Str. - nr. -, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

  1983 -   1988 inginer

Facultatea de Construcţii

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  1978 -   1982 Bacalaureat

Liceul Bolyai Farkas Târgu Mures

Str. - nr. -, Municipiul Târgu Mureş, cod poştal -, judeţul Mureş, România

Experienţă

Viceprimar  2016 -

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna,
România
Gospodărie comunală, investiţii, patrimoniu

Director general  1996 -   2016

S.C. TEGA SA

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Managementul firmei

Director  1994 -   1996

REGIA AUTONOMĂ DE ADMINISTRARE A DOMENIULUI PUBLIC

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Managementul firmei

Director  1993 -   1994

S.C. SKR ROMÂNIA SRL

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Managementul firmei

Administrator  1991 -   1993

S.C. Y-MIND SRL

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Managementul firmei

Inginer  1988 -   1991

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIA COMUNALĂ ŞI LOCATIVĂ SF. GH.

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Asistenţă tehnică pentru investiţii

Competenţe
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Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Experienţă în managementul şi organizarea proiectelor, abilităţi în comunicare şi în conducere

Competenţe digitale Cunoştinţe PC (Word, Excel, Power Point, Internet Explorer)

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Asistent responsabil proiectRol:2.

Nume persoană: Buja Bela-Gergely

Codul ocupaţiei: 334303 asistent manager

Atribuţii: • în calitate de membru al Unităţii de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile
specifice activităţilor de proiect încredinţate de către Managerul de proiect, conform cerinţelor scrise
şi verbale formulate de acesta;

• acordă ajutor în cadrul  pregătirii documentaţiei aferente cererii de finanţare, prin
furnizarea informaţiilor şi documentelor, conform solicitărilor consultantului, verificând totodată
activitatea acestuia din urmă ;

• asigură circulaţia informaţiilor de la managerul de proiect către echipa internă şi către
consultant ;
• asistă consultantul în cadrul organizării activităţiilor de informare şi publicitate;

• verifică documentele predate de consultant, constructor, proiectant, sau alte părţi
implicate;

• împărtăşeşte toate informaţiile importante cu managerul de proiect;

• transmiterea documentelor aferente proiectului către părţile implicate, către finanţator sau
către organele de control;

• colaborează în toate etapele de realizare a cererii de finanţare şi implementării proiectului
cu societatea prestatoare a serviciilor de consultanţă;
• arhivarea documentelor aferente proiectului cu ajutorul consultantului ;

• va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post;

• va participa la şedintele UIP.

Educaţie solicitată - Studii de specialitate: superioare de lunga sau scurta durata

 - 0 ani
- Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Cunoaşterea bună a Word
şi Excel este necesară. - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Vechimea in specialitate  - 1 ani

Competenţe solicitate - Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;

- Bun organizator

- Capacitate de analiza si sinteza

- adaptabilitate

- capacitate de rezolvare a problemelor

- creativitate si spirit de initiativa

- capacitate de planificare

cunostinte de management, calitati si aptitudini manageriale.
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Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Educaţie

Oct 2003 - Iun 2004 Masterat în gen, diferenţe şi inegalităţi

Facultatea de Studii Europene

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Oct 1998 - Feb 2003 Licenţiat în sociologie

Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Iun 2015 - Iun 2015 Certificat

MDRAP - ANFP

Str. - nr. -,  Judeţul Sibiu, cod poştal -, judeţul Sibiu, România

Mar 2016 - Mar 2016 -

Centrul Teritorial de Formare Continuă pentru Administraţia Publică

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Mar 2009 - Mar 2019 Pregătirea proiectelor

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Str. - nr. -, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

Mar 2009 - Mar 2009 Managementul proiectelor cu finanţare internaţională

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Locuinţei

Str. - nr. -, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

Experienţă

Şef birouNoi 2008 -

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Biroul de proiecte şi achiziţii publice
Gestionarea activităţilor
Elaborarea proiectelor
Urmărirea posibilelor surse de finanţare
Selectarea şi procurarea informaţiilor referitoare la serse de finanţare
sociolog consilierSep 2004 - Noi 2005

Centrul judeţean de asistenţă psihopedagocică

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Efectuarea unor sondaje şi cercetări sociologice, întocmire raporturi şi studii de caz, administrarea
bazelor de date, editare publicaţii, consiliere în dezvoltarea carierei profesionale.
SociologSep 2000 - Iun 2004

Fundaţia Desire

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Organizare şi efectuare sondaje de opinie, exit poll-uri, studii de caz. cercetări sociologice,
administrare bază de date, raportare

Competenţe

Competenţe şi abilităţi sociale Bune abilităţi de comunicare şi socializare
Bun negociator

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Logistică şi managementul echipei

Competenţe digitale Internet, utilizator SPRS, Office, Power Cinema

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie
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Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

B2 - Utilizator
independent nivel2

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

B2 - Utilizator
independent nivel2

Responsabil tehnic 1Rol:3.

Nume persoană: Laszlo Csaba

Codul ocupaţiei: 214234 responsabil tehnic cu urmarirea curenta a comportarii constructiilor

Atribuţii: - În calitate de membru a Unităţii de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile
specifice activităţilor de proiect încredinţate de către responsabilul de proiect, conform cerinţelor
scrise şi verbale formulate de acesta;

- Acordă sprijin consultantului în  toate fazele proiectului, începând de la pregătirea
documentaţiei aferente cererii de finanţare, până la închiderea finală a proiectului;

- supraveghează activitatea consultantului privind urmărirea  fazei de proiectare şi
colaborarea  cu proiectanţii şi alţi experţi implicaţi în elaborarea documentaţiei tehnice;

- colaboreaza cu responsabilul tehnic - consultant şi cu dirigintele de şantier;

- ajută la verificarea documentaţiilor tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de
achiziţie;

- trebuie să fie prezent la predarea amplasamentului;

- acordă sprijin consultantului pentru analizarea indicatorilor tehnici ai proiectului şi va
urmări implementarea acţiunilor corective;

- monitorizeaza derularea contractelor si verifică rapoarele elaborate de către consultant;

- supervizează activitatea consultantului de procesare şi verificare a întocmirii corecte a
situaţiilor de lucrări, încadrării valorilor în ofertele  financiare, conform contractului de lucrări;

- verifică Notele interne pentru achitarea cotelor interne legale către Inspectoratul de Stat
în Constucţii, respectiv Casa Constructorilor;

- asistă consultantul şi dirigintele de şantier în cadrul analizării, verificării şi înaintîrii spre
aprobare/achiziţie a dispoziţiilor de şantier, notelor de renunţare şi notelor de lucrări suplimentare ;
- aprobă rezolvarea problemelor iniţiate de către consultant, legate de branşarea la utilităţi,
obţinerea acordurilor şi avizelor precum şi altor probleme care apar în perioada de implementare şi
ex-post a proiectului;

- participă împreună cu consultantul la fazele determinante ale lucrărilor  respectiv la
predarea amplasamentului;

- participă împreună cu consultantul la recepţia lucrărilor atât la terminare cât şi la
expirarea perioadei de garanţie;

- monitorizează activitatea consultantului de ţinere a evidenţei proceselor verbale de
predare-primire a dosarelor de documentaţie tehnică/cartea tehnică a proiectantului;
- verifică studiile şi rapoartele solicitate şi elaborate de către consultant

- participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie

- supervizează activitatea consultantului privind gestionarea proiectului din punct de
vedere tehnic şi în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze
proiectul, şi verifică documente solicitate de acestea, elaborate de către consultant;

- monitorizează în perioada post-implementare activitatea consultantului privind efectuarea
inspecţiilor tehnice periodice, raportearea eventualele probleme, degradări observate, şi solicitarea
în perioada de garanţie a remedierii acestora de către executant;

- alte atribuţii, sarcini primite de la managerul de proiect.

- Relatii functionale: cu angajatii departamentelor aprovizionare, administrativ, finante
contabilitate
Intern
:a) Relatiile ierarhice:
- subordonat fata de: Managerul de proiect- pe durata implementarii proiectului in  derulare
si în perioada post-implementare in calitate de membru a Unităţii de Implementare a Proiectului;
-    colaborări interne: In raport cu cerinţele de implementare a proiectelor aflate în implementare în
cadrul serviciului propriu
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Extern
: a) cu autoritati si institutii publice:

b) consultant

Educaţie solicitată - Studii în domeniul ingineriei

 - 0 ani
- Excelente cunostinte de utilizare a computerului, MS Office
 - 0 ani
- Foarte bune abilitati de comunicare si negociere - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minimum un an experienţă de lucru în domeniu  - 1 ani

Competenţe solicitate - Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;

- Bun organizator

- Capacitate de analiza si sinteza

- adaptabilitate

- capacitate de rezolvare a problemelor

- creativitate si spirit de initiativa

- capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Educaţie

  1988 -   1992 subinginer

Universitatea "Transilvania" din Brasov

Str. - nr. -, Municipiul Braşov, cod poştal -, judeţul Braşov, România

Experienţă

Referent de specialitate  2003 -

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Supravegherea şi verificarea lucrărilor de reparaţii şi reabilitare a arterelor de circulaţie şi a altor
terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Sfântu Gheorghe
SubinginerIun 1996 - Apr 2003

S.C. Way Out Srl

Str. Pescarilor nr. 3, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Organizarea şi coordonarea lucrărilor de construcţii

Distribuitor materialeApr 1988 - Mai 1996

CONSIC S.A.

Str. Goldi nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Funcţionar

Competenţe

Competenţe şi abilităţi sociale Capacitatea de adaptare la medii multiculturale, o bună capacitate de comunicare cu oamenii de
diferite nivele educaţionale, culturale şi de vârstă

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Capacitatea de a coordona şi de a lucra cu oamenii, de a desfăţura activităţi în echipă, bun
organizator.
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Competenţe digitale Word, Excel, Outlook, Power Point, Acces.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator elementar
nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

Responsabil tehnic 2Rol:4.

Nume persoană: Grigorescu Gabriela

Codul ocupaţiei: 215313 consilier tehnic

Atribuţii: - În calitate de membru a Unităţii de Implementare a Proiectului va prelua sarcinile
specifice activităţilor de proiect încredinţate de către responsabilul de proiect, conform cerinţelor
scrise şi verbale formulate de acesta;

- Acordă sprijin consultantului în  toate fazele proiectului, începând de la pregătirea
documentaţiei aferente cererii de finanţare, până la închiderea finală a proiectului;

- supraveghează activitatea consultantului privind urmărirea  fazei de proiectare şi
colaborarea  cu proiectanţii şi alţi experţi implicaţi în elaborarea documentaţiei tehnice;
- colaboreaza cu responsabilul tehnic - consultant şi cu dirigintele de şantier;

- ajută la verificarea documentaţiilor tehnice ale proiectului înaintea lansării procedurii de
achiziţie;

- trebuie să fie prezent la predarea amplasamentului;

- acordă sprijin consultantului pentru analizarea indicatorilor tehnici ai proiectului şi va
urmări implementarea acţiunilor corective;

- monitorizeaza derularea contractelor si verifică rapoarele elaborate de către consultant;

- supervizează activitatea consultantului de procesare şi verificare a întocmirii corecte a
situaţiilor de lucrări, încadrării valorilor în ofertele  financiare, conform contractului de lucrări;

- verifică Notele interne pentru achitarea cotelor interne legale către Inspectoratul de Stat
în Constucţii, respectiv Casa Constructorilor;

- asistă consultantul şi dirigintele de şantier în cadrul analizării, verificării şi înaintîrii spre
aprobare/achiziţie a dispoziţiilor de şantier, notelor de renunţare şi notelor de lucrări suplimentare ;
- aprobă rezolvarea problemelor iniţiate de către consultant, legate de branşarea la utilităţi,
obţinerea acordurilor şi avizelor precum şi altor probleme care apar în perioada de implementare şi
ex-post a proiectului;

- participă împreună cu consultantul la fazele determinante ale lucrărilor  respectiv la
predarea amplasamentului;

- participă împreună cu consultantul la recepţia lucrărilor atât la terminare cât şi la
expirarea perioadei de garanţie;

- monitorizează activitatea consultantului de ţinere a evidenţei proceselor verbale de
predare-primire a dosarelor de documentaţie tehnică/cartea tehnică a proiectantului;
- verifică studiile şi rapoartele solicitate şi elaborate de către consultant

- participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie

- supervizează activitatea consultantului privind gestionarea proiectului din punct de
vedere tehnic şi în faza post-implementare, cooperează cu organele abilitate să monitorizeze
proiectul, şi verifică documente solicitate de acestea, elaborate de către consultant;

- monitorizează în perioada post-implementare activitatea consultantului privind efectuarea
inspecţiilor tehnice periodice, raportearea eventualele probleme, degradări observate, şi solicitarea
în perioada de garanţie a remedierii acestora de către executant;

- alte atribuţii, sarcini primite de la managerul de proiect.

- Relatii functionale: cu angajatii departamentelor aprovizionare, administrativ, finante
contabilitate
Intern:
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a) Relatiile ierarhice:
- subordonat fata de: Managerul de proiect- pe durata implementarii proiectului in  derulare
si în perioada post-implementare in calitate de membru a Unităţii de Implementare a Proiectului;
-    colaborări interne: In raport cu cerinţele de implementare a proiectelor aflate în implementare în
cadrul serviciului propriu
Extern
: a) cu autoritati si institutii publice:

b) consultant

Educaţie solicitată - Studii în domeniul ingineriei

 - 0 ani
- Excelente cunostinte de utilizare a computerului, MS Office
 - 0 ani
- Foarte bune abilitati de comunicare si negociere - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minimum un an experienţă de lucru în domeniu  - 1 ani

Competenţe solicitate - Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;

- Bun organizator

- Capacitate de analiza si sinteza

- adaptabilitate

- capacitate de rezolvare a problemelor

- creativitate si spirit de initiativa

- capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Educaţie

  2012 -   2016 Diplomă de licenţă

Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Experienţă

Lucrător gestionar  2014 -   2015

S.C. CONSTANTA S.R.L.

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Asigurarea gestionării stocului de marfă, introducerea mărfii în stoc pe baza documentelor de
intrare, vânzarea mărfii către client.
Promoter  2008 -   2016

S.C. Grup Şapte S.A.

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Promovarea produselor şi implementarea promoţiilor pe piaţă

ConsilierIun 2017 -

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

- Urmărirea realizării studiilor de fezabilitate şi a proiectelor tehnice privind obiectivele noi de
investiţii
- Prticiparea la fazele determinate ale lucrărilor
- În colaborare cu diriginâii de şantier urmărirea şi verificarea execuţiei lucrărilor de investiţii
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- Participarea la recepţia lucrărilor atât la terminarea cât şi la expirarea perioadei de garanţie
- Verificarea situaţiilor de lucrări şi confirmarea realităţii acestora

Competenţe

Aptitudini şi competenţe
sociale

- Spirit de echipă
- Rapiditate de integrare într-un mediu organizat
- Putere de sinteză
- Orientare spre client
- Fluenţă în comunicare

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

- Spirit organizatoric
- Capacitatea unei bune colaborări cu colectivul
- Eficienţă
- Bune abilităţi de comunicare şi negociere

Aptitudini şi competenţe
tehnice

Utilizare P.C.
Excel
Word
Power Point
Internet

Alte aptitudini - Punctualitate
- Seriozitate
- Cunoaşterea foarte bună a mentalităţilor şi a pieţelor
- Persoană motivată şi flexibilă

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

C1 - Utilizator
experimentat nivel1

Responsabil financiar 1Rol:5.

Nume persoană: Kovacs Andrea-Tunde

Codul ocupaţiei: 241305 analist financiar

Atribuţii: 1
.

Planificarea bugetul proiectului împreună cu consultantul ;

2
.

Verificarea documentelor specifice decontărilor elaborate de către firma contractată care
asigură managementul proiectului;

3
.

Asistă consultantul la întocmirea rapoartelor legate de activitatea financiar-contabilă a
proiectului şi verifică documentele elaborate de către consultant;

4
.

Furnizează consultantului informaţiile necesare elaborării documentelor de raportare
financiară şi verifică elaborarea acestora;

5
.

Monitorizează dacă plăţile aferente contractelor au fost onorate în timp ;

6
.

Asistă consultantul la verificarea documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor din
cadrul proiectului;

7
.

Relationarea cu banca si trezoreria, cu auditorul

8
.

Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile

9
.

Raportarea financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri

10. Alte atributii primite din partea managerului de proiect

11. Asigură predarea la semnare a diferitelor documente financiare;

12.  Va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post;

13. Arhivarea documentelor financiare şi contabile cu ajutorul consultanţiilor.

Intern
:a) Relatiile ierarhice:
- subordonat fata de: Managerul de proiect- pe durata implementarii proiectului in  derulare
si in calitate de membru a Unităţii de Implementare a Proiectului;
-    colaborări interne: In raport cu cerinţele de implementare a proiectelor aflate în implementare în
cadrul serviciului propriu
Extern
: a) cu autoritati si institutii publice:

b) consultant
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Educaţie solicitată - Studii de specialitate: studii economice
 - 0 ani
- Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Cunoaşterea bună a Word
şi Excel este necesară.
 - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Experienţă în domeniu - 2 ani

Competenţe solicitate - Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;

- Bun organizator

- Capacitate de analiza si sinteza

- adaptabilitate

- capacitate de rezolvare a problemelor

- creativitate si spirit de initiativa

- capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Educaţie

  2005 -   2006 Disertaţie management

Universitatea Babeş-Bolyai

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

  2001 -   2005 Economist

Universitatea Babeş-Bolyai

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Experienţă

Economist  2004 -   2006

SC MER-ALIMENT PROD SRL

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Contabilitate

Şef birouNoi 2010 - Iul 2016

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Contabilitate

ConsilierOct 2006 - Oct 2010

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Contabilitate

Asistent profesorOct 2005 -   2008

Universitatea Babeş Bolyai din Sf. Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Predarea Managementului resurselor materiale
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Şef serviciuAug 2016 -

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Am participat la implementarea a 4 proiecte finanţate prin POR 2007-2013. În cadrul proiectelor am
ţinut evidenţa cheltuielilor eligibile şi neeligibile, am urmărit situaţia plăţilor.

Competenţe

Competenţe şi abilităţi sociale Comunicativă, sociabilă, întreprinzătoare

Competenţe şi aptitudini
organizatorice

Organizare, empatie

Competenţe digitale Word, Excel, Power Point

Alte competenţe Comunicare, perseverenţă, flexibilitate, creativitate, iniţiativă, caracter puternic

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

germana B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

Responsabil financiar 2Rol:6.

Nume persoană: Pataki Zsuzsa

Codul ocupaţiei: 241305 analist financiar

Atribuţii: 1
.

Planificarea bugetul proiectului împreună cu consultantul ;

2
.

Verificarea documentelor specifice decontărilor elaborate de către firma contractată care
asigură managementul proiectului;

3
.

Asistă consultantul la întocmirea rapoartelor legate de activitatea financiar-contabilă a
proiectului şi verifică documentele elaborate de către consultant;

4
.

Furnizează consultantului informaţiile necesare elaborării documentelor de raportare
financiară şi verifică elaborarea acestora;
5
.

Monitorizează dacă plăţile aferente contractelor au fost onorate în timp ;

6
.

Asistă consultantul la verificarea documentele justificative aferente tuturor cheltuielilor din
cadrul proiectului;

7
.

Relationarea cu banca si trezoreria, cu auditorul

8
.

Organizarea arhivei pentru documentele financiare si contabile

9
.

Raportarea financiara catre directorul executiv, finantatori si parteneri

10. Alte atributii primite din partea managerului de proiect

11. Asigură predarea la semnare a diferitelor documente financiare;

12.  Va participa la monitorizarea proiectelor în etapa ex-post;

13. Arhivarea documentelor financiare şi contabile cu ajutorul consultanţiilor.

Sfera rationala:
Intern
:a) Relatiile ierarhice:
- subordonat fata de: Managerul de proiect- pe durata implementarii proiectului in  derulare
si in calitate de membru a Unităţii de Implementare a Proiectului;
-    colaborări interne: In raport cu cerinţele de implementare a proiectelor aflate în implementare în
cadrul serviciului propriu
Extern
: a) cu autoritati si institutii publice:

b) consultant

Cerinţe din fişa postului
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Educaţie solicitată - Studii de specialitate: studii economice
 - 0 ani
- Cunostinte de operare/programare pe calculator (necesitate si nivel): Cunoaşterea bună a Word
şi Excel este necesară.
 - 0 ani

Experienţă solicitată Experienţă în domeniu - 2 ani

Competenţe solicitate - Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;

- Bun organizator

- Capacitate de analiza si sinteza

- adaptabilitate

- capacitate de rezolvare a problemelor

- creativitate si spirit de initiativa

- capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Educaţie

  2011 -   2012 Studii universitare de licenţă

Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  2003 -   2006 Ştiinţe administrative

UBB - Colegiul Universitar din Sfântu Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Experienţă

ConsilierSep 2011 -

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Ţinerea evidenţei contabile şi subcapitole, titluri, articole şi alineate de cheltuieli.
Conducerea gestiunii materialelor, obiectelor de inventar, întocmirea lunară a balanţei mişcărilor.
Responsabil financiar în cadrul proiectelor.
Lucrător comercialIun 2007 - Mar 2008

SC Cont Service SRL

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Servirea clienţilor, conducerea gestiunii de bunuri din magazin

Asistent de calitateMai 2006 - Apr 2007

SC Leineweber Ro SRL

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Introducere, prelucrare date şi verificarea calităţii produselor.

SecretarăApr 2007 - Iun 2007

SC A&C Associated SRL

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Contabilitate, consultanţă fiscală şi reprezentare legală

Operator introducere validare dateMar 2008 - Oct 2009

SC. Prod Spicom Co SRL

Str. - nr. -, Arcuş, cod poştal -, judeţul Covasna, România
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Facturare şi conducere de contabilitate primară

Agent de pazăIan 2009 - Sep 2011

Direcţia de Asistenţă Comunitară Sfântu Gheorghe

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

-

Competenţe

Aptitudini şi competenţe
tehnice

Utilizarea calculatorului, cunoştinţe de operare pe calculator.
Bună stăpânire a utilizării Microsoft office.
Buna stăpânire a utilizării internetului, motoarelor de căutare, reţelelor sociale şi a altor resurse
web

Competenţe şi abilităţi sociale Seriozitate, disciplină în muncă, capacitate de relaţionare, comunicare, colaborare, creativitate,
abilitate de a lucra în echipă

Competenţă şi abilităţi
organizatorice

Capacitate de analiză, sinteză, coerenţă în elaborarea studiilor, experienţă dobândită în cadrul
proiectelor anterioare.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Responsabil achizitii publiceRol:7.

Nume persoană: Balint Reka

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: - În calitate de membru UIP va prelua sarcinile specifice activităţilor de proiect încredinţate
de către responsabilul de proiect, conform cerinţelor scrise şi verbale formulate de acesta;

- Coordonează activitatea consultantului de elaborare a planului de achiziţii publice şi
organizarea procedurilor de achiziţii publice şi acordă sprijin consultantului în derularea acestor
activităţi

- Asistă consultantul  la intocmirea documentatiilor de achiziţii şi a procedurilor specifice
proiectului, monitorizând activitatea acestuia;

- Verifică liste, scrisori de invitaţie, proiecte de contracte şi rapoarte de evaluare de oferte
tehnice şi financiare întocmite de către  consultant;

- asigură publicarea anunţurilor de achiziţii şi furnizează informaţii necesare realizării
ofertelor, potrivit procedurilor;

- asistă consultantul în organizarea selectiei de oferte si aplicarea acestora pentru achizitii
de bunuri, servicii si lucrari conform legislatiei in vigoare;

- monitorizeaza derularea contractelor si verifică rapoartele necesare elaborate de către
consultanţi;
- transmitarea informaţiilor necesare pentru consultanţi ;

- participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie ;

- verifică întocmirea corectă a contestatiilor şi depunerea lor la termene stabilite ;

- verificarea documentelor primite de la consultanţi ;

- supervizează activitatea de arhivare a documentelor de achiziţii specifice  proiectului,  a
consultantului;

- alte atribuţii, sarcini primite de la managerul de proiect.

- Relatii functionale: cu angajatii departamentelor aprovizionare, administrativ, finante
contabilitate
Sfera rationala:
Intern
:a) Relatiile ierarhice:
- subordonat fata de :     Responsabilul de proiect- pe durata implementarii proiectului in
derulare si in calitate de membru a Unităţii de Implementare a Proiectului;
-    colaborări interne:    In raport cu cerinţele de implementare a proiectelor aflate în implementare
în cadrul serviciului propriu
Extern
:
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a) cu autoritati si institutii publice:
b) consultant

Educaţie solicitată - Studii de specialitate
 - 0 ani
- Excelente cunostinte de utilizare a computerului MS Office

 - 0 ani
- Foarte bune abilitati de comunicare si negociere - 0 ani

Cerinţe din fişa postului

Experienţă solicitată Minimum un an experienţă de lucru în domeniu  - 1 ani

Competenţe solicitate - Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;

- Bun organizator

- Capacitate de analiza si sinteza

- adaptabilitate

- capacitate de rezolvare a problemelor

- creativitate si spirit de initiativa

- capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Educaţie

  2016 -   2018 Diplomă de master

FSEGA Cluj-Napoca

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  2010 - Certificat Bazele Managementului de proiect

Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici

Str. - nr. -, Municipiul Bucureşti, cod poştal -, judeţul Bucureşti, România

  2008 - Certidicat de absolvire expert achiziţii publice

SC EXPERT AUDIT GROUP SRL

Str. - nr. -, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

  1988 -   1994 Diplomă de licenţă

Ubiversitatea Transilvania din Braşov, Facultatea de Ştiinţă şi Inginerie a Materialelor

Str. - nr. -, Municipiul Braşov, cod poştal -, judeţul Braşov, România

Experienţă

Director executiv - Direcţia de Proiecte, Strategii, Cultură  2017 -

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Am desfăşurat activităţi ca responsabil achiziţii publice în cadrul proiectelor implementate de Mun.
Sf. Gheorghe.
Consilier superior  2008 -   2016

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Activităţi desfăşurate în conformitate cu atribuţiile din Fişa Postului
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Şef sector ateliere şi formaţii de lucru  1994 -   2008

RAADP

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

Activităţi desfăşurate în conformitate cu atribuţiile din Fişa Postului

Competenţe

Aptitudini şi competenţe
sociale

- capacitate de relaţionare, colaborare
- capacitate de organizator, coordonator
- abilitatea de a lucra în echipă
- Abilităţi dezvoltate datorită domeniilor de activitate şi a mediului de lucru în care am lucrat.

Aptitudini şi competenţe
organizatorice

- capacitatea de analiză, sinteză, coerenţă în elaborarea studiilor
- experienţă înmanagementul de proiect
- experienţă în livrarea de programe de training (experienţă dobândită în însuşirea colegilor noi)

Aptitudini şi competenţe
tehnice

Microsoft Office, licenţă ECDL

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

B1 - Utilizator
independent nivel1

Responsabil achizitii publiceRol:8.

Nume persoană: Molnar Katalin

Codul ocupaţiei: 214946 expert achizitii publice

Atribuţii: - În calitate de membru UIP va prelua sarcinile specifice activităţilor de proiect încredinţate
de către responsabilul de proiect, conform cerinţelor scrise şi verbale formulate de acesta;

- Coordonează activitatea consultantului de elaborare a planului de achiziţii publice şi
organizarea procedurilor de achiziţii publice şi acordă sprijin consultantului în derularea acestor
activităţi

- Asistă consultantul  la intocmirea documentatiilor de achiziţii şi a procedurilor specifice
proiectului, monitorizând activitatea acestuia;

- Verifică liste, scrisori de invitaţie, proiecte de contracte şi rapoarte de evaluare de oferte
tehnice şi financiare întocmite de către  consultant;

- asigură publicarea anunţurilor de achiziţii şi furnizează informaţii necesare realizării
ofertelor, potrivit procedurilor;

- asistă consultantul în organizarea selectiei de oferte si aplicarea acestora pentru achizitii
de bunuri, servicii si lucrari conform legislatiei in vigoare;

- monitorizeaza derularea contractelor si verifică rapoartele necesare elaborate de către
consultanţi;
- transmitarea informaţiilor necesare pentru consultanţi ;

- participa la sedintele UIP ori de cate ori este nevoie ;

- verifică întocmirea corectă a contestatiilor şi depunerea lor la termene stabilite ;

- verificarea documentelor primite de la consultanţi ;

- supervizează activitatea de arhivare a documentelor de achiziţii specifice  proiectului,  a
consultantului;

- alte atribuţii, sarcini primite de la managerul de proiect.

Educaţie solicitată - Studii de specialitate
 - 0 ani
- Excelente cunostinte de utilizare a computerului MS Office

 - 0 ani
- Foarte bune abilitati de comunicare si negociere - 0 ani

Cerinţe din fişa postului
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Experienţă solicitată Minimum un an experienţă de lucru în domeniu  - 1 ani

Competenţe solicitate - Deprinderi excelente de comunicare, interpersonale;

- Bun organizator

- Capacitate de analiza si sinteza

- adaptabilitate

- capacitate de rezolvare a problemelor

- creativitate si spirit de initiativa

- capacitate de planificare

Limbi străine solicitate

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

Curriculum vitae

Educaţie

  2018 - Certificat de participare nr. 7908/2018

Harrison Consulting&Management SRL

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  2007 - Certificat de Competenţă Lingvistică în Limba Engleză

Facultatea de Litere (UBB)

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

  2004 -   2008 Diplomă de licenţă

Facultatea de Drept (UBB)

Str. - nr. -, Municipiul Cluj-Napoca, cod poştal -, judeţul Cluj, România

Experienţă

Consilier juridicOct 2008 - Iul 2012

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

- Consultanţă juridică în toate domeniile de activitate desfăşurate în cadrul primăriei
- Membru a Comisiei de aplicare a prevederilor legii nr. 10/2001
- Membru a comisiilor de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţie publică
- Membru în diferite comisii, în vederea asigurării consultanţei juridice
- Întocmire, studiere, avizare pentru legalitate a contractelor de achiziţie bunuri, prestări servicii,
executare lucrări
- Întocmire acte de procedură
- Reprezentare în faţa instanţelor de judecată
- Întocmire referate, note de fundamentare, proiecte de hotărâri ale consiliului local, proiecte de
dispoziţii ale primarului etc.
- Ţinerea şi coordonarea corespondenţei
- Evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor privind activittea proprie.
Şef Birou JuridicApr 2018 -

Primăria Municipiului Sfântu Gheorghe

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe, cod poştal -, judeţul Covasna, România

- Responsabil pentru activitatea desfăşurată în cadrul biroului şi legalitatea actelor întocmite
- Consultanţă juridică în toate domeniile de activitate desfăşurate în cadrul Primăriei
- Membru a comisiilor de evaluare a ofertelor în cadrul procedurilor de achiziţie publică
- Întocmirea, studiere, avizare pentru legalitate a contractelor de achiziţie bunuri, prestări servicii,
executare lucrări
- Întocmire acte de procedură
- Reprezentare în faţa instanţelor de judecată
- Întocmire referate, note de fundamentare, proiecte de hotărâri ale consiliului local, proiecte de
dispoziţii ale primarului etc.
- Ţinerea şi coordonarea corespondenţei
- Evidenţa, păstrarea şi arhivarea documentelor privind activitatea proprie.
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Competenţe

Competenţe de comunicare - Bune competenţe de comunicare dobândite prin reprezentarea autorităţilor administraţiei publice
locale în diferite comisii, în faţa instanţelor de judecată, respectiv prin şederea prelungită în
străinătate.
Dobândit, de asemenea, prin îndeplinirea atribuţiilor privind relaţii cu publicul în procedura de
aplicare a prevederilor Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Competenţe dobândite la locul
de muncă

- Bune competenţe organizaţionale, perseverenţă şi diligenţă
- Conştientizarea nivelului ridicat de responsabilitate în procedurile de interpredare şi aplicare a
normelor juridice
- Ţinerea evidenţei dosarelor, actelor administrative, corespondenţei.

Competenţe informatice Bună cunoaştere a operării PC (Windows) şi a instrumentelor Microsoft Office (Word, Excel etc)
Bună cunoaştere a utilizării Internetului şi a programelor informatice de consultare a legislaţiei în
vigoare.

Limbi străine cunoscute

Înţelegere Vorbire
Scriere

Audiţie Scriere Conversaţie Pronunţie

engleza B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

B2 - Utilizator
independent nivel2

germana A2 - Utilizator
elementar nivel2

A1 - Utilizator elementar
nivel1

A1 - Utilizator
elementar nivel1

A2 - Utilizator
elementar nivel2

A2 - Utilizator
elementar nivel2

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

CV Balint Reka.pdf

29/03/2019 CV Balint RekaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Buja Gergely.pdf

29/03/2019 CV Buja GergelyE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Gabriela Grigorescu.pdf

29/03/2019 CV Gabriela GrigorescuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Kovacs Andrea.pdf

29/03/2019 CV Kovacs AndreaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Laszlo Csaba.pdf

29/03/2019 CV Laszlo CsabaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Molnar Katalin.pdf

29/03/2019 CV Molnar KatalinE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Dispozitia 501 din 2019, Numirea UIP, Reducerea emisiilor de carbon.pdf

29/03/2019 Dispozitia 501 din 2019, Numirea UIP, Reducerea emisiilor de carbonE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Toth Csaba.pdf

29/03/2019 CV Toth CsabaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

1. Fisa post Manager proiect.pdf

29/03/2019 1. Fisa post Manager proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. Fisa post asistent responsabil proiect.pdf

29/03/2019 2. Fisa post asistent responsabil proiectE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

3.Fisa post Responsabil financiar.pdf

29/03/2019 3.Fisa post Responsabil financiarE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

4. Fisa post Responsabil tehnic.pdf

29/03/2019 4. Fisa post Responsabil tehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

5. Fisa post Responsabil achizitii publice.pdf

29/03/2019 5. Fisa post Responsabil achizitii publiceE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CV Pataki Zsuzsa.pdf

29/03/2019 CV Pataki ZsuzsaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Resurse materiale implicate
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UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE (Lider)Pus la dispoziţie de:Amplasament 1

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe

Strada 1 Decembrie 1918 nr. 2, -, Localitatea: Municipiul Sfântul Gheorghe, Cod poştal: 520008, Judeţul: Covasna, Ţara:
România

Adresa:

Resursă Cantitate Partener

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE2 bucatăImprimantă

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE1 bucatăTelefon fix

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE1 bucatăFax

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE4 bucatăCalculator

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE1 bucatăBirou

Activităţi previzionate

Activitate: Elaborare proiect

Subactivităţi

Contractarea serviciilor pentru pregatirea
proiectului

Un proiect este compus dintr-un ansamblu de activitati care se deruleaza potrivit unui plan
pentru a atinge un anumit set de obiective intr-o perioada de timp definita.

 Decembrie 2018 -  Februarie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Elaborare S-au contractat serviciile de consultanta pentru elaborarea Cererii de finantare si a anexelor
prevazute in ghidul solicitantului  respectiv a serviciilor pentru managementul proiectului.

 Februarie 2019 -  Martie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Contractarea serviciilor pentru elaborarea
documentatiei tehnico-economice faza
DALI si SF, actualizare SO si ST

S-au contractat serviciile de proiectare SF, DALI, actualizare studiu de oportunitate, studiu de
trafic.

 Februarie 2018 -  Decembrie 2018

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Pregatirea proiectului

Subactivităţi

Elaborarea documentatiilor anexe
documentatiei tehnico-economice faza
DALI si SF, actualizare SO si ST

Au fost elaborate documentatiile tehnico-economice pentru cele 9 componente. Prin aceste
anexe se atesta partea tehnica, economica a lucrarilor.

 Februarie 2018 -  Martie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente
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Rezultate previzionate

Elaborarea si predarea Cererii de
Finantare si a anexelor

A fost elaborata Cererea de Finantare si anexele solicitate prin Ghidul aferent prezentului apel
de proiect.

 Martie 2019 -  Martie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Emitere certificate de urbanism S-au emis certificatele de urbanism pentru cele 9 componente.

 Martie 2018 -  Februarie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Depunerea Cererii de Finantare

Subactivităţi

Depunerea cererii de finantare Depunerea cererii de finantare prin intermediul aplicatiei electronice Mysmis.

 Martie 2019 -  Martie 2019

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Incheierea contractului de finantare

Subactivităţi

Incheierea contractului de finantare Se va incheia contractul de finantare.

 Februarie 2020 -  Februarie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Obtinere avize, acorduri, autorizatii

Subactivităţi

Obtinere avize, acorduri, autorizatii Obtinere avize, acorduri, autorizatii necesare proiectului.

 Februarie 2020 -  Noiembrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Contractarea serviciilor pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT
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Subactivităţi

Contractarea serviciilor pentru elaborarea
documentatiei tehnico-economice faza PT

Se vor contracta serviciile pentru elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT

 Aprilie 2020 -  Iunie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Elaborarea proiectelor tehnice

Subactivităţi

Elaborarea proiectelor tehnice Se elaboreaza documentatiile tehnico-economice faza PT: Proiect Tehnic, Detalii de executie,
verificarea tehnica a proiectului pe specialitati.

 Iunie 2020 -  Septembrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Managementul proiectului

Subactivităţi

Pregatirea documentatiilor de atribuire a
contractelor de achizitii si incheierea
contractelor cu operatorii economici si
pentru servicii in afara de PT si lucrari

Pregatirea documentatiilor de atribuire a contractelor de achizitii si incheierea contractelor cu
operatorii economici si pentru servicii in afara de PT si lucrari.

 Februarie 2020 -  Ianuarie 2022

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Monitorizarea contractelor de achizitii
incheiate

Echipa de implementare monitorizeaza contractele de achizitii, emite ordine de incepere,
urmareste respectarea termenelor, valabilitatea garantiei de buna executie, incheie acte
aditionale, solicita rapoarte. Februarie 2020 -  Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Consultanta pentru managementul
proiectului

Au loc activitati specifice firmei de consultanta, conform clauzelor contractuale stabilite.
Societatea va oferi consultanta pe toata perioada implementarii, si va elabora toate
documentele necesare. Februarie 2020 -  Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Realizarea investitiei de baza

Subactivităţi
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Contractatarea executie lucrari, furnizare
echipamente cu si fara montaj

Se pregatesc documentatile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie si se
semneaza contractele

 Octombrie 2020 -  Decembrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Executia lucrarilor de construire si
modernizare

Executarea  lucrarilor

 Decembrie 2020 -  Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Contractarea furnizorilor in vederea dotarii
cu echipamente

Se vor contracta furnizorii pentru dotarile necesare implementarii proiectului.

 Octombrie 2020 -  Decembrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Dotarea cu echipamente necesare
implementarii proiectului

Dotarea cu echipamentele necesare implementarii proiectului.

 Decembrie 2020 -  Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santier

Subactivităţi

Contractarea serviciilor de asistenta
tehnica din partea dirigintelui de santier

Se pregatesc documentatiile de achizitie, se semneaza contractele

 Octombrie 2020 -  Decembrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Asistenta tehnica din partea proiectantului Proiectantul contractat pentru asistenta tehnica va urmari proiectul, va emite dispozitii de
santier, dupa caz va emite referatul proiectantului la Receptia de terminare a lucrarilor.

 Decembrie 2020 -  Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

105



Asistenta tehnica din partea dirigentului de
santier

Dirigentele de santier va urmari executia lucrarilor conform ofertei de lucrari contractate
conform legislatiei in domeniu si va raporta catre beneficiar stadiul realizarii lucrarilor.

 Decembrie 2020 -  Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Raportarea progresului în implementarea proiectului, conform prevederilor contractului de finantare

Subactivităţi

Raportarea progresului în implementarea
proiectului, conform prevederilor
contractului de finantare

Raportarea progresului în implementarea proiectului.

 Mai 2020 -  Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Solicitare cerere de plata si/sau rambursare

Subactivităţi

Solicitare cerere de plata si/sau
rambursare

Se elaboreaza cereri de plata si/sau rambursare conform graficului de rambursare stabilit prin
contractul de finantare

 Mai 2020 -  Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Informare si publicitate in cadrul proiectului

Subactivităţi

Contractarea serviciilor de informare si
publicitate privind proiectul

Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie si se
semneaza contractele.

 Februarie 2020 -  Martie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Informare si publicitate privind proiectul Mentionare detalii privind proiectul.

 Februarie 2020 -  Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Auditul financiar al proiectului

Subactivităţi
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Contractarea serviciilor de audit financiar Se pregatesc documentatiile de achizitie, se organizeaza procedurile de achizitie si se
semneaza contractele.

 Februarie 2020 -  Aprilie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Auditul financiar al proiectului Se va realiza auditul financiar al proiectului.

 Mai 2020 -  Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Achitarea taxelor legale

Subactivităţi

Achitarea taxelor legale Achitarea taxelor legale.

 Decembrie 2020 -  Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Verificare tehnica a proiectului tehnic

Subactivităţi

Contractarea serviciilor de verificare
tehnica a PT

Contractarea serviciilor in vederea prestarii activitatii de verificare a PT

 Iunie 2020 -  Iunie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Verificarea din partea verificatorilor atestati
a PT

Se verifica conformitatea documentelor (PT) din partea verificatorilor atestati.

 Septembrie 2020 -  Noiembrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Certificare performante energetice

Subactivităţi

Contractarea serviciilor pentru certificarea
performantelor energetice

Contractarea serviciilor pentru certificarea energetica.

 Februarie 2023 -  Februarie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE
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UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Certificarea performantelor energetice Realizarea certificarii performantelor energetice.

 Februarie 2023 -  Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Activitate: Servicii de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

Subactivităţi

Contractarea serviciului de delegare a
gestiunii de transport public local

Contractarea serviciului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local

 Noiembrie 2020 -  Noiembrie 2020

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

Delegarea efectiva a gestiunii serviciului
de transport public local

Delegarea efectiva a gestiunii de transport public local.

 Noiembrie 2020 -  Aprilie 2023

UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

UAT Municipiul Sfântu Gheorghe - Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2, Municipiul Sfântul Gheorghe,
cod poştal 520008, judeţul Covasna, România

Amplasamente

Rezultate previzionate

63 luniDURATA PROIECTULUI:
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BUGETUL PROIECTULUI

Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice: Sistem management trafic -Completare studiu trafic

Servicii de consultanta privind elaborare studiilor specifice pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al
traficului"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1816298448

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

64,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 76,160.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 64,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 76,160.00

Valoare TVA [LEI] 12,160.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 64,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 18,743.59

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]12,160.00 76,160.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 57,416.41

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform contract linie 3.1.3.7.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice: Sistem management trafic -Studiu. Oportunitate

Servicii de consultanta privind elaborare studiilor specifice pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al
traficului"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1816298448

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

88,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 104,720.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 88,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 104,720.00

Valoare TVA [LEI] 16,720.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 88,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 25,772.44

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]16,720.00 104,720.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 78,947.56

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

Buget - Activităţi şi cheltuieli
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

conform contract linie 3.1.3.7.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studii de teren: Pod pietonal

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2911561857

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,950.00

Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,464.34

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]950.00 5,950.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,485.66

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

confom deviz linie 3.1.1.5.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studii de teren- DEPOU

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3669721755

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,390.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,224.10

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,390.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,224.10

Valoare TVA [LEI] 834.10 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,390.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,285.70

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]834.10 5,224.10

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,938.40

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

CONFORM DEVIZ linie 3.1.1.4.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studii de teren: Bikesharing

"Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)" - Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de
fezabilitate

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1520011498

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,115.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,115.00

Valoare TVA [LEI] 1,615.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,489.38

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,615.00 10,115.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,625.62

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.1.9.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice: Sistem management trafic - SIDU

Servicii de consultanta privind elaborare studiilor specifice pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al
traficului"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1816298448

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

100,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 100,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 100,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 100,000.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]100,000.00 0.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

conform deviz linie 3.1.3.7.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studii de teren: Sistem management trafic

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3730853444

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,700.00

Valoare TVA [LEI] 5,700.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 30,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,786.06

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,700.00 35,700.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,913.94

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.1.7.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studii de teren: Statii

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Realizare
statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:271354425

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 35,700.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 35,700.00

Valoare TVA [LEI] 5,700.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 30,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,786.06

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,700.00 35,700.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 26,913.94

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

conform deviz linie 3.1.1.6.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice: Terminal

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul
Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1848971281

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,925.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00

Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,196.51

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,425.00 8,925.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,728.49

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.3.8.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studii de teren: Terminal

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul
Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1848971281

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,925.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,925.00

Valoare TVA [LEI] 1,425.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,196.51

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,425.00 8,925.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,728.49

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.1.8

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studii de teren - Strazi

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si
realizarea unor piste pentru bi

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2482646656

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

28,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 33,320.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 28,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 33,320.00

Valoare TVA [LEI] 5,320.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 28,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,200.32

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,320.00 33,320.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 25,119.68

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.1.3.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Studii de teren - PISTA BICICLISTI nr.1

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si
satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

266661372

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

14,251.61Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,672.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,251.61 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,672.00

Valoare TVA [LEI] 3,420.39 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 14,251.61 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,349.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,420.39 17,672.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,322.78

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

114



Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.1.2.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Studii de teren - PISTA BICICLISTI nr. 2

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si
satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

266661372

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,000.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,183.84

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 17,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,816.16

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.1.1.2.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice: Sistem management trafic -Politici de parcari

Servicii de consultanta privind elaborare studiilor specifice pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al
traficului"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1816298448

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

37,815.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 44,999.85

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 37,815.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 44,999.85

Valoare TVA [LEI] 7,184.85 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 37,815.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 11,074.83

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]7,184.85 44,999.85

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 33,925.02

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform contract linie 3.1.3.7.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

42 - studii cf HG 907/studii de teren cf HG 28Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Alte studii specifice: Sistem management trafic - Studiu de tracic

Servicii de consultanta privind elaborare studiilor specifice pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al
traficului"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1816298448

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

70,589.40Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 84,001.39

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 70,589.40 Valoare totală eligibilă [LEI] 84,001.39

Valoare TVA [LEI] 13,411.99 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 70,589.40 Contributia proprie eligibilă [LEI] 20,673.42

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]13,411.99 84,001.39

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 63,327.97

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform contract lini 3.1.3.7.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Expertiza tehnica: Pista biciclisti

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si
satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

266661372

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,785.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,785.00

Valoare TVA [LEI] 285.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 439.31

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]285.00 1,785.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,345.69

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.3.2.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general- PISTA BICICLISTI 2

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si
satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

266661372

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

36,850.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,850.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 36,850.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,850.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 36,850.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 9,069.08

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 36,850.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 27,780.92

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.3.2.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general- PISTA BICICLISTI 1

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si
satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

266661372

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

43,700.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 54,188.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 43,700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 54,188.00

Valoare TVA [LEI] 10,488.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 43,700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 13,336.11

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,488.00 54,188.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 40,851.89

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.5.3.2

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor- PISTA BICICLISTI

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista
pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3696253714

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

25,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,750.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 25,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,750.00

Valoare TVA [LEI] 4,750.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 25,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 7,321.72

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,750.00 29,750.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 22,428.28

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.4.2.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor - Strazi

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si
realizarea unor piste pentru bi

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2482646656

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

21,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 24,990.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 21,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 24,990.00

Valoare TVA [LEI] 3,990.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 21,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,150.24

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,990.00 24,990.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 18,839.76

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.4.3.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general - Strazi

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si
realizarea unor piste pentru bi

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2482646656

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

37,800.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 44,982.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 37,800.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 44,982.00

Valoare TVA [LEI] 7,182.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 37,800.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 11,070.43

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]7,182.00 44,982.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 33,911.57

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.3.3.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Temă de proiectare - PISTA BICICLISTI

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si
satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

266661372

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,200.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,200.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,200.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,200.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,200.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 295.33

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,200.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 904.67

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.1.2.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Temă de proiectare - Strazi

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si
realizarea unor piste pentru bi

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2482646656

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

700.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 833.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 700.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 833.00

Valoare TVA [LEI] 133.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 700.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 205.01

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]133.00 833.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 627.99

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.1.3.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Expertiza tehnica: Strazi

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si
realizarea unor piste pentru bi

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2482646656

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,330.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,330.00

Valoare TVA [LEI] 1,330.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,050.08

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,330.00 8,330.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,279.92

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.3.3.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor: pod pietonal

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului  pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi
pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1090341842

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,140.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,757.21

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,140.00 7,140.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,382.79

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.4.5.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general: Pod pietonal

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2911561857

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

31,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,890.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 31,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,890.00

Valoare TVA [LEI] 5,890.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 31,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 9,078.93

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,890.00 36,890.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 27,811.07

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.3.5.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Tema proiectare: Pod pietonal

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2911561857

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,380.00

Valoare TVA [LEI] 380.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 585.74

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]380.00 2,380.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,794.26

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.1.5.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Temă de proiectare: Terminal

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul
Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1848971281

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,975.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,975.00

Valoare TVA [LEI] 475.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 732.17

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]475.00 2,975.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,242.83

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.1.8.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general: Terminal

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul
Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1848971281

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

22,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,775.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 22,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,775.00

Valoare TVA [LEI] 4,275.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 22,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,589.54

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,275.00 26,775.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 20,185.46

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.3.8.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor: Terminal

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "REABILITARE
TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1200409439

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,950.00

Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,464.34

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]950.00 5,950.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,485.66
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0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.4.8.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general: Statii

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Realizare
statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:271354425

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

50,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 59,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 59,500.00

Valoare TVA [LEI] 9,500.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 50,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 14,643.43

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,500.00 59,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 44,856.57

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.3.6.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor: Statii

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Realizare
statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:271354425

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

6,554.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,799.26

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,554.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,799.26

Valoare TVA [LEI] 1,245.26 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 6,554.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,919.46

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,245.26 7,799.26

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,879.80
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0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.4.6.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Temă de proiectare : Sistem mangement trafic

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3730853444

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,900.00

Valoare TVA [LEI] 1,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,928.69

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,900.00 11,900.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,971.31

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.1.7

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general: sistem management trafic

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3730853444

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

50,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 59,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 59,500.00

Valoare TVA [LEI] 9,500.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 50,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 14,643.43

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,500.00 59,500.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 44,856.57

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.3.7.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor: Sistem management trafic

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3730853444

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17,850.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 17,850.00

Valoare TVA [LEI] 2,850.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 15,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,393.03

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,850.00 17,850.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,456.97

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.4.7

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Expertiza tehnica: Pod Pietonal

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2911561857

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 878.61

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,691.39

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.3.5.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Certificarea performanţei energetice şi  auditul energetic al clădirilor: DEPOU

Servicii de certificare a performantei energetice si audit energetic pentru obiectivul de investitii "Modernizarea
transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3584525614

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,355.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,355.00

Valoare TVA [LEI] 855.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,317.91

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]855.00 5,355.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,037.09

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.4.4.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Tema de proiectare: Bikesharing

"Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)" - Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de
fezabilitate

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1520011498

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 878.61

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,691.39

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.1.9.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general: Bikesharing

"Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)" - Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de
fezabilitate

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1520011498

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,516.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,314.04

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,516.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,314.04

Valoare TVA [LEI] 5,798.04 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 30,516.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,937.18

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,798.04 36,314.04

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 27,376.86

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.3.9.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Expertizare tehnică- DEPOU

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3669721755

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,330.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,330.00

Valoare TVA [LEI] 1,330.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,050.08

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,330.00 8,330.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,279.92

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.3.4.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general -DEPOU

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3669721755

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

116,610.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 138,765.90

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 116,610.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 138,765.90

Valoare TVA [LEI] 22,155.90 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 116,610.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 34,151.41

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]22,155.90 138,765.90

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 104,614.49

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.5.3.4.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii avizelor/acordurilor/ autorizaţiilor- DEPOU

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3669721755

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,380.00

Valoare TVA [LEI] 380.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 585.74

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]380.00 2,380.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,794.26

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.5.4.4.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea documentatiilor anexe documentatiei tehnico-economice faza DALI si SF, actualizare SO si STSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:29 - cheltuieli cu servicii

100 - cheltuieli pentru consultanţă şi expertiză, inclusiv pentru elaborare PMUDSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

PMUD - Sistem management trafic

Servicii de consultanta privind elaborare studiilor specifice pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al
traficului"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1816298448

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

137,815.12Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 163,999.99

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 137,815.12 Valoare totală eligibilă [LEI] 163,999.99

Valoare TVA [LEI] 26,184.87 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 137,815.12 Contributia proprie eligibilă [LEI] 40,361.73

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]26,184.87 163,999.99

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 123,638.26

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

contract PMUD linie 3.1.3.7

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii Pod pietonal

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru obiectivul de investitii
"Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4187867768

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,472.65Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 18,412.45

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,472.65 Valoare totală eligibilă [LEI] 18,412.45

Valoare TVA [LEI] 2,939.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 15,472.65 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,531.45

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,939.80 18,412.45

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,881.00

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.5.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii: DEPOU

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru obiectivul de investitii
"Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3058187244

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

53,093.79Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 63,181.61

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 53,093.79 Valoare totală eligibilă [LEI] 63,181.61

Valoare TVA [LEI] 10,087.82 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 53,093.79 Contributia proprie eligibilă [LEI] 15,549.51

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,087.82 63,181.61

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 47,632.10

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.4.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii: Terminal

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL
DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul
Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

3445564106

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,318.36Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 11,088.85

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,318.36 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,088.85

Valoare TVA [LEI] 1,770.49 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,318.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,729.06

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,770.49 11,088.85

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,359.79

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform devizului linie 3.7.1.8.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii SMT

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al
traficului"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1686524244

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

42,975.72Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 51,141.11

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 42,975.72 Valoare totală eligibilă [LEI] 51,141.11

Valoare TVA [LEI] 8,165.39 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 42,975.72 Contributia proprie eligibilă [LEI] 12,586.24

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,165.39 51,141.11

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 38,554.87

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

comform deviz linie 3.7.1.7.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii - Strazi

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a
infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru
biciclisti"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

4079976570

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

69,887.70Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 83,166.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 69,887.70 Valoare totală eligibilă [LEI] 83,166.36

Valoare TVA [LEI] 13,278.66 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 69,887.70 Contributia proprie eligibilă [LEI] 20,467.91

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]13,278.66 83,166.36

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 62,698.45

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.3.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii AUTOBUZE

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului
in comun prin achizitionare de autobuze electrice"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1360045101

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

92,940.21Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 110,598.85

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 92,940.21 Valoare totală eligibilă [LEI] 110,598.85

Valoare TVA [LEI] 17,658.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 92,940.21 Contributia proprie eligibilă [LEI] 27,219.27

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]17,658.64 110,598.85

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 83,379.58

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.1.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii: Bikesharing

Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing) - Servicii de consultantaAchiziţie:

ID dosar achiziţie:3042391417

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,369.79Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,530.05

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,369.79 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,530.05

Valoare TVA [LEI] 2,160.26 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 11,369.79 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,329.85

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,160.26 13,530.05

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,200.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.9.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii: Piste biciclisti

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru
buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:835898285

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

24,512.85Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 29,170.29

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 24,512.85 Valoare totală eligibilă [LEI] 29,170.29

Valoare TVA [LEI] 4,657.44 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 24,512.85 Contributia proprie eligibilă [LEI] 7,179.04

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,657.44 29,170.29

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 21,991.25

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.2.

-

Documente justificative

Pregatirea proiectuluiActivitatea:

Elaborarea si predarea Cererii de Finantare si a anexelorSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

45 - cheltuieli pentru consultanţăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii Statii

Servicii de consultanta pentru managementul de proiect pentru obiectivul de investitii pentru obiectivul de investitii
"Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1269043397

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,753.71Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,226.91

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,753.71 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,226.91

Valoare TVA [LEI] 1,473.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,753.71 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,270.82

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,473.20 9,226.91

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,956.09

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.1.6.

-

Documente justificative

Obtinere avize, acorduri, autorizatiiActivitatea:

Obtinere avize, acorduri, autorizatiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii: Terminal

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul
Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1848971281

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

20,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 23,800.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 20,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,800.00

Valoare TVA [LEI] 3,800.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 20,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,857.37

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,800.00 23,800.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 17,942.63

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.2.8.

-

Documente justificative

Obtinere avize, acorduri, autorizatiiActivitatea:

Obtinere avize, acorduri, autorizatiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii: Bikesharing

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Sistem de
inchiriere biciclete (Bike Sharing)"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2369377986

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 3,570.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]3,000.00 0.00

570.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.2.9.

-

Documente justificative

Obtinere avize, acorduri, autorizatiiActivitatea:

Obtinere avize, acorduri, autorizatiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii: Pod pietonal

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitateAchiziţie:

ID dosar achiziţie:2911561857

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,190.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,190.00

Valoare TVA [LEI] 190.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 292.87

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]190.00 1,190.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 897.13

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.2.5.

-

Documente justificative

Obtinere avize, acorduri, autorizatiiActivitatea:

Obtinere avize, acorduri, autorizatiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii - Strazi

Servicii proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de
rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste
pentru biciclisti"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2956065038

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,165.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,165.00

Valoare TVA [LEI] 665.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,025.04

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]665.00 4,165.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,139.96

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.2.3

-

Documente justificative

Obtinere avize, acorduri, autorizatiiActivitatea:

Obtinere avize, acorduri, autorizatiiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

43 - cheltuieli pentru (documentaţii suport) şiobţinere avize, acorduri, autorizaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii - PISTA BICICLISTI

Servicii de elaborare a documentatiei tehnice in faza Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investitii
"Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si
satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

266661372

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,250.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,250.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,250.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,250.00

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,250.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 553.75

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 2,250.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,696.25

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.2.2.

-

Documente justificative

Elaborarea proiectelor tehniceActivitatea:

Elaborarea proiectelor tehniceSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic şi detalii de execuţie: Terminal

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "REABILITARE
TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1200409439

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

100,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 119,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 100,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 119,000.00

Valoare TVA [LEI] 19,000.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 100,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 29,286.86

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]19,000.00 119,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 89,713.14

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.6.8.

-

Documente justificative

Elaborarea proiectelor tehniceActivitatea:

Elaborarea proiectelor tehniceSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic şi detalii de execuţie: Sistem management trafic

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Sistem de
management al traficului "Sistem de management al traficului"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1286549936

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

448,552.61Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 533,777.61

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 448,552.61 Valoare totală eligibilă [LEI] 533,777.61

Valoare TVA [LEI] 85,225.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 448,552.61 Contributia proprie eligibilă [LEI] 131,366.99

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]85,225.00 533,777.61

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 402,410.62

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.6.7.

-

Documente justificative

Elaborarea proiectelor tehniceActivitatea:

Elaborarea proiectelor tehniceSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Proiect tehnic şi detalii de execuţie: pod pietonal

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului  pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi
pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1090341842

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

110,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 130,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 110,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 130,900.00

Valoare TVA [LEI] 20,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 110,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 32,215.55

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]20,900.00 130,900.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 98,684.45

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.6.5

-

Documente justificative

Elaborarea proiectelor tehniceActivitatea:

Elaborarea proiectelor tehniceSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic şi detalii de execuţie: Statii

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de
capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2643395532

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

164,338.73Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 195,563.09

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 164,338.73 Valoare totală eligibilă [LEI] 195,563.09

Valoare TVA [LEI] 31,224.36 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 164,338.73 Contributia proprie eligibilă [LEI] 48,129.66

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]31,224.36 195,563.09

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 147,433.43

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.6.6.

-

Documente justificative

Elaborarea proiectelor tehniceActivitatea:

Elaborarea proiectelor tehniceSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Proiect tehnic şi detalii de execuţie - Strazi

Servicii proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de
rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste
pentru biciclisti"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2956065038

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

717,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 853,825.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 717,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 853,825.00

Valoare TVA [LEI] 136,325.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 717,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 210,133.25

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]136,325.00 853,825.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 643,691.75

0.00TVA Neeligibil [LEI]

139



Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.6.3.

-

Documente justificative

Elaborarea proiectelor tehniceActivitatea:

Elaborarea proiectelor tehniceSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic şi detalii de execuţie- DEPOU

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Modernizarea
transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2008654535

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

226,013.59Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 268,956.17

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 226,013.59 Valoare totală eligibilă [LEI] 268,956.17

Valoare TVA [LEI] 42,942.58 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 226,013.59 Contributia proprie eligibilă [LEI] 66,192.29

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]42,942.58 268,956.17

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 202,763.88

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.5.6.4.

-

Documente justificative

Elaborarea proiectelor tehniceActivitatea:

Elaborarea proiectelor tehniceSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Proiect tehnic şi detalii de execuţie- PISTA BICICLISTI

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista
pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3696253714

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

50,669.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 60,296.11

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,669.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 60,296.11

Valoare TVA [LEI] 9,627.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 50,669.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 14,839.36

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,627.11 60,296.11

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 45,456.75

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.5.6.2.

-

Documente justificative

Elaborarea proiectelor tehniceActivitatea:

Elaborarea proiectelor tehniceSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Proiect tehnic şi detalii de execuţie: Bikesharing

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Sistem de
inchiriere biciclete (Bike Sharing)"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2369377986

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

102,508.24Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 121,984.81

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 102,508.24 Valoare totală eligibilă [LEI] 121,984.81

Valoare TVA [LEI] 19,476.57 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 102,508.24 Contributia proprie eligibilă [LEI] 30,021.45

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]19,476.57 121,984.81

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 91,963.36

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.6.9.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Contractatarea executie lucrari, furnizare echipamente cu si fara montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:6 - cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport

14 - cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului
operatiunii

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achizitia Autobuze electrice [10-12m]

Utilaje fara montaj si echipamente de transport pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun
prin achizitionare de autobuze electrice"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2082407788

6 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,285,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,314,900.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,710,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,710,000.00

Valoare TVA [LEI] 2,604,900.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,604,900.00

Eligibil [LEI] 13,710,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,374,142.03

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 13,710,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,335,857.97

2,604,900.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

comform devizului linie 4.4.1

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Contractatarea executie lucrari, furnizare echipamente cu si fara montajSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:6 - cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport

14 - cheltuieli cu achiziţia de mijloace de transport indispensabile pentru atingerea obiectivului
operatiunii

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Achizitii Autobuze electrice [8-10m]

Utilaje fara montaj si echipamente de transport pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun
prin achizitionare de autobuze electrice"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2082407788

6 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,736,600.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,399,324.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,419,600.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,419,600.00

Valoare TVA [LEI] 1,979,724.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,979,724.00

Eligibil [LEI] 10,419,600.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,564,347.94

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 10,419,600.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,855,252.06

1,979,724.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.4.1

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului: Terminal

Executie lucrari pentru obiectivul "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2944386739

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

33,434.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 39,786.46

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 33,434.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 6,352.46 Valoare totală neeligibilă [LEI] 39,786.46

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]33,434.00 0.00

6,352.46TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 1.2.8

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor: Terminal

Executie lucrari pentru obiectivul "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2944386739

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,950.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,320.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,950.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 370.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,320.50

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]1,950.00 0.00

370.50TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 1.4.8

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului- PISTA BICICLISTI

Executie lucrari "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul
national DN12 si satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4225987467

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

32,858.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 39,101.02

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 32,858.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 6,243.02 Valoare totală neeligibilă [LEI] 39,101.02

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]32,858.00 0.00

6,243.02TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 1.2.2

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului: pod pietonal

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de
biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2490611355

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

95,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 113,050.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 95,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 18,050.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 113,050.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]95,000.00 0.00

18,050.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 1.2.5

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

38 - cheltuieli pentru amenajarea terenuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Amenajarea terenului- DEPOU

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou
pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2991538347

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

653,420.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 777,569.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 653,420.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 124,149.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 777,569.80

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]653,420.00 0.00

124,149.80TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 1.2.4

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţialăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Amenajari pt protectia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială- DEPOU

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou
pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2991538347

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

12,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 14,280.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 12,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 2,280.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 14,280.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]12,000.00 0.00

2,280.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 1.3.4

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţialăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Amenajari pt protectia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială: Terminal

Executie lucrari pentru obiectivul "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2944386739

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

186,456.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 221,882.64

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 186,456.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 35,426.64 Valoare totală neeligibilă [LEI] 221,882.64

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]186,456.00 0.00

35,426.64TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 1.3.8

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:12 - cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

39 - cheltuieli cu amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţialăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Amenajari pt protectia mediului şi aducerea terenului la starea iniţială: Pod pietonal

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de
biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2490611355

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

50,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 59,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 50,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 9,500.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 59,500.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]50,000.00 0.00

9,500.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 1.3.5

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu utilitatile: Statii

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe
traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2306220231

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

45,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 53,550.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 45,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 53,550.00

Valoare TVA [LEI] 8,550.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 45,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 13,179.09

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]8,550.00 53,550.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 40,370.91

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 2.6.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:13 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

40 - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivuluiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu utilitatile: Terminal

Executie lucrari pentru obiectivul "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2944386739

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

19,310.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 22,978.90

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 19,310.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 22,978.90

Valoare TVA [LEI] 3,668.90 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 19,310.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,655.30

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,668.90 22,978.90

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 17,323.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 2.8

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii - Dispecerat si module SMT-Sistem de management al traficului

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:894951000

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,982,417.30Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,119,076.59

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,982,417.30 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,119,076.59

Valoare TVA [LEI] 1,136,659.29 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,982,417.30 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,752,062.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,136,659.29 7,119,076.59

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,367,014.19

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.1.7.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii- PISTA BICICLISTI

Executie lucrari "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul
national DN12 si satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4225987467

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,888,093.62Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,436,831.41

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,888,093.62 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,436,831.41

Valoare TVA [LEI] 548,737.79 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,888,093.62 Contributia proprie eligibilă [LEI] 845,832.04

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]548,737.79 3,436,831.41

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,590,999.37

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.1.2.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii: pod pietonal

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de
biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2490611355

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,352,015.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,988,897.85

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,352,015.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,988,897.85

Valoare TVA [LEI] 636,882.85 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,352,015.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 981,700.06

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]636,882.85 3,988,897.85

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,007,197.79

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.1.5

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii: Terminal

Executie lucrari pentru obiectivul "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2944386739

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,458,332.94Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,735,416.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,458,332.94 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,735,416.20

Valoare TVA [LEI] 277,083.26 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,458,332.94 Contributia proprie eligibilă [LEI] 427,099.98

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]277,083.26 1,735,416.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,308,316.22

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.1.8

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii - DEPOU

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou
pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2991538347

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,385,309.43Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 6,408,518.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,385,309.43 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,408,518.22

Valoare TVA [LEI] 1,023,208.79 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,385,309.43 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,577,188.23

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,023,208.79 6,408,518.22

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,831,329.99

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.1.4.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

53 - cheltuieli pentru construcţii şi instalaţiiSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii : Statii

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe
traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2306220231

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

727,073.10Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 865,216.99

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 727,073.10 Valoare totală eligibilă [LEI] 865,216.99

Valoare TVA [LEI] 138,143.89 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 727,073.10 Contributia proprie eligibilă [LEI] 212,936.91

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]138,143.89 865,216.99

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 652,280.08

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.1.6

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dotari: Terminal

Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3816753215

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,154,161.96Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,373,452.73

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,154,161.96 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,373,452.73

Valoare TVA [LEI] 219,290.77 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,154,161.96 Contributia proprie eligibilă [LEI] 338,017.84

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]219,290.77 1,373,452.73

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,035,434.89

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.5.8.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj: Terminal

Executie lucrari pentru obiectivul "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2944386739

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

193,812.92Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 230,637.37

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 193,812.92 Valoare totală eligibilă [LEI] 230,637.37

Valoare TVA [LEI] 36,824.45 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 193,812.92 Contributia proprie eligibilă [LEI] 56,761.72

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]36,824.45 230,637.37

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 173,875.65

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.3.8.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje tehnologice : Terminal

Executie lucrari pentru obiectivul "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2944386739

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

26,400.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 31,416.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,400.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 31,416.00

Valoare TVA [LEI] 5,016.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 26,400.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 7,731.73

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,016.00 31,416.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 23,684.27

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.2.8

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dotari- DEPOU

Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou
pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3580065554

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

108,580.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 129,210.20

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 108,580.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 129,210.20

Valoare TVA [LEI] 20,630.20 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 108,580.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 31,799.68

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]20,630.20 129,210.20

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 97,410.52

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.5.4

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje tehnologice  - DEPOU

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou
pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2991538347

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

813,750.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 968,362.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 813,750.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 968,362.50

Valoare TVA [LEI] 154,612.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 813,750.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 238,321.85

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]154,612.50 968,362.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 730,040.65

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.2.4.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dotari: pod pietonal

Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de
biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2454248600

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

200,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 238,000.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 200,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 238,000.00

Valoare TVA [LEI] 38,000.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 200,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 58,573.73

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]38,000.00 238,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 179,426.27

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.5.5

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dotari: Bikesharing

Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2185874707

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,859,901.49Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,213,282.77

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,859,901.49 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,213,282.77

Valoare TVA [LEI] 353,381.28 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,859,901.49 Contributia proprie eligibilă [LEI] 544,706.81

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]353,381.28 2,213,282.77

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,668,575.96

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.5.9

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj; Bikesharing

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere
biciclete (Bike Sharing)"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2990109562

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,396,935.69Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,662,353.47

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,396,935.69 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,662,353.47

Valoare TVA [LEI] 265,417.78 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,396,935.69 Contributia proprie eligibilă [LEI] 409,118.65

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]265,417.78 1,662,353.47

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,253,234.82

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.3.9

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje tehnologice: Bikesharing

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere
biciclete (Bike Sharing)"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2990109562

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

167,632.28Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 199,482.41

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 167,632.28 Valoare totală eligibilă [LEI] 199,482.41

Valoare TVA [LEI] 31,850.13 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 167,632.28 Contributia proprie eligibilă [LEI] 49,094.24

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]31,850.13 199,482.41

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 150,388.17

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.2.9.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje tehnologice PISTA BICICLISTI

Executie lucrari "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul
national DN12 si satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4225987467

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

54,932.85Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 65,370.09

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 54,932.85 Valoare totală eligibilă [LEI] 65,370.09

Valoare TVA [LEI] 10,437.24 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 54,932.85 Contributia proprie eligibilă [LEI] 16,088.11

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,437.24 65,370.09

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 49,281.98

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.2.2

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj -Pista biciclisti

Executie lucrari "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul
national DN12 si satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4225987467

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

306,950.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 365,270.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 306,950.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 365,270.50

Valoare TVA [LEI] 58,320.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 306,950.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 89,896.03

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]58,320.50 365,270.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 275,374.47

0.00TVA Neeligibil [LEI]
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Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.3.2

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dotari: sistem management trafic

Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2880555762

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

72,050.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 85,739.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 72,050.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 85,739.50

Valoare TVA [LEI] 13,689.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 72,050.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 21,101.19

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]13,689.50 85,739.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 64,638.31

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.5.7

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Utilaje fara montaj si echipamente de transport: Sistem management trafic

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:894951000

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

100,936.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 120,113.84

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 100,936.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 120,113.84

Valoare TVA [LEI] 19,177.84 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 100,936.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 29,560.99

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]19,177.84 120,113.84

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 90,552.85

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.4.7

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj- DEPOU

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou
pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2991538347

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,022,750.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,407,072.50

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,022,750.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,407,072.50

Valoare TVA [LEI] 384,322.50 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,022,750.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 592,400.04

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]384,322.50 2,407,072.50

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,814,672.46

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.3.4

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Utilaje fara montaj si echipamente de transport- DEPOU

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou
pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2991538347

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

710,154.05Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 845,083.32

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 710,154.05 Valoare totală eligibilă [LEI] 845,083.32

Valoare TVA [LEI] 134,929.27 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 710,154.05 Contributia proprie eligibilă [LEI] 207,981.85

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]134,929.27 845,083.32

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 637,101.47

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 4.4.4

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje tehnologice : Statii

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe
traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2306220231

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

719,520.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 856,228.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 719,520.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 856,228.80

Valoare TVA [LEI] 136,708.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 719,520.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 210,724.84

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]136,708.80 856,228.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 645,503.96

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.2.6.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj: Statii

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe
traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2306220231

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,300,520.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,117,618.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,300,520.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,117,618.80

Valoare TVA [LEI] 817,098.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,300,520.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,259,487.43

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]817,098.80 5,117,618.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,858,131.37

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.3.6.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dotari: Statii

Furnizare dotari pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe
traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3722908533

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

10,418.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 12,397.42

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 10,418.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 12,397.42

Valoare TVA [LEI] 1,979.42 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 10,418.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,051.11

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,979.42 12,397.42

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 9,346.31

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.5.6

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Montaj utilaje tehnologice: Sistem managemenet trafic

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:894951000

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

495,489.40Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 589,632.39

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 495,489.40 Valoare totală eligibilă [LEI] 589,632.39

Valoare TVA [LEI] 94,142.99 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 495,489.40 Contributia proprie eligibilă [LEI] 145,113.31

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]94,142.99 589,632.39

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 444,519.08

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:
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Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.2.7

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

54 - cheltuieli cu dotările (utilaje,echipamente cu şi fără montaj, dotări)Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Utilaje, echip tehnologice si functionale cu montaj: Sistem management trfaic

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:894951000

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,773,421.66Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,440,371.78

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,773,421.66 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,440,371.78

Valoare TVA [LEI] 1,666,950.12 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,773,421.66 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,569,460.04

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,666,950.12 10,440,371.78

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,870,911.74

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.3.7

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

55 - cheltuieli cu active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Active necorporale: Sistem management trafic

Furnizare active necorporale pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2070526358

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,077,973.03Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,852,787.91

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,077,973.03 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,852,787.91

Valoare TVA [LEI] 774,814.88 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,077,973.03 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,194,310.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]774,814.88 4,852,787.91

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,658,477.51

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.6.7

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

55 - cheltuieli cu active necorporaleSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Active necorporale: Bikesharing

Furnizare active necorporale pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:915956514

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,209,671.76Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,439,509.39

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,209,671.76 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,439,509.39

Valoare TVA [LEI] 229,837.63 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 1,209,671.76 Contributia proprie eligibilă [LEI] 354,274.92

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]229,837.63 1,439,509.39

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,085,234.47

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.6.9.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:15 - cheltuieli pentru investiţia de bază

181 - Cheltuieli pentru infrastructura rutieră, poduri, pasaje utilizate prioritar de transportul
public urban de călători - POR

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Constructii si instalatii: Strazi

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula
transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:193913405

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

22,458,081.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,725,116.39

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 22,458,081.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,401,279.79

Valoare TVA [LEI] 4,267,035.39 Valoare totală neeligibilă [LEI] 3,323,836.60

Eligibil [LEI] 19,664,941.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,759,244.46

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,736,338.79 23,401,279.79

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]2,793,140.00 17,642,035.33

530,696.60TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 4.1.3

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier:Strazi

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula
transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:193913405

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

336,871.22Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 400,876.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 336,871.22 Valoare totală eligibilă [LEI] 400,876.75

Valoare TVA [LEI] 64,005.53 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 336,871.22 Contributia proprie eligibilă [LEI] 98,659.01

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]64,005.53 400,876.75

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 302,217.74

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.1.3.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier- PISTA BICICLISTI

Executie lucrari "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul
national DN12 si satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4225987467

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

66,957.40Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 79,679.31

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 66,957.40 Valoare totală eligibilă [LEI] 79,679.31

Valoare TVA [LEI] 12,721.91 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 66,957.40 Contributia proprie eligibilă [LEI] 19,609.72

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]12,721.91 79,679.31

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 60,069.59

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 5.1.1.2.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier: Bikesharing

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere
biciclete (Bike Sharing)"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2990109562

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,771.73Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 4,488.36

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,771.73 Valoare totală eligibilă [LEI] 4,488.36

Valoare TVA [LEI] 716.63 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,771.73 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,104.62

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]716.63 4,488.36

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 3,383.74

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.1.9.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier- DEPOU

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou
pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2991538347

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

136,320.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 162,220.80

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 136,320.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 162,220.80

Valoare TVA [LEI] 25,900.80 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 136,320.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 39,923.85

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]25,900.80 162,220.80

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 122,296.95

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 5.1.1.4

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier: pod pietonal

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de
biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2490611355

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

51,455.22Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 61,231.71

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 51,455.22 Valoare totală eligibilă [LEI] 61,231.71

Valoare TVA [LEI] 9,776.49 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 51,455.22 Contributia proprie eligibilă [LEI] 15,069.62

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]9,776.49 61,231.71

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 46,162.09

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.1.5

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier: Terminal

Executie lucrari pentru obiectivul "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2944386739

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

34,647.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 41,229.93

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 34,647.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 41,229.93

Valoare TVA [LEI] 6,582.93 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 34,647.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 10,147.02

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,582.93 41,229.93

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 31,082.91

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.1.8

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier: Statii

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe
traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2306220231

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

14,253.17Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,961.27

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 14,253.17 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,961.27

Valoare TVA [LEI] 2,708.10 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 14,253.17 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,174.31

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,708.10 16,961.27

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,786.96

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.1.6

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

57 - cheltuieli pentru lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier: Sistem management trafic

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:894951000

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

61,540.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 73,232.73

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 61,540.11 Valoare totală eligibilă [LEI] 73,232.73

Valoare TVA [LEI] 11,692.62 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 61,540.11 Contributia proprie eligibilă [LEI] 18,023.17

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]11,692.62 73,232.73

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 55,209.56

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.1.7

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului : Strazi

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care circula
transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:193913405

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

224,580.81Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 267,251.16

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 224,580.81 Valoare totală eligibilă [LEI] 267,251.16

Valoare TVA [LEI] 42,670.35 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 224,580.81 Contributia proprie eligibilă [LEI] 65,772.67

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]42,670.35 267,251.16

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 201,478.49

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.2.3

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Cheltuieli conexe organizarii santierului -PISTA BICICLISTI

Executie lucrari "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul
national DN12 si satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4225987467

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

7,439.71Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,853.25

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,439.71 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,853.25

Valoare TVA [LEI] 1,413.54 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 7,439.71 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,178.86

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,413.54 8,853.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,674.39

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 5.1.2.2

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului : Sistem management trfaic

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:894951000

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,238.95Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,854.35

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,238.95 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,854.35

Valoare TVA [LEI] 615.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,238.95 Contributia proprie eligibilă [LEI] 948.59

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]615.40 3,854.35

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,905.76

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.2.7

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului : Statii

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de autobuz pe
traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2306220231

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

750.17Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 892.70

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 750.17 Valoare totală eligibilă [LEI] 892.70

Valoare TVA [LEI] 142.53 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 750.17 Contributia proprie eligibilă [LEI] 219.71

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]142.53 892.70

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 672.99

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.2.6.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului: Terminal

Executie lucrari pentru obiectivul "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2944386739

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,115.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,500.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,115.00

Valoare TVA [LEI] 1,615.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,500.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,489.38

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,615.00 10,115.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,625.62

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.2.8.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului : pod pietonal

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de
biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2490611355

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

35,520.15Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 42,268.98

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 35,520.15 Valoare totală eligibilă [LEI] 42,268.98

Valoare TVA [LEI] 6,748.83 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 35,520.15 Contributia proprie eligibilă [LEI] 10,402.74

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,748.83 42,268.98

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 31,866.24

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.2.5.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului -DEPOU

Executie lucrari pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui depou
pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2991538347

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

54,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 64,260.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 54,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 64,260.00

Valoare TVA [LEI] 10,260.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 54,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 15,814.91

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,260.00 64,260.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 48,445.09

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 5.1.2.4

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:16 - cheltuieli cu organizarea de şantier

58 - cheltuieli conexe organizării de şantierSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli conexe organizarii santierului: Bikesharing

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere
biciclete (Bike Sharing)"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2990109562

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

419.08Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 498.71

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 419.08 Valoare totală eligibilă [LEI] 498.71

Valoare TVA [LEI] 79.63 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 419.08 Contributia proprie eligibilă [LEI] 122.74

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]79.63 498.71

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 375.97

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:
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Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.1.2.9

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse şi neprevăzute - Strazi

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,245,808.10Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,672,511.64

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,245,808.10 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 426,703.54 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,672,511.64

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]2,245,808.10 0.00

426,703.54TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.3.3.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Cheltuieli diverse şi neprevăzute - Bikesharing

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

72,292.60Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 86,028.19

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 72,292.60 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 13,735.59 Valoare totală neeligibilă [LEI] 86,028.19

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]72,292.60 0.00

13,735.59TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:
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Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.3.9

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Cheltuieli diverse şi neprevăzute- Terminal

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

97,169.56Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 115,631.78

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 97,169.56 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 18,462.22 Valoare totală neeligibilă [LEI] 115,631.78

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]97,169.56 0.00

18,462.22TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.3.8

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Cheltuieli diverse şi neprevăzute- Sistem management trafic

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

323,895.33Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 385,435.44

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 323,895.33 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 61,540.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 385,435.44

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]323,895.33 0.00

61,540.11TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.3.7.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse şi neprevăzute-Statii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

150,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 178,500.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 150,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 28,500.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 178,500.00

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]150,000.00 0.00

28,500.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.3.6.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Cheltuieli diverse şi neprevăzute - Pod pietonal

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

355,201.50Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 422,689.79

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 355,201.50 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 67,488.29 Valoare totală neeligibilă [LEI] 422,689.79

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]355,201.50 0.00

67,488.29TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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conform deviz linie 5.3.5.

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse şi neprevăzute - Depou

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

686,447.94Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 816,873.05

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 686,447.94 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 130,425.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 816,873.05

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]686,447.94 0.00

130,425.11TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.3.4

-

Documente justificative

Realizarea investitiei de bazaActivitatea:

Executia lucrarilor de construire si modernizareSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:18 - cheltuieli diverse şi neprevăzute

60 - cheltuieli diverse şi neprevăzuteSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli diverse şi neprevăzute - Pista biciclisti

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

322,124.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 383,327.56

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 322,124.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 61,203.56 Valoare totală neeligibilă [LEI] 383,327.56

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]322,124.00 0.00

61,203.56TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.3.2.
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-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor: Bikesharing

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Sistem de
inchiriere biciclete (Bike Sharing)"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2369377986

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

18,536.57Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 22,058.52

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 18,536.57 Valoare totală eligibilă [LEI] 22,058.52

Valoare TVA [LEI] 3,521.95 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 18,536.57 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,428.78

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,521.95 22,058.52

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 16,629.74

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.1.9

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor- PISTA BICICLISTI

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista
pentru buciclisti pe digul raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3696253714

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

15,214.21Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 18,104.91

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15,214.21 Valoare totală eligibilă [LEI] 18,104.91

Valoare TVA [LEI] 2,890.70 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 15,214.21 Contributia proprie eligibilă [LEI] 4,455.76

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,890.70 18,104.91

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 13,649.15

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.8.1.1.2
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-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor: pod pietonal

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului  pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi
pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1090341842

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,871.16Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,556.68

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,871.16 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,556.68

Valoare TVA [LEI] 1,685.52 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,871.16 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,598.08

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,685.52 10,556.68

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,958.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.1.5.

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii: pod pietonal

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului  pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi
pentru biciclişti peste râul Olt cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1090341842

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,871.19Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,556.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,871.19 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,556.72

Valoare TVA [LEI] 1,685.53 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,871.19 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,598.09

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,685.53 10,556.72

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,958.63

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.2.5.
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-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor: Strazi

Servicii proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de
rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste
pentru biciclisti"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2956065038

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

56,145.20Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 66,812.79

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 56,145.20 Valoare totală eligibilă [LEI] 66,812.79

Valoare TVA [LEI] 10,667.59 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 56,145.20 Contributia proprie eligibilă [LEI] 16,443.17

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,667.59 66,812.79

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 50,369.62

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.1.3.

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii: Strazi

Servicii proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de
rulare a infrastructurii rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste
pentru biciclisti"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

2956065038

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

56,145.20Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 66,812.79

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 56,145.20 Valoare totală eligibilă [LEI] 66,812.79

Valoare TVA [LEI] 10,667.59 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 56,145.20 Contributia proprie eligibilă [LEI] 16,443.17

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,667.59 66,812.79

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 50,369.62

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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conform deviz linie 3.8.1.2.3.

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii: Sistem management trafic

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Sistem de
management al traficului "Sistem de management al traficului"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1286549936

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

19,502.29Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 23,207.73

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 19,502.29 Valoare totală eligibilă [LEI] 23,207.73

Valoare TVA [LEI] 3,705.44 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 19,502.29 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,711.61

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,705.44 23,207.73

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 17,496.12

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.2.7

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului  pe perioada de execuţie a lucrărilor: Sistem management trafic

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Sistem de
management al traficului "Sistem de management al traficului"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1286549936

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

78,009.15Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 92,830.89

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 78,009.15 Valoare totală eligibilă [LEI] 92,830.89

Valoare TVA [LEI] 14,821.74 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 78,009.15 Contributia proprie eligibilă [LEI] 22,846.43

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]14,821.74 92,830.89

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 69,984.46

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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conform deviz linie 3.8.1.1.7

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii: Statii

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de
capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2643395532

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,532.54Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,723.72

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,532.54 Valoare totală eligibilă [LEI] 13,723.72

Valoare TVA [LEI] 2,191.18 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 11,532.54 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,377.52

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,191.18 13,723.72

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 10,346.20

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.2.6.

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului  pe perioada de execuţie a lucrărilor: Statii

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de
capat si modernizarea statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2643395532

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17,298.81Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,585.58

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,298.81 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,585.58

Valoare TVA [LEI] 3,286.77 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,298.81 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,066.28

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,286.77 20,585.58

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,519.30

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

178
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conform deviz linie 3.8.1.1.6.

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului  pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii- DEPOU

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Modernizarea
transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2008654535

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,040.54Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,758.24

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,040.54 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,758.24

Valoare TVA [LEI] 1,717.70 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,040.54 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,647.69

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,717.70 10,758.24

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,110.55

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.8.1.2.4

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului  pe perioada de execuţie a lucrărilor: Terminal

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "REABILITARE
TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe,
judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1200409439

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,709.28Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,364.04

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,709.28 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,364.04

Valoare TVA [LEI] 1,654.76 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,709.28 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,550.67

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,654.76 10,364.04

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,813.37

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.1.1.8

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului  pe perioada de execuţie a lucrărilor- DEPOU

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Modernizarea
transportului in comun prin construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2008654535

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

36,162.17Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 43,032.98

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 36,162.17 Valoare totală eligibilă [LEI] 43,032.98

Valoare TVA [LEI] 6,870.81 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 36,162.17 Contributia proprie eligibilă [LEI] 10,590.76

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,870.81 43,032.98

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 32,442.22

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.8.1.1.4

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea proiectantuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii: Bikesharing

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii "Sistem de
inchiriere biciclete (Bike Sharing)"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2369377986

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

4,634.13Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,514.61

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 4,634.13 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,514.61

Valoare TVA [LEI] 880.48 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 4,634.13 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,357.19

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]880.48 5,514.61

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,157.42

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz 3.8.1.2.9.

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea dirigentului de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Dirigenţie de şantier  : pod pietonal

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt
cu legare piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2908193656

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

35,509.70Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 42,256.54

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 35,509.70 Valoare totală eligibilă [LEI] 42,256.54

Valoare TVA [LEI] 6,746.84 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 35,509.70 Contributia proprie eligibilă [LEI] 10,399.68

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,746.84 42,256.54

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 31,856.86

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.2.5.

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea dirigentului de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dirigenţie de şantier: Bikesharing

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1614710360

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

23,170.71Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 27,573.14

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 23,170.71 Valoare totală eligibilă [LEI] 27,573.14

Valoare TVA [LEI] 4,402.43 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 23,170.71 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,785.97

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,402.43 27,573.14

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 20,787.17

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.2.9

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea dirigentului de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dirigenţie de şantier:Strazi

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii
rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:392226198

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

224,580.81Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 267,251.16

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 224,580.81 Valoare totală eligibilă [LEI] 267,251.16

Valoare TVA [LEI] 42,670.35 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 224,580.81 Contributia proprie eligibilă [LEI] 65,772.67

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]42,670.35 267,251.16

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 201,478.49

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.2.3.

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea dirigentului de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dirigenţie de şantier : Sistem management trafic

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1614710360

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

195,022.87Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 232,077.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 195,022.87 Valoare totală eligibilă [LEI] 232,077.22

Valoare TVA [LEI] 37,054.35 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 195,022.87 Contributia proprie eligibilă [LEI] 57,116.08

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]37,054.35 232,077.22

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 174,961.14

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.2.7

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea dirigentului de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dirigenţie de şantier : Statii

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea
statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3363103814

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

57,662.71Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 68,618.62

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 57,662.71 Valoare totală eligibilă [LEI] 68,618.62

Valoare TVA [LEI] 10,955.91 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 57,662.71 Contributia proprie eligibilă [LEI] 16,887.60

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]10,955.91 68,618.62

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 51,731.02

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.2.6

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea dirigentului de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dirigenţie de şantier  -DEPOU

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin
construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2087764843

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

90,405.43Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 107,582.46

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 90,405.43 Valoare totală eligibilă [LEI] 107,582.46

Valoare TVA [LEI] 17,177.03 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 90,405.43 Contributia proprie eligibilă [LEI] 26,476.91

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]17,177.03 107,582.46

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 81,105.55

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

183



Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.8.2.4

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea dirigentului de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dirigintie de santier: terminal

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT
PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1452932218

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

17,418.56Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 20,728.09

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 17,418.56 Valoare totală eligibilă [LEI] 20,728.09

Valoare TVA [LEI] 3,309.53 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 17,418.56 Contributia proprie eligibilă [LEI] 5,101.35

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]3,309.53 20,728.09

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 15,626.74

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.8.2.8.

-

Documente justificative

Prestarea serviciilor de asistenta tehnica si dirigentie de santierActivitatea:

Asistenta tehnica din partea dirigentului de santierSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

46 - cheltuieli pentru asistenţă tehnicăSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Dirigenţie de şantier  - PISTA BICICLISTI

Servicii din partea dirigintelui de santier pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul
raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:769144367

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

30,428.42Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,209.82

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 30,428.42 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,209.82

Valoare TVA [LEI] 5,781.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 30,428.42 Contributia proprie eligibilă [LEI] 8,911.53

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]5,781.40 36,209.82

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 27,298.29

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.8.2.2.

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu informarea si publicitatea are rezulta din obligatiile beneficiarului - Autocolante- Pod pietonal

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5.95

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 0.95 Valoare totală neeligibilă [LEI] 5.95

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]5.00 0.00

0.95TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.5.

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu informarea si publicitatea are rezulta din obligatiile beneficiarului - Autocolante- Bikesharing

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

25 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 148.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 125.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 23.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 148.75

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]125.00 0.00

23.75TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

185



Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz 5.4.9

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Panou

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

4 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,750.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 8,330.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 7,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 7,000.00

Valoare TVA [LEI] 1,330.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,330.00

Eligibil [LEI] 7,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,722.76

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 7,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 5,277.24

1,330.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Anunt privind finalizarea proiectului

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

999.94Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,189.93

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 999.94 Valoare totală eligibilă [LEI] 999.94

Valoare TVA [LEI] 189.99 Valoare totală neeligibilă [LEI] 189.99

Eligibil [LEI] 999.94 Contributia proprie eligibilă [LEI] 246.12

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 999.94

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 753.82

189.99TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

186



Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Anunt privind inceperea proiectului

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 1,190.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 1,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 1,000.00

Valoare TVA [LEI] 190.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 190.00

Eligibil [LEI] 1,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 246.11

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 1,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 753.89

190.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate care rezulta din obligatiile beneficiarului - Autocolante- Depou

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

25 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 148.75

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 125.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 23.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 148.75

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]125.00 0.00

23.75TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.4

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru informare şi publicitate care rezulta din obligatiile beneficiarului- Autocolante- Terminal

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

3 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 17.85

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 15.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 2.85 Valoare totală neeligibilă [LEI] 17.85

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]15.00 0.00

2.85TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.8.

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Placa

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

4 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

1,500.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 7,140.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 6,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 6,000.00

Valoare TVA [LEI] 1,140.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,140.00

Eligibil [LEI] 6,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,476.65

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 6,000.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,523.35

1,140.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu informarea si publicitatea are rezulta din obligatiile beneficiarului - Autocolante- Sistem management trafic

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

57 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 339.15

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 285.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 54.15 Valoare totală neeligibilă [LEI] 339.15

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]285.00 0.00

54.15TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.7

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli pentru informare şi publicitate care rezulta din obligatiile beneficiarului- Autocolante- AUtobuze

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

12 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 71.40

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 60.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 11.40 Valoare totală neeligibilă [LEI] 71.40

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]60.00 0.00

11.40TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.1

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

17 - cheltuieli de informare şi publicitate pentru proiect, care rezultă din obligaţiile
beneficiarului

Subcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu informarea si publicitatea are rezulta din obligatiile beneficiarului - Autocolante- Statii

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

68 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 404.60

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 340.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 0.00

Valoare TVA [LEI] 64.60 Valoare totală neeligibilă [LEI] 404.60

Eligibil [LEI] 0.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 0.00

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 0.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]340.00 0.00

64.60TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.6

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate - de promovare a obiectului de investitie - Strazi

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,111.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,222.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,111.11 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,111.11

Valoare TVA [LEI] 2,111.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,111.11

Eligibil [LEI] 11,111.11 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,734.53

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 11,111.11

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,376.58

2,111.11TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.3.

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate bpentru promovarea obiectivului de investitie- Bikesharing

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,111.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,222.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,111.11 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,111.11

Valoare TVA [LEI] 2,111.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,111.11

Eligibil [LEI] 11,111.11 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,734.53

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 11,111.11

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,376.58

2,111.11TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.9

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate - de promovare a obiectului de investitie - Terminal

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,111.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,222.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,111.11 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,111.11

Valoare TVA [LEI] 2,111.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,111.11

Eligibil [LEI] 11,111.11 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,734.53

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 11,111.11

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,376.58

2,111.11TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.8.

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate - de promovare a obiectului de investitie - Pista biciclisti

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,111.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,222.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,111.11 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,111.11

Valoare TVA [LEI] 2,111.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,111.11

Eligibil [LEI] 11,111.11 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,734.53

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 11,111.11

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,376.58

2,111.11TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.2.

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate pentru promovarea obiectului de investitie - Pod pietonal

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,111.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,222.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,111.11 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,111.11

Valoare TVA [LEI] 2,111.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,111.11

Eligibil [LEI] 11,111.11 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,734.53

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 11,111.11

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,376.58

2,111.11TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.5

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate - de promovare a obiectului de investitie -Autobuze

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,111.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,222.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,111.11 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,111.11

Valoare TVA [LEI] 2,111.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,111.11

Eligibil [LEI] 11,111.11 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,734.53

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 11,111.11

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,376.58

2,111.11TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.1

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli cu informarea si publicitatea pentru promovarea obiectivului de investitie - Statii

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,111.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,222.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,111.11 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,111.11

Valoare TVA [LEI] 2,111.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,111.11

Eligibil [LEI] 11,111.11 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,734.53

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 11,111.11

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,376.58

2,111.11TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.6.

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Chetuieli de informare si publicitate de promovare a obiectivului de investitii - Depou

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,111.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,222.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,111.11 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,111.11

Valoare TVA [LEI] 2,111.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,111.11

Eligibil [LEI] 11,111.11 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,734.53

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 11,111.11

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,376.58

2,111.11TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.4

-

Documente justificative

Informare si publicitate in cadrul proiectuluiActivitatea:

Informare si publicitate privind proiectulSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:8 - cheltuieli de informare, comunicare şi publicitate

18 - cheltuieli de promovare a obiectivului de investiţie/produsului/serviciului finanţatSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Cheltuieli de informare si publicitate - de promovare a obiectului de investitie  Sistem de management trafic

Servicii de informare, publicitate si de promovare in cadrul proiectului "Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul
Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:689374069

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

11,111.11Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 13,222.22

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 11,111.11 Valoare totală eligibilă [LEI] 11,111.11

Valoare TVA [LEI] 2,111.11 Valoare totală neeligibilă [LEI] 2,111.11

Eligibil [LEI] 11,111.11 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,734.53

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 11,111.11

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,376.58

2,111.11TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 5.4.7

-

Documente justificative

Auditul financiar al proiectuluiActivitatea:

Auditul financiar al proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar - Statii

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea statiilor de
autobuz pe traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1620713695

15 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

555.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.57

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.25 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,333.25

Valoare TVA [LEI] 1,583.32 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,583.32

Eligibil [LEI] 8,333.25 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,050.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,333.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,282.37

1,583.32TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.2.6.

-

Documente justificative

Auditul financiar al proiectuluiActivitatea:

Auditul financiar al proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Audit financiar - Pod pietonal

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Pod Pietonal şi pentru biciclişti peste râul Olt cu legare
piste de biciclişti la strada Lct. Paiş David şi Nicolae Iorga"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3161298064

15 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

555.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.57

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.25 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,333.25

Valoare TVA [LEI] 1,583.32 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,583.32

Eligibil [LEI] 8,333.25 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,050.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,333.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,282.37

1,583.32TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.2.5.

-

Documente justificative

Auditul financiar al proiectuluiActivitatea:

Auditul financiar al proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Audit financiar DEPOU

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin construirea unui
depou pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1842387256

15 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

555.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.57

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.25 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,333.25

Valoare TVA [LEI] 1,583.32 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,583.32

Eligibil [LEI] 8,333.25 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,050.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,333.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,282.37

1,583.32TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.2.4

-

Documente justificative

Auditul financiar al proiectuluiActivitatea:

Auditul financiar al proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

 Auditul financiar: SISTEM DE MANAGEMENT TRAFIC

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3994509442

15 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

555.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.57

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.25 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,333.25

Valoare TVA [LEI] 1,583.32 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,583.32

Eligibil [LEI] 8,333.25 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,050.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,333.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,282.37

1,583.32TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

CONFORM DEVIZ linie 3.7.2.7

-

Documente justificative

Auditul financiar al proiectuluiActivitatea:

Auditul financiar al proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar - Strazi

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Amenajarea caii de rulare a infrastructurii rutiere pe care
circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:309637775

15 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

555.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.57

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.25 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,333.25

Valoare TVA [LEI] 1,583.32 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,583.32

Eligibil [LEI] 8,333.25 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,050.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,333.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,282.37

1,583.32TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz 3.7.2.3.

-

Documente justificative

Auditul financiar al proiectuluiActivitatea:

Auditul financiar al proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Audit financiar- Autobuze

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Modernizarea transportului in comun prin achizitionare de
autobuze electrice"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3002840795

15 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

555.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.57

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.25 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,333.25

Valoare TVA [LEI] 1,583.32 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,583.32

Eligibil [LEI] 8,333.25 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,050.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,333.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,282.37

1,583.32TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.2.1

-

Documente justificative

Auditul financiar al proiectuluiActivitatea:

Auditul financiar al proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar: Bikesharing

Servicii de audit financiar pentru obiectivul de investitii "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4074342688

15 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

555.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.57

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.25 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,333.25

Valoare TVA [LEI] 1,583.32 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,583.32

Eligibil [LEI] 8,333.25 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,050.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,333.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,282.37

1,583.32TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.2.9

-

Documente justificative

Auditul financiar al proiectuluiActivitatea:

Auditul financiar al proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Auditul financiar- Terminal

Servicii de audit financiar  pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE TRANSPORT PUBLIC
URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3232313135

15 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

555.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.57

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.25 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,333.25

Valoare TVA [LEI] 1,583.32 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,583.32

Eligibil [LEI] 8,333.25 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,050.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,333.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,282.37

1,583.32TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.7.2.8.

-

Documente justificative

Auditul financiar al proiectuluiActivitatea:

Auditul financiar al proiectuluiSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:7 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiect

15 - cheltuieli cu auditul achiziţionat de beneficiar pentru proiectSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

3.7.2. Auditul financiar: Pista biciclisti

Servicii de audit financiar  pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul raului Olt intre
intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:3048232382

15 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

555.55Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,916.57

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,333.25 Valoare totală eligibilă [LEI] 8,333.25

Valoare TVA [LEI] 1,583.32 Valoare totală neeligibilă [LEI] 1,583.32

Eligibil [LEI] 8,333.25 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,050.88

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 8,333.25

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 6,282.37

1,583.32TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

confrom deviz linie 3.7.2.2.

-

Documente justificative

Achitarea taxelor legaleActivitatea:

Achitarea taxelor legaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului Pista biciclisti

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

63,899.68Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 63,899.68

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 63,899.68 Valoare totală eligibilă [LEI] 63,899.68

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 63,899.68 Contributia proprie eligibilă [LEI] 15,726.23

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 63,899.68

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 48,173.45

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:
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Justificarea cheltuielii

conform deviz

-

Documente justificative

Achitarea taxelor legaleActivitatea:

Achitarea taxelor legaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului: Strazi

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

290,744.47Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 290,744.47

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 290,744.47 Valoare totală eligibilă [LEI] 290,744.47

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 290,744.47 Contributia proprie eligibilă [LEI] 71,554.57

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 290,744.47

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 219,189.90

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

-

Documente justificative

Achitarea taxelor legaleActivitatea:

Achitarea taxelor legaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului: DEPOU

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

86,049.34Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 86,049.34

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 86,049.34 Valoare totală eligibilă [LEI] 86,049.34

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 86,049.34 Contributia proprie eligibilă [LEI] 21,177.44

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 86,049.34

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 64,871.90

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii
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conform deviz

-

Documente justificative

Achitarea taxelor legaleActivitatea:

Achitarea taxelor legaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului: Terminal

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

36,784.39Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 36,784.39

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 36,784.39 Valoare totală eligibilă [LEI] 36,784.39

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 36,784.39 Contributia proprie eligibilă [LEI] 9,052.94

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 36,784.39

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 27,731.45

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

-

Documente justificative

Achitarea taxelor legaleActivitatea:

Achitarea taxelor legaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului: Statii

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

26,660.45Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,660.45

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 26,660.45 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,660.45

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 26,660.45 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,561.36

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 26,660.45

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 20,099.09

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz
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-

Documente justificative

Achitarea taxelor legaleActivitatea:

Achitarea taxelor legaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului: Sistem management trafic

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

82,397.02Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 82,397.02

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 82,397.02 Valoare totală eligibilă [LEI] 82,397.02

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 82,397.02 Contributia proprie eligibilă [LEI] 20,278.57

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 82,397.02

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 62,118.45

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

-

Documente justificative

Achitarea taxelor legaleActivitatea:

Achitarea taxelor legaleSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:17 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe, costul creditului

59 - cheltuieli pentru comisioane, cote, taxeSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Comisioane, cote, taxe, costul creditului: Pod pietonal

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

74,545.37Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 74,545.37

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 74,545.37 Valoare totală eligibilă [LEI] 74,545.37

Valoare TVA [LEI] 0.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 74,545.37 Contributia proprie eligibilă [LEI] 18,346.22

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]0.00 74,545.37

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 56,199.15

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz

Documente justificative
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-

Verificare tehnica a proiectului tehnicActivitatea:

Verificarea din partea verificatorilor atestati a PTSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie - Sistem managemet trafic

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Sistem de management al traficului"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:4294585782

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

13,456.58Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 16,013.33

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 13,456.58 Valoare totală eligibilă [LEI] 16,013.33

Valoare TVA [LEI] 2,556.75 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 13,456.58 Contributia proprie eligibilă [LEI] 3,941.01

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]2,556.75 16,013.33

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 12,072.32

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.7

-

Documente justificative

Verificare tehnica a proiectului tehnicActivitatea:

Verificarea din partea verificatorilor atestati a PTSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie - Terminal

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "REABILITARE TERMINAL DE
TRANSPORT PUBLIC URBAN/JUDETEAN/INTERJUDETEAN din Municipiul Sfantu Gheorghe, judetul Covasna"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:2963823324

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

9,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 10,710.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 9,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 10,710.00

Valoare TVA [LEI] 1,710.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 9,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,635.82

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,710.00 10,710.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 8,074.18

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.8

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

-

Verificare tehnica a proiectului tehnicActivitatea:

Verificarea din partea verificatorilor atestati a PTSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie - Bike Sharing

Servicii de verificare a proiectului tehnic "Sistem de inchiriere biciclete (Bike Sharing)"Achiziţie:

ID dosar achiziţie:912020225

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

3,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 3,570.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 3,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 3,570.00

Valoare TVA [LEI] 570.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 3,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 878.61

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]570.00 3,570.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 2,691.39

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.9

-

Documente justificative

Verificare tehnica a proiectului tehnicActivitatea:

Verificarea din partea verificatorilor atestati a PTSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie - Pista biciclisti

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Amenajare pista pentru buciclisti pe digul
raului Olt intre intersectia Paraului Arcus cu drumul national DN12 si satul Chlieni"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:726699979

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

2,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 2,380.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 2,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 2,380.00

Valoare TVA [LEI] 380.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 2,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 585.74

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]380.00 2,380.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 1,794.26

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.2.

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

-

Verificare tehnica a proiectului tehnicActivitatea:

Verificarea din partea verificatorilor atestati a PTSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie - Pod pietonal

Servicii de verificare a proiectului tehnicAchiziţie:

ID dosar achiziţie:624906976

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

8,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 9,520.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 8,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 9,520.00

Valoare TVA [LEI] 1,520.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 8,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 2,342.95

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]1,520.00 9,520.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 7,177.05

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.5.

-

Documente justificative

Verificare tehnica a proiectului tehnicActivitatea:

Verificarea din partea verificatorilor atestati a PTSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie - Strazi

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii"Amenajarea caii de rulare a infrastructurii
rutiere pe care circula transportul public, amenajarea trotuarelor si realizarea unor piste pentru biciclisti"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:330986785

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

35,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 41,650.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 35,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 41,650.00

Valoare TVA [LEI] 6,650.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 35,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 10,250.40

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]6,650.00 41,650.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 31,399.60

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.3

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

-

Verificare tehnica a proiectului tehnicActivitatea:

Verificarea din partea verificatorilor atestati a PTSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie - Depou

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii"Modernizarea transportului in comun prin
construirea unui depou pentru vehiculele de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:1028645096

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

22,601.36Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 26,895.62

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 22,601.36 Valoare totală eligibilă [LEI] 26,895.62

Valoare TVA [LEI] 4,294.26 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 22,601.36 Contributia proprie eligibilă [LEI] 6,619.23

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]4,294.26 26,895.62

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 20,276.39

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.4

-

Documente justificative

Verificare tehnica a proiectului tehnicActivitatea:

Verificarea din partea verificatorilor atestati a PTSubactivitatea:

Categorie cheltuială eligibilă:14 - cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

44 - proiectare şi inginerieSubcategorie cheltuială eligibilă:

Descrierea cheltuielii

Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie - Statii

Servicii de verificare a proiectului tehnic pentru obiectivul de investitii "Realizare statie de capat si modernizarea
statiilor de autobuz pe traseul de transport public"

Achiziţie:

ID dosar achiziţie:297793398

1 bucCantitate:Tip cheltuială: Cheltuială directă

5,000.00Pret unitar (fără TVA) [LEI] Valoare totală [LEI] 5,950.00

Valoare totală (fără TVA) [LEI] 5,000.00 Valoare totală eligibilă [LEI] 5,950.00

Valoare TVA [LEI] 950.00 Valoare totală neeligibilă [LEI] 0.00

Eligibil [LEI] 5,000.00 Contributia proprie eligibilă [LEI] 1,464.34

TVA eligibil [LEI] Public [LEI]950.00 5,950.00

Neeligibil [LEI] Nerambursabil [LEI]0.00 4,485.66

0.00TVA Neeligibil [LEI]

Ajutor de stat:

Schema de ajutor de stat:

Categoria de ajutor de stat:

Subcategoria de ajutor de stat:

Justificarea cheltuielii

conform deviz linie 3.5.5.6.

Documente justificative
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Componenta 1  Lider- UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE

-

Cheltuieli totale
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuiei totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Cheltuieli totale
neeligibile proiect

C
om

po
ne

nt
e

127,202,904.33 112,825,149.55 112,825,149.55 112,825,149.55 85,057,966.57 0.00 27,767,182.98 14,377,754.78 75.38921

0.00112,825,149.55 75.3892112,825,149.55 14,377,754.7827,767,182.98112,825,149.55127,202,904.33 85,057,966.57

T
o

ta
l

p
ro

ie
ct

127,202,904.33 112,825,149.55 112,825,149.55 85,057,966.57112,825,149.55 0.00 27,767,182.98 14,377,754.78 75.3892
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Cheltuieli totale
neeligibile proiectCheltuieli totale

proiect

Cheltuieli totale
eligibile

neactualizate
proiect

Cheltuieli totale
eligibile

actualizate proiect Public Cheltuieli totale
nerambursabile

Cheltuieli totale
ajutor de stat

Cheltuieli totale
contribuţie proprie Intensitatea

intervenţiei

Componenta 1

2015 2016 2017 2019 20202018 202220212014 2023

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10,713,742.11 42,473,979.92 49,609,990.50 10,027,437.020.00

Buget - Plan anual de cheltuieli

Buget - Amplasament

Componenta 1

Ajutor de statBuget eligibilRegiuneCod regiune Judeţ

CovasnaCentru 0.00 %)%)100.00( (112,825,149.55 0.00RO12

(100.00 %)

0.00

Buget eligibil total 112,825,149.55

Total ajutor de stat %)( 0.00

Buget - Câmp de intervenţie

Componenta 1

Buget eligibilCategorie câmp de intervenţieCod

034 14,813,942.14 %)13.13Alte drumuri reconstruite sau îmbunătăţite (autostrăzi, drumuri naţionale, regionale sau
locale)

(

090 16,009,888.72 %)14.19Piste pentru biciclete şi drumuri pietonale (

044 35,573,769.65 %)31.53Sisteme de transport inteligente (inclusiv introducerea gestionării cererii, sistemele de
taxare rutieră, sistemele informatice de monitorizare, de control şi de informare)

(

043 46,427,549.04 %)41.15Infrastructuri de transport urban curat şi promovare (inclusiv echipamentele şi materialul
rulant)

(

(100.00 %)112,825,149.55Buget eligibil total

Buget - Formă de finanţare
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Componenta 1

 Buget eligibilFormă de finanţareCod

%)( 100.00Grant nerambursabil 112,825,149.5501

112,825,149.55Buget eligibil total (100.00 %)

Buget - Tip teritoriu

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip teritoriu

Mari zone urbane (densitate mare a populaţiei > 50 000 de locuitori) %)112,825,149.55 ( 100.0001

(100.00 %)112,825,149.55Buget eligibil total

Buget - Activitate economică

Componenta 1

Buget eligibilCod Activitate economică

100.00(22 Activitaţi legate de mediu şi de schimbările climatice 112,825,149.55 %)

Buget eligibil total (100.00 %)112,825,149.55

Buget - Obiectiv tematic

Componenta 1

Buget eligibilTip obiectiv tematicCod

%)Sprijinirea tranziţiei către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele 112,825,149.55 100.00(4

112,825,149.55 (100.00 %)Buget eligibil total

Buget - Mecanisme aplic. terit.

Componenta 1

Buget eligibilCod Tip mecanism de livrare teritorială

112,825,149.55 100.00 %)02 (Alte abordări integrate pentru dezvoltarea urbană sustenabilă

Buget eligibil total (100.00 %)112,825,149.55

Graficul de rambursare

Graficul de depunere a cererilor de prefinanţare/plată/rambursare a cheltuielilor

Data începere proiect:

Data încheiere proiect:

Data încheiere efectivă proiect:

29-02-2020

30-04-2023

30-04-2023

Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

1 cerere de rambursare clasica
intermediara 1,637,180.9429-05-2020

10 cerere de plata 5,745,663.3230-03-2021

11 cerere de rambursare cererii de plata 5,745,663.3230-04-2021
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Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

12 cerere de plata 7,745,663.3231-05-2021

13 cerere de rambursare cererii de plata 7,745,663.3230-06-2021

14 cerere de plata 7,745,663.3230-07-2021

15 cerere de rambursare cererii de plata 7,745,663.3230-08-2021

16 cerere de plata 7,745,663.3230-09-2021

17 cerere de rambursare cererii de plata 7,745,663.3229-10-2021

18 cerere de plata 7,745,663.3229-11-2021

19 cerere de rambursare cererii de plata 7,745,663.3229-12-2021

2 cerere de plata 3,025,520.3930-07-2020

20 cerere de plata 8,268,331.7531-01-2022

21 cerere de rambursare cererii de plata 8,268,331.7528-02-2022

22 cerere de plata 8,268,331.7530-03-2022

23 cerere de rambursare cererii de plata 8,268,331.7529-04-2022

24 cerere de plata 8,268,331.7530-05-2022

25 cerere de rambursare cererii de plata 8,268,331.7530-06-2022

26 cerere de plata 8,268,331.7529-07-2022

27 cerere de rambursare cererii de plata 8,268,331.7530-08-2022

28 cerere de plata 8,268,331.7530-09-2022

29 cerere de rambursare cererii de plata 8,268,331.7531-10-2022

3 cerere de rambursare cererii de plata 3,025,520.3930-08-2020

30 cerere de plata 8,268,331.7530-11-2022

31 cerere de rambursare aferenta cererii
de prefinantare 8,268,331.7530-12-2022

32 cerere de plata 9,949,437.0230-01-2023

33 cerere de rambursare clasica finala 9,949,437.0228-02-2023

34 cerere de rambursare clasica finala 78,000.0030-04-2023

4 cerere de plata 3,025,520.3930-09-2020

5 cerere de rambursare cererii de plata 3,025,520.3930-10-2020
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Nr. cererii Data estimată de transmitere
a Cererii către AMTipul Cererii Valoare eligibilă estimată

aferentă cererii [LEI]

6 cerere de plata 3,025,520.3930-11-2020

7 cerere de rambursare cererii de plata 3,025,520.3930-12-2019

8 cerere de plata 5,745,663.3229-01-2021

9 cerere de rambursare cererii de plata 5,745,663.3228-02-2021

Contractare

Documente încărcate

Fişier Dată încărcare fişier Descriere

49. Documente de proprietate.pdf

21/06/2019 49. Documente de proprietate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

Detaliere cerere de clarificări

Nr. inreg. 244/07.01.2020

Stimate domnule Primar,

Introducere

Termenul de răspuns este data de 10.01.2020.

Vă atragem atenţia că, netransmiterea în etapa contractuală a oricărui document obligatoriu conform Ghidului Solicitantului, conduce la
respingerea cererii de finanţare. In acest sens, vă aducem la cunoştinţă că, potrivit prevederilor ghidului solicitantului, termenul limită
pentru transmiterea tuturor documentelor este de 30 zile calendaristice calculate de la data primirii de către solicitant a notificării privind
demararea etapei precontractuale. OI nu va putea solicita clarificări cu privire la documentele transmise după expirarea acestui termen,
cererea de finanţare respingându-se automat în cazul în care documente sunt incomplete, cu excepţia situaţiei când sunt necesare
clarificări suplimentare pentru corelarea informaţiilor din cererea de finanţare şi/sau documentele suport. Este răspunderea şi riscul
dumneavoastră dacă veţi transmite documentele în ultima zi a termenului respectiv şi nu veţi mai putea beneficia de posibilitatea de a mai
fi solicitate clarificări.

Conform prevederilor Instructiunii AMPOR nr . 132/20.12.2019, publicata pe www.inforegio.ro, în perioada 23.12.2019-06.01.2020 se
suspenda activitatea de evaluare, selecţie şi contractare a POR 2014-2020, in ceea ce priveste relatia cu potentialii beneficiari. Prin
urmare, termenul de 30 de zile calendaristice menţionat mai sus  se considera suspendat in perioada 23.12.2019 - 06.01.2020.

Menţionăm că anexele la cererea de finanţare solicitate se vor încărca o singură dată, la secţiunea relevantă.
Persoana de contact din partea ADR Centru este dna Andreea Sicoe – expert juridic, tel. 0258.818.616, 0358-401 276, int. 441, e-mail:
secretariat_por@adrcentru.ro .

Vă mulţumim pentru participarea la acest apel de proiecte

Concluzie cerere de clarificări

Referitor la solicitarea de clarificare 6, înregistrată cu nr. 244/07.01.2020

Răspuns introducere

Răspuns concluzie

privind cererea de finanţare pentru proiectul „REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIUL SFÂNTU GHEORGHE PRIN
INVESTIŢII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ”, având codul SMIS 129474, vă transmitem urmatoarea
scrisoare de clarificare:
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Fişier Dată încărcare fişier Descriere

43.10 CF 40497 si PAD (1).pdf

21/06/2019 43.10 CF 40497 si PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

52. Documente de proprietate.pdf

21/06/2019 52. Documente de proprietate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

62. Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investieie_rev.pdf

21/06/2019 62. Model_I - Tabel centralizator pentru obiective de investieie_rev.pdfBE29E4749772848AD4418BE55C83915E3BE60BC37ACE2394925528D
79203E561

64_ Plan de situatie D7-13_Pista biciclisti.pdf

21/06/2019 64_ Plan de situatie D7-13_Pista biciclisti.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

74. SF Pod pietolan_Parte desenata_rev.pdf

21/06/2019 74. SF Pod pietolan_Parte desenata_rev.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

98. Deviz obiect 181.pdf

21/06/2019 98. Deviz obiect 181E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

26.Lista strazi.pdf

21/06/2019 26.Lista strazi.pdf7A4A68E0746657C74E3383C093A4160B0049B85D19D68B27985DBA9
087F1622C

0. Scrisoare de raspuns clarificare.pdf

21/06/2019 0. Scrisoare de raspuns clarificare.pdfFEDA0B80BEF48E9412E10595FF5BA5DFCBFB67AD069BACF7998BB
ED51655C67B

77.3 CAE - Studiu topo - 1 Decembrie Nicolae Balcescu scan.pdf

21/06/2019 77.3 CAE - Studiu topo - 1 Decembrie Nicolae BalcescuE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

106.2 Oferta statii de transport.pdf

21/06/2019 106.2 Oferta statii de transport2EE1ACC0BC39A50A5A643415C6CCDA112370942CDE7AF691B03E1
E1AA0E11B98

61. Documente de proprietate.pdf

21/06/2019 61. Documente de proprietateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

77.2 CAE  - Studiu topo - 1 decembrie 1918 trecere pietoni scan.pdf

21/06/2019 77.2 CAE - Studiu topo - 1 decembrie 1918 trecere pietoniE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

86. Prelungire CU 120 din 12.03.2019_str Stadionului_semnat.pdf

21/06/2019 86. Prelungire CU 120 din 12.03.2019_str StadionuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

71. DG SF Depou scan.pdf

21/06/2019 71. DG SF DepouE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

72. CAE1 Plan de situatie  - SCAN.pdf

21/06/2019 72. CAE1 Plan de situatieE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

77.1 Studiu topo - Grigore Balan Oltului SCAN.pdf

21/06/2019 77.1 Studiu topo - Grigore Balan OltuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

77.4 CAE - Studiu topo - Ciucului Grigore Balan Bisericii scan.pdf

21/06/2019 77.4 CAE - Studiu topo - Ciucului Grigore Balan BisericiiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

77.5 CAE - Studiu topo - Constructorilor cu Paius David scan.pdf

21/06/2019 77.5 CAE - Studiu topo - Constructorilor cu Paius DavidE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

77.6 CAE - Studiu topo - Trecere pietoni Paius David.pdf

21/06/2019 77.6 CAE - Studiu topo - Trecere pietoni Paius DavidE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

77.7 CAE - Studiu topo - Vasile Goldis Andrei Saguna scan.pdf

21/06/2019 77.7 CAE - Studiu topo - Vasile Goldis Andrei SagunaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

82. Studiu topo Statia de capat.pdf

21/06/2019 82. Studiu topo Statia de capatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
83. Prelungire CU 208 din 27.04.2018 Pod pietonal peste raul
Olt_semnat.pdf

21/06/2019 83. Prelungire CU 208 din 27.04.2018 Pod pietonal peste raul OltE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

87. Prelungire CU 130 din 16.03.2018_Str Ciucului_semnat.pdf

21/06/2019 87. Prelungire CU 130 din 16.03.2018_Str CiuculuiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

88. Prelungire CU 158 din 03.04.2018_Trotuar Lunca Oltului_semnat.pdf

21/06/2019 88. Prelungire CU 158 din 03.04.2018_Trotuar Lunca OltuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

89.Prelungire CU 211 din 27.04.2018_Pais David_semnat.pdf

21/06/2019 89.Prelungire CU 211 din 27.04.2018_Pais DavidE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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91.Aviz Mediu_Decizia de incadrare nr. 83_semnat.pdf

21/06/2019 91.Aviz Mediu_Decizia de incadrare nr. 83E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

94. PISTA-DG.pdf

21/06/2019 94. PISTA-DGE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

104. Lista cantitati SF Depou - scan.pdf

21/06/2019 104. Lista cantitati SF DepouE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

105. Lista dotari SF Depou - scan.pdf

21/06/2019 105. Lista dotari SF DepouE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

40. HCL 126-2019 si Oferta de donatie Pod pietonal Olt.pdf

21/06/2019 40. HCL 126-2019 si Oferta de donatie Pod pietonal OltE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

43.8 CF 40535.pdf

21/06/2019 43.8 CF 40535E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
15. Proces Verbal_Identificarea si recunoasterea hotarului UAT Sf.
Gehorghe.pdf

21/06/2019 15. Proces Verbal_Identificarea si recunoasterea hotarului UAT Sf.
Gehorghe

15F9153FC067DB004F032DC743CE4B4911D01F94FE4EBD8440D87C
229DEDAD61

23. CF 40504 si PAD.pdf

21/06/2019 23. CF 40504 si PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

32. CF 40208 si PAD_compressed.pdf

21/06/2019 32. CF 40208 si PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

33. Plan de amplasament CF 40477.pdf

21/06/2019 33. Plan de amplasament CF 40477E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

43.3 CF 40396 cu PAD.pdf

21/06/2019 43.3 CF 40396 cu PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

50. Documente de proprietate.pdf

21/06/2019 50. Documente de proprietate.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

97. a DG  Statii TP - scan.pdf

21/06/2019 97. a DG  Statii TP - scanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

97. c DG SF Depou scan.pdf

21/06/2019 97. c DG SF Depou scanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

97. d DG - SF SMT - scan.pdf

21/06/2019 97. d DG - SF SMT - scanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

106.1 Oferta statii de incarcare.pdf

21/06/2019 106.1 Oferta statii de incarcare75C3FCBFD885538A25B4FD813A2A137F375C3CBBDB0BA321DC94B
541B77BC4F3

107. Liste de cantitati.pdf

21/06/2019 107. Liste de cantitati.E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

20.1 Anexa 1. Anexe_Foi de calcul.pdf

21/06/2019 20.1 Anexa 1. Anexe_Foi de calculE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

2. Raport_Instrument de calcul CO2 Sf Gheorghe_revizuit iunie 2019.pdf

21/06/2019 2. Raport_Instrument de calcul CO2 Sf Gheorghe_revizuit iunie 2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

17. Model_B - Declaratia de angajament_rev.pdf

21/06/2019 17. Model_B - Declaraia de angajament_rev50CEF9FC4C3F8EA14C1D9EFCE9E314E781C5EC422FEE99133FC0F
1704FA8C67C

18. Model_H - Declaratia  privind eligibilitatea TVA.pdf

21/06/2019 18. Model_H - Declaraia  privind eligibilitatea TVAD374994557701C981CD5722D3E288FA86A175D2CB46E22827DAB1C
D642E55609

20.2 Anexa 2. Anexe_Valori parametri.pdf

21/06/2019 20.2 Anexa 2. Anexe_Valori parametriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
20. 3 Anexa 3. Anexe_Descriere date intrare, date de iesire si parametri
de calcul utilizati.pdf

21/06/2019 20. 3 Anexa 3. Anexe_Descriere date intrare, date de iesire si
parametri de calcul utilizati

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

22. Plan de parcelare.pdf

21/06/2019 22. Plan de parcelareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

24. Plan de parcelare pct.24.pdf

21/06/2019 24. Plan de parcelare pct.24E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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25. PISTA D-08m.pdf

21/06/2019 25. PISTA D-08mE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

28.  Fisa mijloc fix str. Fabricii.pdf

21/06/2019 28.  Fisa mijloc fix str. FabriciiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

30. Documente de proprietate.pdf

21/06/2019 30. Documente de proprietateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

35. Documente de proprietate.pdf

21/06/2019 35. Documente de proprietateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

38. Documente de proprietate.pdf

21/06/2019 38. Documente de proprietateC19F34E0D77ED9A715C0034933C81B87FF13BD39EB986A1DAAA24C
167A74D681

26. SF Strazi_Parte scrisa.pdf

21/06/2019 26. SF Strazi_Parte scrisaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

26.SF Strazi _Parte desenata.pdf

21/06/2019 26.SF Strazi _Parte desenata.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

43.11. Plan de amplasament CF 40019.pdf

21/06/2019 43.11. Plan de amplasament CF 40019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

43.13.  Incheiere 4106 din 2018 si HCL 261 din 2017.pdf

21/06/2019 43.13. Incheiere 4106 din 2018 si HCL 261 din 2017E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

43.14 CF 40536 si PAD.pdf

21/06/2019 43.14 CF 40536 si PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

44. Fisa mijlc fix 8 autobuze existente.pdf

21/06/2019 44. Fisa mijlc fix 8 autobuze existenteE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

45. Fisa mijlocului fix pt pentru actualul sistem de semaforizare.pdf

21/06/2019 45. Fisa mijlocului fix pt pentru actualul sistem de semaforizareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

47. CF 40497 si PAD.pdf

21/06/2019 47. CF 40497 si PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

48. CF 40514.pdf

21/06/2019 48. CF 40514E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

35. FF23529-Inch-PAD.pdf

21/06/2019 35. FF23529-Inch-PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

53. Statia 001-CF23529-Inch-PAD.pdf

21/06/2019 53. Statia 001-CF23529-Inch-PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

54.CF40327_Incheiere _PAD_Clar.1._pct.54(1).pdf

21/06/2019 54.CF40327_Incheiere _PAD_Clar.1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

56. Plan de amplasament Cetatii cu stampile vizibile(1).pdf

21/06/2019 56. Plan de amplasament Cetatii cu stampile vizibileE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

57. Plan de amplasament CF39588_pct.57.pdf

21/06/2019 57. Plan de amplasament CF39588_pct.57E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

58. Incheiere nr.4106_2018.pdf

21/06/2019 58. Incheiere nr.4106_2018E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

63. SO Dezvoltare Municipiul Sf.Ghe - revizuit.pdf

21/06/2019 63. SO Dezvoltare Municipiul Sf.Ghe - revizuitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

70. SF Depou _rev.pdf

21/06/2019 70. SF Depou _revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

55. SF SFANTU GHEORGHE BIKESHARING_rev.pdf

21/06/2019 55. SF SFÂNTU GHEORGHE BIKESHARING_rev03A491F8CE8ACB64E98495259E35CFA65F2D73DE5ED50078C2A4F7
808AA911C2

41. a Tabel centralizator documente de proprietate.pdf

21/06/2019 41. a Tabel centralizator documente de proprietateABE3808E0E75DE7B1A3D608C9E450DD9EB382619D766679E1F4DEB
A626B0288E

41. b Piese desenate SF Statii TP.pdf

21/06/2019 41. b Piese desenate SF Statii TPE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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42  SF Statii TP _rev.pdf

21/06/2019 42 SF Statii TP _revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

46. Tabel centralizator extrase CF.pdf

21/06/2019 46. Tabel centralizator extrase CF801EDAF3D47BE603B6DAA966E0E9D082BB635C99BD1D602146C8B
95427D766F5

51. Tabel centralizator extrase CF.pdf

21/06/2019 51. Tabel centralizator extrase CFFD0941ED884E01BDF25D433862148443774912979B33675A5E1CD67
EF21A1A0A

60. Documente de proprietate_.pdf

21/06/2019 60. Documente de proprietate_E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

65.  Planurile D01-D06.pdf

21/06/2019 65.  Planurile D01-D06E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

75. SF Statii TP_rev.pdf

21/06/2019 75. SF Statii TP_revE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

79.  SF SMT CAE1.pdf

21/06/2019 79.  SF SMT CAE13EE9DAD034F461D4E655DC211915E5375513A3D7261D06FDD4AC6D
1E5767699C

97 b. PISTA pentur biciclisti -DG.pdf

21/06/2019 97 b. PISTA pentur biciclisti -DGE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

37. Proces Verbal de adjudecare Campul Frumos.pdf

21/06/2019 37. Proces Verbal de adjudecare Campul FrumosE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

36. Plan de ampalasament la CF40316 (Stadionului).pdf

21/06/2019 36. Plan de ampalasament la CF40316E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

43.4. Proces Verbal de adjudecare Campul Frumos.pdf

21/06/2019 43.4. Proces Verbal de adjudecare Campul Frumos.pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

34. CF 40094 PAD complet_compressed (1).pdf

21/06/2019 34. CF 40094 PAD complet_compressed (1).pdfE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_59 Mentinere APM 03_14.03.2019 (Bike-Sharing).pdf

12/07/2019 CAE 2_59 Mentinere APM 03_14.03.2019 (Bike-Sharing)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_27 CF28954_iNCH_PAD_HCL81_2018.pdf

12/07/2019 CAE 2_27 CF28954_iNCH_PAD_HCL81_2018E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_59 Mentinere APM 16_28.03.2019 (Pista pe Dig).pdf

12/07/2019 CAE 2_59 Mentinere APM 16_28.03.2019 (Pista pe Dig)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_59 Mentinere APM 83_10.12.2018 (str. G. Balan).pdf

12/07/2019 CAE 2_59 Mentinere APM 83_10.12.2018 (str. G. Balan)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_59 Mentinere APM 85_10.12.2018 (str. Fabricii).pdf

12/07/2019 CAE 2_59 Mentinere APM 85_10.12.2018 (str. Fabricii)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_59 Mentinere APM 86_10.12.2018 (Trotuar str. L. Oltului).pdf

12/07/2019 CAE 2_59 Mentinere APM 86_10.12.2018 (Trotuar str. L. Oltului)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_59 Mentinere APM 87_10.12.2018 (Trotuar str. P. David).pdf

12/07/2019 CAE 2_59 Mentinere APM 87_10.12.2018 (Trotuar str. P. David)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_59 Mentinere APM 89_11.12.2018 (str. Stadionului).pdf

12/07/2019 CAE 2_59 Mentinere APM 89_11.12.2018 (str. Stadionului)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_59 Mentinere APM 92_27.12.2018 (Depou C. Frumos).pdf

12/07/2019 CAE 2_59 Mentinere APM 92_27.12.2018 (Depou C. Frumos)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_59 Mentinere APM 103_04.03.2019 (SMT).pdf

12/07/2019 CAE 2_59 Mentinere APM 103_04.03.2019 (SMT)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_59 Mentinere APM 104_04.03.2019 (S.T.P.).pdf

12/07/2019 CAE 2_59 Mentinere APM 104_04.03.2019 (S.T.P.)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_59 Mentinere APM 653_13.11.2018 (str. N. Iorga).pdf

12/07/2019 CAE 2_59 Mentinere APM 653_13.11.2018 (str. N. Iorga)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_53 SF Terminal Piese scrise_revizuit.pdf

12/07/2019 CAE 2_53 SF Terminal Piese scrise_revizuit1C95B84BC2E67A65BDCA5E938ABF1ACF4B509279A04D29082C96F2
F57528780F
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CAE 2_20. Tabel Cenrralizator Componenta 3.pdf

12/07/2019 CAE 2_20. Tabel Cenrralizator Componenta 303B4DF524520C94CBC3EEFC16991D4892D7EB4942A493B76DE5DD7
0383654DD0

CAE 2_19 Extras CF23529 si documente aferente.pdf

12/07/2019 CAE 2_19 Extras CF23529 si documente aferente930E1F15D4F8B24BC0E530E17FCE3F1DFD8515369B08F10965CD62
F0BB680225

CAE 2_59 Mentinere APM 82_10.12.2018 (str.Ciucului).pdf

12/07/2019 CAE 2_59 Mentinere APM 82_10.12.2018 (str.Ciucului)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_ 11 CF 40761, incheiere, PAD Drum fata Hotel Castel.pdf

12/07/2019 CAE 2_ 11 CF 40761, incheiere, PAD Drum fata Hotel CastelE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_ 12- SF Strazi - partea desenata_compressed.pdf

12/07/2019 CAE 2_ 12- SF Strazi - partea desenata_compressedE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_ 56 CU 120 + prelungire.pdf

12/07/2019 CAE 2_ 56 CU 120 + prelungireE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_ 56 CU 211 + prelungire.pdf

12/07/2019 CAE 2_ 56 CU 211 + prelungire877008E793BF1B2F1543E0D482206C53335D9A0F079EC9E3BA40998
ED973A8B3

CAE 2_ 57 CU 347_05.07.2019 (Bike Sharing).pdf

12/07/2019 CAE 2_ 57 CU 347_05.07.2019 (Bike Sharing)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_7. Extras PUG Sugas Bai.pdf

12/07/2019 CAE 2_7. Extras PUG Sugas BaiBDB7922F1EB373C57EE1105D149BCF4B017705EA37C04B331AF362
2A46957F23

CAE 2_16 Inventarul bunurilor care apartind omeniului public.pdf

12/07/2019 CAE 2_16 Inventarul bunurilor care apartind omeniului publicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_17.CF40090 cu Incheiere 28250.pdf

12/07/2019 CAE 2_17.CF40090 cu Incheiere 28250E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_18. CF29558 cu HCL.pdf

12/07/2019 CAE 2_18. CF29558 cu HCLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_21 Documente proprietate CF39934.pdf

12/07/2019 CAE 2_21 Documente proprietate CF39934E7589ED34F8FDA0391C7F2997AB080663E09516B291B76FCCC6F208
33963310D
CAE 2_22,23,24,25 CF40191_40457_40504_40514_acord_donatie_PAD
str.Mica.pdf

12/07/2019 CAE 2_22,23,24,25
CF40191_40457_40504_40514_acord_donatie_PAD str.Mica

E7228C127C215E14CC984A5ED2471C2D90306611CC4C17DC111780
81F24E38F9
CAE 2_26 CF40191_40457_40504_40514_acord_donatie_PAD
str.Mica.pdf

12/07/2019 CAE 2_26 CF40191_40457_40504_40514_acord_donatie_PAD
str.Mica

E7228C127C215E14CC984A5ED2471C2D90306611CC4C17DC111780
81F24E38F9

CAE 2_59 Mentinere APM 15_28.03.2019 (Pod Pietonal).pdf

12/07/2019 CAE 2_59 Mentinere APM 15_28.03.2019 (Pod Pietonal)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_32.2 CF nou 40651 statie de autobuz nr 20 Campul Frumos.pdf

12/07/2019 CAE 2_32.2 CF nou 40651 statie de autobuz nr 20 Campul FrumosE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_31 -Studiu Topo Statie de capat Str. Berzei.pdf

12/07/2019 CAE 2_31 -Studiu Topo Statie de capat Str. BerzeiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_32.1 CF 25806 Statie de autobuz nr 20 Campul Frumos.pdf

12/07/2019 CAE 2_32.1 CF 25806 Statie de autobuz nr 20 Campul FrumosFE3B159844AC4929BF3592547A080A9BD007C8CCE73DF2080D40508
BF25BE197

CAE 2_33 CF39588_PAD_Inch Daco.pdf

12/07/2019 CAE 2_33 CF39588_PAD_Inch DacoE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_34 CF 40019 si PAD Str. Jozsef Attila.pdf

12/07/2019 CAE 2_34 CF 40019 si PAD Str. Jozsef AttilaEBEC7AECE82D25F27EE915CF303D1358F2C9B5E07AAF1A0CBBDE
DF52FD7AB9FA

CAE 2_43 CF40458_Inch_HCL_PV.pdf

12/07/2019 CAE 2_43 CF40458_Inch_HCL_PV301945DD9BF6993304D8B185C61DAFB3D5B7D2F71DF1CEEF10274F
F9EE12A796

CAE 2_35 CF39153_Inch_PAD_HCL.pdf

12/07/2019 CAE 2_35 CF39153_Inch_PAD_HCLE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_38 Carti de identitate pentru autobuze.pdf

12/07/2019 CAE 2_38 Carti de identitate pentru autobuzeF92FBD3C8901A76915A22CC4F6E8744C8E75AC13373CD19D599233
7ABF97B814

CAE 2_41 CF23571_Inch_PAD_HCL.pdf

12/07/2019 CAE 2_41 CF23571_Inch_PAD_HCL4D273EDB04E57BC8AFE97A30ED05157F605D8C1025E0BCB322DAD
F1E834BF485
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CAE 2_44 CF39978_Inch_PAD.pdf

12/07/2019 CAE 2_44 CF39978_Inch_PADA4E61312E8A13789DBADAA3838C5FAB33BD8EEA07B8C04C008B4E
CC824D8400E

CAE 2_45.1 Adresa urbanism Sfantu Gheorghe.pdf

12/07/2019 CAE 2_45.1 Adresa urbanism Sfantu GheorgheE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_45.2,47 SF SFANTU GHEORGHE BIKESHARING_rev.pdf

12/07/2019 CAE 2_45.2,47 SF SFÂNTU GHEORGHE BIKESHARING_rev747DB80C249959941B0C6110C2521B8F72B3A7748AF680FEB065EC4
B66C1C1D2

CAE 2_49_Calcul static.pdf

12/07/2019 CAE 2_49_Calcul staticE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_54.Studiu TOPO Terminal de transport.pdf

12/07/2019 CAE 2_54.Studiu TOPO Terminal de transportE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_56 CU 118_2018 cu prelungire.pdf

12/07/2019 CAE 2_56 CU 118_2018 cu prelungireE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_56 CU 119_2018 cu prelungire.pdf

12/07/2019 CAE 2_56 CU 119_2018 cu prelungireE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_56 CU 127_2018 cu prelungire.pdf

12/07/2019 CAE 2_56 CU 127_2018 cu prelungireE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_56 CU 130 + prelungire.pdf

12/07/2019 CAE 2_56 CU 130 + prelungire02EE85E39CC7573C30322632621961DF9415A55CFA85E4A521E313C
FE9BA355B

CAE 2_57 CU 348_05.07.2019 (str. Ciucului).pdf

12/07/2019 CAE 2_57 CU 348_05.07.2019 (str. Ciucului)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_56 CU 158 + prelungire.pdf

12/07/2019 CAE 2_56 CU 158 + prelungire8904A840CDB91E4A89C99646D37154C0BF36135485D1A4D2CB98E5
7DD8AC95B1

CAE 2_56 CU 208 + prelungire.pdf

12/07/2019 CAE 2_56 CU 208 + prelungire92A44DBF6E623F32E9ABC7DE939D03EF8E2BACAE3329627EBAB2F
8D22386103C

CAE 2_57 CU 346_05.07.2019 (Depou Campul Frumos).pdf

12/07/2019 CAE 2_57 CU 346_05.07.2019 (Depou Campul Frumos)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_57 CU 349_05.07.2019 (STP).pdf

12/07/2019 CAE 2_57 CU 349_05.07.2019 (STP)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_57 CU 350_05.07.2019 (str. Fabricii).pdf

12/07/2019 CAE 2_57 CU 350_05.07.2019 (str. Fabricii)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_57 CU 351_05.07.2019 (str. Stadionului).pdf

12/07/2019 CAE 2_57 CU 351_05.07.2019 (str. Stadionului)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_57 CU 352_05.07.2019 (str. Nicolae Iorga).pdf

12/07/2019 CAE 2_57 CU 352_05.07.2019 (str. Nicolae Iorga)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_57 CU 353_08.07.2019 (Pod pietonal).pdf

12/07/2019 CAE 2_57 CU 353_08.07.2019 (Pod pietonal)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_57 CU 354_08.07.2019 (Trotuare str. Lunca Oltului).pdf

12/07/2019 CAE 2_57 CU 354_08.07.2019 (Trotuare str. Lunca Oltului)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_57 CU 355_08.07.2019 (str. Grigore Balan).pdf

12/07/2019 CAE 2_57 CU 355_08.07.2019 (str. Grigore Balan)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_57 CU 357_08.07.2019 (SMT).pdf

12/07/2019 CAE 2_57 CU 357_08.07.2019 (SMT)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_57 CU 359_08.07.2019 (Trotuare str. Pais David).pdf

12/07/2019 CAE 2_57 CU 359_08.07.2019 (Trotuare str. Pais David)E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_57 CU 362_09.07.2019.pdf

12/07/2019 CAE 2_57 CU 362_09.07.2019E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2_57 Tabel Centralizator Certificate de Urbanism.pdf

12/07/2019 CAE 2_57 Tabel Centralizator Certificate de Urbanism1FAAEE9B256E64670606D1FE4497F64159E187FB6F5039E8FFD08E8
F4A7CAF90

CAE 2NE_13.1 CF37803-Inch-PAD_012.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - CF 37803, încheiere, PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CAE 2NE_46.6 Tabel Centralizator Componenta 7.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de
proprietate Componenta Sistem de management

17C800830FEE9DA90DB8128E7937A0E012EAA2F9CB3AA48C4D2184
4B74EF3F12

CAE 2NE_1 Anexa localizare_11.07.2019.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Anex la localizare0AB6CD2FA52096E3F3377392EC166F622FC496E1DF777BC41B5EFA
69FEB8DD98

CAE 2NE_3.1 Memoriu tehnic Componenta 3.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Memoriu tehnic Componenta Ci de rulareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_3.2 Memoriu Tehnic Componenta 2.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Memoriu tehnic Componenta Pist pentru
bicicliti

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_4 Model_B - Declaratia de angajament.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Declaraie de angajament9A94D1AF8CF53F612D5266342E64570A7DEA44CCBB5E3CC62C0612
8BE297BEC5

CAE 2NE_8.1. SF Pista pe digul raului Olt Revizuit.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - SF Pista pentru biciclitiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_8.2 Centralizator documente de proprietate Pista.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Centralizator documente de proprietate
Pista pentru bicicliti

E413B91E349DA8231F767AF54F0CB85D4A9A28D0E90BC7BA58B8A5
0D3F4B8948

CAE 2NE_13.1 CF 39907 incheiere, PAD Str Pescarilor.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - CF 39907, încheiere, PAD Str. PescarilorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_13.1 CF 39911 incheiere, PAD Str Salciilor.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - CF39911, încheiere, PAD str. SalciilorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_13.1 CF 40066 incheiere, PAD Str Dozsa Gyorgy.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - CF, încheiere, PAD str. Dozsa GyorgyE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_13.2 Memoriu tehnic Componenta 3.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Memoriu tehnic Componenta Ci de rulare,
pct. 13.2

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_15.1 Plan de identificare Parcare din Inventer nr 345.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Plan de identificare parcareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_27.1 CF 28954 si PAD Str. Laslo Ferenc nr 20.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - CF 28954, încheiere i PAD str. Laszlo
Ferenc

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_27.2 CF 40651, incheiere, PAD Campul Frumos.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - CF 40651, încheiere, PAD Câmpul FrumosE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_37.3 CF 23571.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - CF 23571E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_29 SF Statii de transport revizuit.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - SF Componenta Statii de transport, revizuitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
CAE 2NE_37.1 - Plan de amplasament automate de reincarcare -
SCAN.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Plan de amplasament automate de
reîncrcare

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_37.2 SF SMT Revizuit.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - SF Componenta Sistem de management al
traficului, revizuit

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_42.1 Tabel Centralizator documente de proprietate SMT.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de
proprietate, Componenta Sistem de Management al traficului

17C800830FEE9DA90DB8128E7937A0E012EAA2F9CB3AA48C4D2184
4B74EF3F12

CAE 2NE_42.2 CF 39976, incheiere, PAD Str Sporturilor.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - CF 39976, încheiere, PAD str. SporturilorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_46.1 Tabel Centralizator Componenta 2.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de
proprietate Componenta Pista pentru bicicliti

E413B91E349DA8231F767AF54F0CB85D4A9A28D0E90BC7BA58B8A5
0D3F4B8948

CAE 2NE_42.3 CF 39942, incheiere, PAD Str Sporturilor.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - CF 39942, încheire, PAD str. SporturilorE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_42.4 CF 39906, incheiere, PAD Str Lazar Mihaly.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - CF 39906, încheiere, PAD str. Lazar MihalyE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_46 Model_I - Tabel centralizator.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Model I Tabel centralizator3E95231F1B4CD1AF6ED0A511C1ED97F165A41E0B0F3007CFF0F40C
6BD24C41E0

CAE 2NE_46.3Tabel Centralizator Componenta 4.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de
proprietate Componenta Depou

8BE867A4088560DBC0F8E6100455A5F73EEB9C60B4BA80D47C284A
36BDF65F9C
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CAE 2NE_46.4 Tabel Centralizator Componenta 5.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de
proprietate componenta Pod

978C24AC7B61D57E2240294300CC01E79451FDA41F8FE0864B94F4D
080FC29F7

CAE 2NE_46.5 Tabel Centralizator Componenta 6.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de
proprietate Componenta Staii de transport

DAF2BD7328A6E4D63A8894A0175EF161440EB7C8BCE6CCEE1AF71
F6A5D18CE85

CAE 2NE_0. Scrisoare de raspuns clarificare.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Scrisoare de rspuns4A03C03D110ECFBD6C1A1CC2AFFE3AC3460664CFD209C3A250103
E8C61DEC430

ETF1_Strazi_Aviz_CU 130_Ciucului_pct 21.pdf

04/11/2019 ETF1 Avize Ci de rulare, CU 130 str. Ciucului, pct. 21E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Pista Biciclisti_Aviz_ Salubritate_pct 11.pdf

04/11/2019 ETF1 Aviz salubritate Pista pentru bicicliti, pct. 11E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Strazi_Aviz_CU 118_Iorga_pct 21.pdf

04/11/2019 ETF1 Avize Ci de rulare, CU 118 str. Nicolae Iorga, pct. 21E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Strazi_Aviz_CU 120_Stadionului_pct 21.pdf

04/11/2019 ETF1 Avize Ci de rulare, CU 120 Str. Stadionului, pct. 21E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Strazi_Avize_CU 119_Grigore Balan_pct 21.pdf

04/11/2019 ETF1 Avize Ci de rulare, CU 119 str. Grigore Blan, pct. 21E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Strazi_Avize_CU 127_Fabricii_pct 21.pdf

04/11/2019 ETF1 Avize Ci de rulare, CU 127, str. Fabricii, pct. 21E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Strazi_Avize_CU 158_ Trotuar Lunca Oltului_pct 21.pdf

04/11/2019 ETF1 Avize Ci de rulare, CU 158, trotuar str. Lunca Oltului, pct. 21E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Strazi_Avize_CU 211_Trotuar Pais David_pct 21.pdf

04/11/2019 ETF1 Avize Ci de rulare, CU 211, trotuar str. Pi David, pct. 21E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Alte aspecte_19.2 Centralizator oferte de pret_STP.pdf

04/11/2019 ETF1 Alte aspecte, 19.2, Centralizator oferte de preE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Bikesharing_1. SF parte scrisa.pdf

04/11/2019 ETF1 Studiu de fezabilitate Bike sharing, partea scrisB0C4C9A925A0CAD7C21372359A2EFFB0A169734B98A762DDD60179
464F30B951

CAE 2NE_46.7 Tabel Centralizator Componenta 8.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de
proprietate Componenta Terminal

8C10EB6E9073A2830872E61C8980D818FBA7AEB228811159DBEE68
C75036C687

CAE 2NE_46.8 Tabel Centralizator Componenta 9.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de
proprietate Componenta Bike sharing

4AC6A86B0661208BD6D68EEBAB1AC4013D3587100DF9D3A60C2AF0
70732F2485

CAE 2NE_48 - Studiu de oportunitate revizuit.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Studiu de oportunitate revizuitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_64 Lista de echipamente lucrari servicii completata.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Lista de echipamente, lucrri, servicii116BB30224A175C3E5DC46CD78D8869A5A3113C37BF391C1C01253
D749324E6B

CAE 2NE_50 SF Pista pentru biciclisti dig Olt revizuit.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - SF Componenta Pist pentru bicicliti, revizuitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_52 SF SMT Revizuit.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - SF Componenta Sistem de management,
revizuit

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_60 DG centralizat revizuit.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Deviz general revizuitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

CAE 2NE_65 Centralizatorul ofertelor de pret Depou.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Centralizatorul ofertelor de pre,
Componenta Depou

F6D37B443FE5BA1BDB9584C3EAA1285B97AC912CACEDD7D50A0FF
2C524337D5E

CAE 2NE_66 Lista dotari SF STP.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Lista dotri, SF Componenta Staii de
transport

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1 -  SF Pista pe digul raului Olt integrat s . .pdf

04/11/2019 ETF1 - SF Pista pe digul raului Olt integratE9532EA40DB5485568C325F94468D0A0ACAE22F761EC83B60E11A2
D82D59A6C8

ETF1_Avize_ Pod Biciclisti _ pct 3_.pdf

04/11/2019 ETF1 Avize Pod pentru bicicliti, pct. 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Avize_Sistem de Management_pct 6.pdf

04/11/2019 ETF1 Avize Sistem de Management al Traficului, pct. 6E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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ETF1_0. Scrisoare de raspuns clarificare ETF1.pdf

04/11/2019 ETF1_0. Scrisoare de raspuns clarificare ETF18189C17C18EE8BE77AE1FBDA33170697C9DBA0FAB1C6BD6722F8B
5977BBC8D27

ETF1_Financiar_1_DG_Centralizat al Cererii de finantare.pdf

04/11/2019 ETF1 Devizul general centralizat al cererii de finanareA76CED2F2831ECAB8E0BD89A6C7E78584A852DACDF719BEB119A7
D99F0B4E01C

ETF1_Financiar_Lista echipamente servicii lucrari.pdf

04/11/2019 ETF1_Financiar_Lista echipamente servicii lucrari4EFE0D5E1B0754C7CDA255B80C007E826A859CF8E838ECCC5E37F
61C7E6AD254

ETF1_Financiar_4_DG +DO - Terminal.pdf

04/11/2019 ETF1_Financiar_4_DG +DO - TerminalE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Financiar_4_DG +DO - Bike_sharing.pdf

04/11/2019 ETF1_Financiar_4_DG +DO - Bike_sharingE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Financiar_2_NJ_centralizator eligibil.pdf

04/11/2019 ETF1_Financiar_2_NJ_centralizator eligibil5C8FE6A2B4943AD46CB6B5AE19CD6763D211809A42A97EF9FF1AB9
A654EF055F

ETF1_Alte aspecte_3. Model_H - Declaratia  privind eligibilitatea TVA.pdf

04/11/2019 ETF1_Alte aspecte_3. Model_H - Declaraia privind eligibilitatea TVAD9A3D77A9E1E70C6912C53878168D7B20F48674F27EBEEF9DFFBF8
04CCFA9983

ETF1_Alte aspecte_7 Model_B - Declaratia de angajament.pdf

04/11/2019 ETF1_Alte aspecte_7 Model_B - Declaraia de angajament37D86089E09D7C16E36E591F9E3C82997182C0B56BE32F1101B5DD0
5D2E8BFAD

ETF1_Mobilitate.pdf

04/11/2019 ETF1 MobilitateF8C8027279F692208F4FF8FC802AEA1EB0A3EBA05A139F4A875DC2
92FCBEC002

ETF1_Depou_1 Expertiza tehnica.pdf

04/11/2019 ETF1 Depou, pct. 1, Expertiz tehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Depou_6 SF Depou rev.pdf

04/11/2019 ETF1 Depou, pct. 6, Studiu de fezabilitate revizuitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Statii_9.3 Topo Partea 3.pdf

04/11/2019 ETF1 Staii de transport public, pct. 9.3, Studii topo, partea 3E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Pod biciclisti_19.Devize Strazi ambele variante.pdf

04/11/2019 ETF1 Pod pentru bicicliti, pct. 19, Devize ci de rulare, ambele varianteE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Statii_5 Studiul Geotehnic.pdf

04/11/2019 ETF1 Staii de transport public, pct. 5, Studiu geotehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Statii_8 CU_56_2019.pdf

04/11/2019 ETF1 Staii de transport public, pct. 8, Certificat de urbanism nr. 56 din
2019

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Statii_9.2 Extrase CF Partea 1.pdf

04/11/2019 ETF1 Staii de transport public, pct. 9.2, Extrase CF, partea 1EF58B16E50DF48CF6C7D062226E27A7C66C5A712F95866303F561A1
C853E6A64

ETF1_Statii_9.3 Topo Partea 2.pdf

04/11/2019 ETF1 Staii de transport public, pct. 9.3, Studii topo, partea 2E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Avize_Terminal_pct 7 si 9.pdf

04/11/2019 ETF1 Avize Terminal, pct. 7 i 9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Alte aspecte_19.1 Oferte de pret.pdf

04/11/2019 ETF1_Alte aspecte 19.1 Oferte de pret22B212739AD72BE3B39F7AAADC02057A17F953BC7DDE21B4092789
6D2655AAC5

CAE 2NE_46.2 Tabel Centralizator Componenta 3.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - Tabel centralizator documente de
proprietate Componenta Ci de rulare

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_ Acord APM_Strazi_pct 22.pdf

04/11/2019 ETF1 Acord APM Componenta Ci de rulareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Aviz_Depou_ pct 9.pdf

04/11/2019 ETF1 Avize Depou, pct. 9E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Avize_Statii_pct 10.pdf

04/11/2019 ETF1 Avize Staii de Transport Public, pct. 10E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Bikesharing_7. Organizare de santier.pdf

04/11/2019 ETF1 Bike sharing, pct. 7, Organizare de antier6B9AC4DAAADD1BC0F0F10EA3A75A7956CB9E130336BBFE8E1DCB
8B6A5624B208

ETF1_Bikesharing_6.Tabel centralizator si doc propr si topo.pdf

04/11/2019 ETF1 Bike sharing, pct. 6, Tabel centralizator documente de
proprietate i topo

98AE8977F9A55A2D75B4B92AEE806C3DF4601CF292D1802384BD34
10FB7447AC
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CAE 2NE_15.2 DALI Componenta 3 Reviuzit.pdf

04/11/2019 CAE 2 neîncrcat la timp - DALI revizuit Componenta Ci de rulareE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Terminal_1 SF Integral.pdf

04/11/2019 ETF1 Terminal, pct. 1, Studiu de fezabilitate9ED7D822D162594E16F762620CB1FEFE495B9373001B50D434E462A
F5ED69EE1

ETF1_Statii_12 Studiu de fezabilitate parte scrisa.pdf

04/11/2019 ETF1 Staii de transport public, pct. 12, Studiu de fezabilitate, parte
scris

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Statii_9.3 Topo Partea 4.pdf

04/11/2019 ETF1 Staii de transport public, pct. 9.3, Studii topo, partea 40045AB01A6370074D688444DC68E22602A662BF378C0AED85FAC5E
E2917513DC

ETF1_Statii_9.3 Topo Partea 1.pdf

04/11/2019 ETF1 Staii de transport public, pct. 9.3, Studii topo, partea 1E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Statii_9.2 Extrase CF Partea 2.pdf

04/11/2019 ETF1 Staii de transport public, pct. 9.2, Extrase CF, partea 2789707BAADED1EE3F027B6EEE67119AE64ADA8C6707D89F4066C99
F0D9B4E200

ETF1_Statii_9.1 Tabel centralizator documente de proprietate.pdf

04/11/2019 ETF1 Staii de transport public, pct. 9, tabel centralizator documente
de proprietate

39BAA93779A8CD3A0B10164283F57C3F8588D5D0AB18BF1E5FF847
ADC09544CE

ETF1_SMT_11 Studiu de fezabilitate parte desenata.pdf

04/11/2019 ETF1 Sistem de management, pct. 11, Studiu de fezabilitate, parte
desenat

9AEFDF3AF60006155D7B0590FE70897FD1B03007D9DB17A4BB5BBB
AD5283CA0C

ETF1_SMT_8 Topo_SMT_Int.9-16.pdf

04/11/2019 ETF1 Sistem de management, pct. 8, Studii topo, interseciile 9-16E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_SMT_8 Topo_SMT_Int.1-8.pdf

04/11/2019 ETF1 Sistem de management, pct. 8, Studii topo, interseciile 1-8E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_SMT_8 Tabel centralizator studii topo.pdf

04/11/2019 ETF1 Sistem de management, pct. 8, Tabel centralizator studii topoCF320AEC8FEFDAC87D42D26279416EBDD016F5722DEF15FE8EF29
2CC06954202

ETF1_SMT_8 Studiu Geotehnic_SMT.pdf

04/11/2019 ETF1 Sistem de management, pct. 8, Studiu geotehnicE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_SMT_7 CU_55_2019.pdf

04/11/2019 ETF1 Sistem de management, pct. 7, Certificat de urbanism nr. 55 din
2019

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Pod biciclisti_Raspuns proiectant Royal.pdf

04/11/2019 ETF1 Pod pentru bicicliti - Rspuns proiectantE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Pod biciclisti_25 Planuri Strazi.pdf

04/11/2019 ETF1 Pod pentru bicicliti, pct. 25, PlanuriE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Pod biciclisti_24 Tabel centralizator strazi studii topo.pdf

04/11/2019 ETF1 Pod pentru bicicliti, pct. 24, Tabel centralizator ci de rulare,
studii topo

B376174F98AE6DACA2E752934E5B337002F82B14F23691014AC5081
1B7FC322A

ETF1_SMT_1 Studiu de fezabilitate parte scrisa.pdf

04/11/2019 ETF1 Sistem de management, pct. 1, Studiu de fezabilitate, parte
scris

E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Pod biciclisti_11.DLAI Strazi parte scrisa rev.pdf

04/11/2019 ETF1 Pod pentru bicicliti, pct. 11, DALI ci de rulare, parte scrisE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Pod biciclisti_5 DALI pod.pdf

04/11/2019 ETF1 Pod pentru biciliti, pct. 5, DALIE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Depou_11 SF Depou parte desenata.pdf

04/11/2019 ETF1 Depou, pct. 11, Studiu de fezabilitate, parte desenatE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Depou_10 Studiu de oportunitate.pdf

04/11/2019 ETF1 Depou, pct. 10, Studiu de oportunitateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF1_Bikesharing_8. Borderoul pieselor desenate.pdf

04/11/2019 ETF1 Bike sharing, pct. 8, Borderoul pieselor desenateE39E7EAA08DF940075A0D1469EA876484DE1F9B7F2815CFC07A16A
2DCC23317B

ETF1_Depou_3 Studiu geo depou.pdf

04/11/2019 ETF1 Depou, pct. 3, Studiu geo1E27E76CC3A9FF1BD89886CD8918CB04A2A1498F56AFB78B61A6F6
4F1585E412

ETF1_Depou_5 Studiu Topo.pdf

04/11/2019 ETF1 Depou, pct. 5, Studiu topograficE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_Strazi_Avize_CU 119_Grigore Balan.pdf

14/11/2019 ETF2_Strazi_Avize_CU 119_Grigore BalanE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

220



Fişier Dată încărcare fişier Descriere

ETF2_Strazi_Avize_CU 211_Trotuar Pais David.pdf

14/11/2019 ETF2_Strazi_Avize_CU 211_Trotuar Pais DavidE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_Strazi 2. DALI parte scrisa revizuita.pdf

14/11/2019 ETF2_Strazi 2. DALI parte scrisa revizuitaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_Strazi 1.CAE 2_46.2 Tabel Centralizator Componenta 3 revizuit.pdf

14/11/2019 ETF2_Strazi 1.CAE 2_46.2 Tabel Centralizator Componenta 3 revizuit0F2AC6651A7C76E854A1DACF5ABFB8C76A72C6377A2F1F88D58C76
8F9F76ABFC

ETF2_Statii 3. Nota de inregistrare.pdf

14/11/2019 ETF2_Statii 3. Nota de inregistrareF7B2FA3B7D8906F6418089D253F02C198C410493D6C272338598F02
DA4AC5E34

ETF2_Statii 2. SF parte scrisa revizuit.pdf

14/11/2019 ETF2_Statii 2. SF parte scrisa revizuitE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_Statii 1.Tabel centralizator documente de proprietate revizuit.pdf

14/11/2019 ETF2_Statii 1.Tabel centralizator documente de proprietate revizuitD9E341A8B9B8B097F087B140CBACE62ED97082E3FCDCA1CA8238F
4731AFCC256

ETF2_Statii 1. CF 39153, PAD, statia 60.pdf

14/11/2019 ETF2_Statii 1. CF 39153, PAD, statia 60E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_SMT 2.Tabel centralizator studii topo revizuit.pdf

14/11/2019 ETF2_SMT 2.Tabel centralizator studii topo revizuitEDD5E6FEC205132727B4D576DC968BE738E435895670693841D77B4
D9AB7299E
ETF2_Pod biciclisti 1. CAE 2NE_46.4 Tabel Centralizator Componenta
5_rev.pdf

14/11/2019 ETF2_Pod biciclisti 1. CAE 2NE_46.4 Tabel Centralizator
Componenta 5_rev

AE8F9256CE5E1E3E725D9FA117FA58E3E0273150A6854FFD6887FD
B59CBBEBE3

ETF2_Pista biciclisti 2. Planuri de amplasament.pdf

14/11/2019 ETF2_Pista biciclisti 2. Planuri de amplasamentE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_Pista biciclisti 1. Devie generale si devize pe obiecte.pdf

14/11/2019 ETF2_Pista biciclisti 1. Devie generale si devize pe obiecteE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_Bikesharing_1. Documente de proprietate CF 23529.pdf

14/11/2019 ETF2_Bikesharing_1. Documente de proprietate CF 23529E3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_Strazi_Aviz_CU 118_Iorga.pdf

14/11/2019 ETF2_Strazi_Avize_CU 118_IorgaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_Strazi_Aviz_CU 120_Stadionului.pdf

14/11/2019 ETF2_Strazi_Avize_CU 120_StadionuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_0. Scrisoare de raspuns clarificare 4.pdf

14/11/2019 ETF2_0. Scrisoare de raspuns clarificare 441D3BBD8F22FD46CD9AAB1EB32DA7559DAD3B2387187402A0AB5E
54384DD9D30

ETF2_SMT 1. SF parte scrisa revizuit.pdf

14/11/2019 ETF2_SMT 1. SF parte scrisa revizuitaE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_Strazi_Aviz_CU 130_Ciucului.pdf

14/11/2019 ETF2_Strazi_Aviz_CU 130_CiuculuiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_Strazi_Avize_CU 127_Fabricii.pdf

14/11/2019 ETF2_Strazi_Avize_CU 127_FabriciiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_Statii 1. CF39898_INCH_Protocol_PAD.pdf

14/11/2019 ETF2_Statii 1. CF39898_INCH_Protocol_PADE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_Pista Biciclisti 3. Aviz salubritate.pdf

14/11/2019 ETF2_Pista Biciclisti 3. Aviz salubritateE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855

ETF2_Strazi_Avize_CU 158_ Trotuar Lunca Oltului.pdf

14/11/2019 ETF2_Strazi_Avize_CU 158_ Trotuar Lunca OltuluiE3B0C44298FC1C149AFBF4C8996FB92427AE41E4649B934CA495991
B7852B855
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CERTIFICAREA APLICAŢIEI

Subsemnatul, Árpád András Antal, CNP 1750810141059, posesor al CI seria KV, nr. 437810, în calitate de reprezentant
legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, confirm că informaţiile incluse în această cerere de finanţare şi detaliile
prezentate în documentele anexate sunt corecte, iar asistenţa financiară pentru care am aplicat este necesară proiectului pentru a se
derula conform descrierii.

Confirm că prezenta cerere de finanţare este elaborată în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară aplicabilă (inclusiv în materia
ajutorului de stat, a achiziţiilor şi a conflictului de interese, etc).

Confirm că am luat la cunoştinţă de toate prevederile ghidurilor aplicabile.

Confirm că nu am la cunoştinţă nici un motiv pentru care proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat şi mă angajez, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, să asigur resursele financiare necesare
implementării proiectului, în conformitate cu cele menţionate în bugetul proiectului.

Confirm că  la prezenta cerere de finanţare fişierele ataşate sunt semnate digital pentru conformitate cu originalul.

Înţeleg că, din punct de vedere legal şi financiar, UAT MUNICIPIUL SFANTU GHEORGHE, este singurul responsabil de implementarea
prezentului proiect inclusiv pentru implementarea în parteneriat a acestuia.

Înţeleg că, dacă cererea de finanţare nu este completă cu privire la toate detaliile şi aspectele solicitate, inclusiv cu privire la această
secţiune, ar putea fi respinsă.

Prezenta cerere a fost completată având cunoştinţă de prevederile Codului penal.

Semnătura digitală a reprezentantului legal/împuternicit Árpád András Antal.

Data

10/01/2020 10:07:37
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