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Caiet de sarcini
Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv - Cornişa Botoşani (PRATS) reprezintă o
structura de agreement construita in cadrul unui proiect cu finanţare europeana in cadrul
POR axa 5.2 prin care se amenajeaza: piscina acoperita si vestiare, piscine exterioara si bazine
de diferite dimensiuni cu zona de plaja, rau de rafting, amfiteatru in aer liber, 4 terenuri de
sport multifuncţionale, terenuri de joaca pentru copii, patinoar acoperit, precum si
infrastructura de utilitati aferenta.
Obiectul contractului: Consultanta pentru elaborarea documentaţiei necesare administrării
obiectivului "Parcul Regional de Agrement Turistic şi Sportiv - Cornişa Botoşani"
Termen de realizare a documentaţiei: 30 zile calendaristice;
Activitatile in cadrul contractului sunt:
- Analiza modalitatii de administrare a PRATS (structura in cadrul aparatului de lucru al
primarului/ structura cu personalitate juridica / altele) precum si implicaţiile economice,
financiare, juridice ale acestora cu recomandarea celei mai adecvate la acest moment;
- Fundamentarea structurii organizatorice (nr de posturi/functii si organigrama)
Fundamentarea tarifelor ce se vor practica in cadrul PRATS;
- Stabilirea programului de funcţionare;
- Elaborarea Regulamentului de Organizare si Funcţionare al PRATS;
- Soluţii de completare a veniturilor alocate de Consiliul local pentru atragerea de noi surse
de venit
La elaborarea documentaţiei se va avea in vedere legislaţia specifica autoritatilor publice
locale (legea 2015/2001 actualizata, Legea 273/2006 actualizata) precum si legislaţia specifica
structurilor de agreement;
Livrabilele in cadrul contractului:
- Structura organizatorica/organigrama, nr de posturi si forma de organizare;
- Regulament de organizare si funcţionare a PRATS;
- Fundamentarea tarifelor de acces
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Recepţia serviciilor:
Recepţia serviciilor prestate se va realiza în baza livrabilelor şi a unui proves verbal de
predare primire/ recepţie emis pentru fiecare etapă/set de materiale predate.
Plata serviciilor prestate in cadrul contractului se va efectua in lei, pe baza documentaţiei
predate, asa cum s-a solicitat in caietul de sarcini.
Documente suport:
Formularul cererii de finanţare;
Memoriu general din cadrul proiectului tehnic;
Studiul de fundamentare a ideii de proiect "Parcul Regional de Agrement Turistic şi
Sportiv (PRATS) - Cornişa Botoşani"

Administrator public
Adriana Zaiceartu
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