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ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI
MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL
PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare al proiectului
"Parc Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa Botoşani"
şi a cheltuielilor legate de acesta

analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea prelungirii
contractului de finanţare al proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Comişa Botoşani"
şi a cheltuielilor legate de acesta,
având în vedere prevederile Instrucţiunii nr. 146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiţionale de
prelungire a duratei contractelor de finanţare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării
Instrucţiunii AMPOR 144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului
şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia, a Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare,
văzând raportul de specialitate al Unităţii de Implementare a Proiectului şi a Managerului de
proiect Adriana Zăiceanu, precum şi raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în temeiul art.45 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.215/200 1, republicată în
Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi completările
ulterioare,
HOTĂRĂşTE:

Art.l Se aprobă prelungirea până la data de 30.08.2017 al Contractului de finanţare aferent
proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Comişa Botoşani", proiect inclus în lista
proiectelor nefuncţionale.
Art.2 Se aprobă valoarea cheltuielilor estimate pentru finalizarea proiectului "Parc Regional de
Agrement Turistic şi Sportiv Comişa Botoşani ", în sumă de 3.000.000 lei (inclusiv TVA).
Art.3 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile aparatului de specialitate va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Iulian Blaga
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RAPORT DE SPECIALITATE
La Hotârârea privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare al proiectului
Parc Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornlşa Botoşani şi a cheltuielilor legate de
acesta

Prezentul Raport de specialitate este întocmit în conformitate cu Instrucţiunea AM POR
146/17.06.2016 pentru încheierea actelor adiţionale de prelungire a duratei contractelor de
finanţare care nu se finalizează în perioada acordată urmare aplicării Instrucţiunii AMPOR
144/2015, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în
vederea asigurării funcţionalităţii acestuia.
În conformitate cu Instrucţiunea AM POR 146/17.06.2016 toate contractele care nu sunt
finalizate în perioada acordată ca urmare aplicării instrucţiunii AM POR 144/201, respectiv
30.06.2016, vor putea face obiectul unor actc adiţionale de prelungire a duratei acestora, prin
acordarea unui nou termen de finalizare, în scopul îndeplinirii integrale a obiectivelor şi
indicatorilor şi în vederea funcţionalităţii din surse proprii ale beneficiarilor (cheltuieli
neeligibile în cadrul proiectelor).
Urmare a aplicării instrucţiunii, au fost încheiate Actul Adiţional nr.51 30.06.2016 prin care a
fost prelungit contractul de finanţare pentru proiectul "Parc Regional de Agrement Turistic şi
Sportiv Cornişa Botoşani" până la 01.11.2016 şi Actul Adiţional nr.61 28.10.2016 de
prelungire a contractului de finanţare până la 30.06.2017.
Menţionam

în raportul de specialitate anterior,

2016 a fost

necesară

că datorită

întocmirea unei expertize care

să

ploilor abundente din luna iunie

determine

soluţiile

care se impun a fi

adoptate. În aplicarea soluţiilor dispuse prin expertiză, cât şi pentru creşterea siguranţei în
exploatare a obiectivului de

investiţii,

a fost

suplimentare in zona bazinelor exterioare

şi

identificată

amenajare

acces principal.
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La

această dată

stadiul fizic de

execuţie

pe obiecte se prezinta astfel:

Patinoar artificial de agrement - finalizat;
Terenuri de sport

şi

vestiare jucător - finalizate;

Locuri de joacă pentru copii - finalizate;
Amfiteatru în aer liber - finalizat;
Amenajare peisagistică -

finalizată, Utilităţi

- finalizate;

Împăduriri - finalizate;

Aceasta stare de fapt a fost constatata/confirmata si de catre reprezentantii Inspectiei de Stat
in constructii- Botosani in procesul verbal de inspectie din 22.05.2017.
Aceste obiecte pot fi preluate de la constructor şi predate
DSPSA, în conformitate cu HG 273/1993 art.3l.
La acest moment se

la

următoarele

operatorul desemnat, respectiv

obiecte:

100%, constructorul efectuează probe şi verificări privind
etanşeitatea instalaţiei de apă şi remedieri acolo unde situaţia o impune. Obiectul încă nu este
pregătit pentru predare, în conformitate cu Nota de constatare anexată. Termenul estimat de
constructor pentru remedieri este de aproximativ I lună.
Piscina

acoperită

lucrează

către

-

executată

Bazine exterioare de agrement şi amenajare plajă - Avand în vedere soluţia tehnică de
remediere rezultată din expertiza tehnică elaborata la solicitarea beneficiarului, este în curs de
execuţie canalul tehnic pentru amplasarea tevilor de alimentare cu apă a bazinului şi lucrările
de remediere a plajei; acestea sunt executate în procent de aproximativ 88%. Se lucrează la
montaj rigole, rest de executat cea. 300 mi de rigolă de montat şi la montarea pavelelor (cea.
2600 mp de pavele).
Heleşteu şi

Râu rafting - urmare a expertizei tehnice elaborate la solicitarea beneficiarului se
implementeaza solutia tehnica pentru raul de rafting, respectiv betonarea acestuia si
executarea lucrarilor complementare, structura de rezistenţă la heleşteu este executată 95%,
structura de rezistenţă la râul artificial este executată 100%, structura de rezistenţă râu
pasarele din beton armat este executată 98% (nu sunt montate mâinile curente de la pasarele şi
nu este realizat racord podeţe cu drumul). Rest de executat: montaj membrana, lestare cu
saltele, alei perimetrale şi gard heleşteu. Constructorul estimeaza ca termen de finalizare 2
luni, tinand cont de tehnologia de executie.
Drumuri de acces - executat 95%, se

finalizează

Pagină
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Amenajare alei pietonale şi parcaje auto - la alei din totalul de 7000 mp sunt executaţi
6400 mp. Au ramas de executat racordurile la alei din zona raului de rafting, lucrarile trebuind
corelate cu executia raftingului. Parcajele auto sunt realizate 100%;
Asigurare utilltăţl - Alimentarea cu energie electrică, energie termică, alimentare cu apă,
canalizare pluvială - finalizate 100%.
Pentru canalizarea menajeră, lucrările executate constau în: staţie de pornpare (realizată
integral) prevăzută cu conductă by-pass, grătar automat, împrejmuire; conductă de refulare,
executat 1300 mi, rest de executat: subtraversare prin foraj orizontal şi racordare la bazin de
stocare incintă SC Modern Calor.
Soluţia tehnică cu deversarea în bazinul de stocare incintă SC Modem Calor este provizorie,
după realizarea reţelelor apă-canal pe POIM 2014-2020 de către SC Nova Apaserv se va
executa racordarea definitivă în colector str. Pacea.
reţea iluminat exterior este executată 95% (mai este de executat montajul stâlpi lor în
heleşteului);
jurul
Facem precizarea că acest proiect a fost inclus în lista proiectelor declarate ne funcţionale. prin
aplicarea prevederilor HG 678/2015, cu obligativitatea ca acesta să fie finalizat în
integralitatea lui - conform Cererii de finanţare, până in decembrie 2018.
Pentru ca proiectul să devină funcţional este necesară finalizarea şi recepţia lucrărilor, motiv
pentru care se impune prelungirea duratei de implementare până la 30.08.2017.
Valoarea estimată necesară finalizării proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic
Sportiv Cornişa Botoşani" este de 3.000.000 lei (inclusiv TVA).

ŞI

În conformitate cu Instrucţiunea AM POR 146/J 7.06.2016 şi in scopul îndeplinirii integrale a
obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia,
considerăm ca fiind Întrunite condiţiile legale în vederea supunerii spre aprobare a
proiectului de hotărâre iniţiat.
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SERVICIUL INVESTIŢII DEZVOLTARE LOCALĂ

MEMORIU JUSTIFICATIV
privind stadiul fizic obiect Staţie de pompare ape uzate menajere
PRATS- CORNIŞA

şi conductă

refulare

Proiectant: S.C. INTELROM PROIECTARE CONSULTANŢĂ SRL Suceava, PT nr.712016
Constructor: S.C. MAPI Tg. Neamţ.
Proiectul cuprinde;
- Conductă de refulare din PERD Dn 140 mm, PN 8 , L- 1308 rnl, executat 1300 ml, rest de
executat: subtraversare prin foraj orizontal şi racordare la bazin de stocare incintă se
Modem Calor S.A
-

Staţie

de pompare, construcţie subterană cu dimensiuni 5,4m x 3,4m x 3,95m echipată cu
pompe submersibile GRUNDFOS SLV 80 80 185.2.52HSNS51D-2 cu debit
Q - 32,43 mc/h, înălţime de refulare R - 51,31 m, putere instalată Pi-2IKW. Obiect
executat integI"al.
Staţia de pompare este prevăzută cu;
conductă by-pass
grătar automat
împrejmuire
două

-

Termen finalizare subtraversare şi racordare: 20 iunie 2011.....30nform
nr.143514/22.05.2017 al IGP Romania - IPJ Botoşani - Poliţia Municipiului Botoşani.

aviz

Soluţia tehnică cu deversarea în bazinul de stocare al S.c. Modem Calor S.A. Botoşani
este provizorie, după realizarea reţelelor apă- canal pe POIM 2014-2020 de către Nova Apaserv se
va executa racordarea definitivă în colector str. Pacea.

Data: 29.05.2017
Gheorghe Durdu
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Structură:

U.I.P.

NOTĂ DE CONSTATARE

Ca urmare a vizitei din II mai 2017, realizată de o echipă compusă din Manager proiect UIP,
Responsabil Tehnic UIP şi Constructor, în amplasamentul proiectului "Parc Regional de Agrement
Turistic şi Sportiv Comişa Botoşani" s-a constatat:
la obiectul Piscină acoperită, aflată în etapa de remediere, constructorul a identificat pierderi
de apă la instalaţia interioară care alimentează piscina.
Urmare a acestui fapt, se constată
pentru a fi recepţionat.

şi

se

consemnează că

obiectul

Piscină interioară

NU este

pregătit

Responsabil tehnic
Florin MÎŢU

dtt
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