ROMÂNIA
JUDEŢUL BOTOŞANI

MUNICIPIUL BOTOŞANI
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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI
Analizând propunerea domnului Primar Cătălin Mugurel Flutur privind aprobarea
prelungirii contractului de finanţare al proiectului "Parc Regional de Agrement Turistic şi Sportiv
Cornişa 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 completări le ulterioare,
văzând raportul de specialitate al Unităţii de Implementare a Proiectului precum şi
raportul de avizare al comisiei de specialitate a Consiliului Local,
în temeiul art.45 alin (2) din Legea administraţiei publice locale nr.2 I5/200 1, republicată
în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr.123 din 20 februarie 2007, cu modificările şi
completări le ulterioare,

HOTĂRĂşTE:

Art.l Se aprobă prelungirea contractului de finanţare aferent proiectului "Parc Regional
de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa Botoşani" până la data de 31.12.2017, acest proiect fiind
inclus în lista proiectelor nefuncţionale,
Art.2 Primarul municipiului Botoşani, prin serviciile de specialitate
implementare a proiectului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Preşedinte de şedinţă,
Consilier, Mihail Gabriel Tanasă

Botoşani,

Nr.

31 iulie 2017
_

şi

echipa de

Contrasemnează,

Secretar, Oana Gina Georgescu

România
Judeţul Botoşani

Municipiu! Botvşum

eF: 3372882
Nr.17559/PMB/27.07.2017
Unitatea de Implementare a Proiectului

RAPORT DE SPECIALITATE
La Hotărârea privind aprobarea prelungirii contractului de finanţare al proiectului
Parc Regional de Agrement Turistic şi Sportiv Cornişa 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 146117.06.2016 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 acte 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 Comişa Botoşani" până la O1.11.2016, Actul Adiţional m.61 28.10.2016 şi Actul
Adiţional nr.71 26.06.2017 de prelungire a contractului de finanţare până la 30.08.2017.
La data prezentului raport 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;
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Împăduriri -

finalizate;

Pentru obiectele finalizate, conform art. 6 şi 7 din
completări le ulterioare se poate efectua recepţie parţială.

HG 273/I 994 cu modificările şi

Art.7. - (1) În cazul în care investitotul decide, motivat, preluarea de la executant a unei părţi
din construcţie într-un anumit stadiu fizic de execuţie, între investitor şi executant se încheie
un proces-verbal de recepţie parţială, în condiţiile legii.
Art.6.-d) proces-verbal de recepţie parţială - act prin care se atestă stadiul fizic de execuţie a
construcţiei, în scopul înscrierii dreptului de proprietate asupra acesteia în cartea funciară,
identificându-se cu procesul-verbal de constatare privind stadiul realizării construcţiei, în
sensul Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi
completărilc ulterioare.
Conform documentului pus la dispoziţie de constructor (anexat)
lucrări (anexat), mai sunt de realizat:
Drumuri de acces: marcaje longitudinale
principal.

şi

şi

a graficului de

transversale, amenajare teren în zona de acces

Lucrări în zona Bazine exterioare de agrement şi amenajare plajă, care au rezultat ca
urmare a aplicării măsurilor dispuse prin expertiză: turnare beton, montaj instalaţii rigolă,
montat pavele, refacere trotuare.

În zona Heleşteu şi Râu rafting: montat membrană heleşteu.
Amenajare alei pietonale şi parcaje auto: amenajare teren zona rafting-cca. 10.000 mp,
montat pavele racord scară, lucrări corelate cu finalizarea heleşteului.
Asigurare

utilităţi:

montaj stâlpi în jurul

heleşteului,

racord canalizare la conducta

municipală.

Proiectul devine funcţional odată cu finalizarea tuturor lucrărilor, motiv pentru care se
impune prelungirea duratei de implementare până la 31.12.2017.
Totodată concomitent cu finalizarea lucrărilor se realizează de către constructori şi activitatea
de instruire a personalului operatorului parcului şi activitatea de verificarei monitorizare a
funcţionării instalaţiilor/ echipamentelor.

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 146/17.06.2016 şi în scopul îndeplinirii integrale a
obiectivelor şi indicatorilor proiectului şi în vederea asigurării funcţionalităţii acestuia,
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considerăm ca fiind

proiectului de

Întrunite condiţiile legale În vederea supunerii spre aprobare a

hotărâre iniţiat.

Manager proiect
Adriana Zăiceanu
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Responsabil
Simona G

.
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Asistent manager

Beatr~~u
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Responsabil tehnic
Florin Mitu
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