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Clarificări 2 

1. Contractul de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management, precum și actele adiționale -
atașat

2. Contract execuție lucrări – D&D + fișa furnizor – atașat
3. Ultimul raport de progres – atașat
4. Situația plăților efectuate – atașat
5. Din creditul solicitat se va achita parțial contribuția proprie în cadrul proiectului Consolidarea

și Restaurarea Teatrului „Mihai Eminescu” din municipiul Botoşani – cod SMIS 125026
6. Situațile financiare la data de 21.12.2022: https://primariabt.ro/storage/2020/07/SITUATII-

FINANCIARE-UAT-2022-Trimestrul-IV.pdf
7. Tansmiterea indicatorilor cu privire la execuția bugetelor locale cf. Art. 57, alin 2Legea

273/2006 la data de 31.12.2020 și 31.12.2021 https://primariabt.ro/informatii-de-interes-
public/buget/indicatori-de-executie-bugetara/

8. Situația plăților restante și arieratelor la data de 31.12.2022
https://primariabt.ro/storage/2020/07/SITUATII-FINANCIARE-UAT-2022-Trimestrul-
IV.pdf

9. Situația plăților și arieratelor la data de 31.01.2023 – ATAȘATĂ ( scanat)
10. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 rectificat - H.C.L. nr.

572/20.12.2022:https://primariabt.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-
deliberative/hotararile-consiliului-local/

11. Bugetul pentru anul în curs aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 15 din 26 ianuarie
2023: https://primariabt.ro/monitorul-oficial-local/hotararile-autoritatii-deliberative/hotararile-
consiliului-local/

12. Calculul gradului de îndatorare al municipiului existent: https://primariabt.ro/informatii-de-
interes-public/buget/finantarii-rambursabile/

13. Situația creditelor contractate de Municipiul Botoșani la 31.12.2022:
https://primariabt.ro/informatii-de-interes-public/buget/finantarii-rambursabile/

14. Hotărârea Consiliului Local privind contractarea finanțării în sumă de 50.000.000 lei semnată
cu anexa – ATAȘATĂ  (scanat)

15. HCL de acoperire a deficitului înregistrat la 31.12.2022 – atașată
16. Declarații privind situația litigiilor – atașată
17. Stadiul litigiului cu TERMICA SA – atașată
18. HCL privind contractarea finanțării în sumă de 50.000.000 lei semnată – atașat
19. HCL privind realizarea investițiilor – atașat
20. CAF – atașat
21. Cont execuție Trezorerie 31.12.2022
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Alte precizări: 

- Finanțarea solicitată are ca destinație acoperirea partială a contribuției proprii în cadrul
proiectului Consolidarea și Restaurarea Teatrului „Mihai Eminescu” din municipiul Botoşani
– cod SMIS 125026 printr-un credit de investiții

- Rambursare lunara, pe data de 15
- Dobândă de referință ROBOR1M la 06.02.2023



Cod SMIS 125026 

CONTRACTUL DE FINANTARE 

Nr.. 

PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2014-2020 

AXA PRIORITARA 5 - IMBUNATATIREA MEDIULUI URBAN $I CONSERVAREA, PROTECTIA $1 
VALORIFICAREA DURABILA A PATRIMONIULUI CULTURAL, 
PRIORITATEA DE INVESTITII 5.1 - CONSERVAREA, PROTEJAREA, PROMOVAREA $1 DEZVOLTAREA 
PATRIMONIULUI NATURAL 51 CULTURAL PENTRU PROIECTE NEFINALIZATE 
BENEFICIAR: MUNICIPIUL BOTOSANI 

TITLUL PROIECTULUI: ConsoUdarea si restaurarea Teatrului "Mihai Eminescu" Botosani 
Cod SMIS 2014+: 125026 

OPISUL 

Data 
Perioada 

De La La Documentul . 	.. 
emiterli 

de 
pag. pag. 

valabilitate  
OpisutContractului_definantare 1 2 
Contractul de finantare  3 12 
Anexa 1 - Condi;ii specifice  13 26 
Anexa 2 - Cererea de finantare cu anexele stabilite In 
cadrul fiecãrui apel In parte prin instruciune/adresa a 27 181 
AMPOR 

FormuLaru( Cereril de finantare  27 92 
DocumenteLe statutare aLe soLicitantuLui si fiecarui 

93 99 partener (dac 	este cazuL)  

AcorduL de parteneriat, precum Si hotararile de aprobare - - 
ale Acordului de parteneriat (daca este cazuL)  

Documente privind identificarea reprezentantutui legal at 
solicitantulul si fiecarui partener (dacà este cazul) - copie 06.02.2013 16.01 .2023 100 101 
dupa un act de identitate 

Mandatul special/ i mputernici re speciaLa pentru semnarea 
anumitor sectiuni din cererea de finantare (daca este - - 
cazul), conform legil  

Declaratia de eLigibilitate a soLicitantuLui si a fiecarui 
partener (dacà este cazul) 
- La momentuL depunerli cererii de finantare 

02 1•  112 

- La momentul contractarli cererii de finantare  

Declaraia de angajament a soLicitantutui si a fiecarui 
113 115 partener (dac 	este cazul)  

DecLaraia privind nedeductibilitatea TVA, dacà este cazuL 116 119 
Certificat de atestare fiscaLà, referitor La obLiga;iiLe de 
pLatà La bugetut local si bugetuL de stat at soLicitantuLui si a 14.08.2018 13.09.2018 120 125 
fiecarui partener (dacà este cazul)  

Certificatul de cazier fiscal a solicitantuLui si a fiecarui 
20.08.20i-, T.21018 126 127 partener (daca este cazul)  tar 
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Cod SMIS 125026 

Documente care atesta faptul ca imobilut asupra caruia se 
reatizeaza 	investitia 	este 	proprietatea /administrarea 
solicitantutui 	si/sau 	parteneruLui, 	unde 	este 	cazul. 
Documente care atesta alte drepturi in baza càrora se 16.07.2018 16.07.2019 128 131 
obine Autonzaia de Construire conform Legii 50/1991, 
repubLicatà, 	cu 	modificàrite 	si 	comptetàrile 	ulterioare 
pentru 	care 	soticitantut 	si/sau 	partenerut 	pot 	reaUza 

Hotärârea de aprobare a indicatorilor tehnico-economici; 
Documentul cuprinde in anexa Descrierea investitiei din 31.08.2018 132 141 
SF/DALI 

Devizut general pentru proiectete de tucràri in conformitate 
cu 	tegista;ia 	naionatá 	apticabitá 	in 	vigoare 	privind 
aprobarea coninututui cadru at documentaiei tehnico- 
economice 	aferente 	investi;iitor 	pubtice, 	precum 	i 	a 
structurii 	i metodotogiei de elaborare a devizutui general 
pentru 	objective 	de 	investiii 	§i 	Lucràri 	de 	intervenii. 142 157 
Devizut este in conformitate cu uttima forma a bugetuLui 
rezuttat in urma etapei de verificare a proiectului; aceste 
este insotie de Lista de dotari si Lucrari cu incadrarea 
acestora pe tipuri de chettuieti eligibite/neetigibile precum 
si de Nota privind incad ra rea in standardete de cost  
Hotàrârea de aprobare a proiectuLui in conformitate cu 09.07.2018 
uLtima forma a 	bugetului 	rezuttat in 	urma etapei 	de 31.08.2018 158 163 
verificare a proiectutui 

Formular Cod 23 si FormutaruL 1 - Fia de fundamentare 164 175 
Avizut Ministerutui Cutturil pentru documentaia tehnico- 15.06.2018 176 178 

Ordinut de clasare a monumentutui istoric - este suficienta 
anexarea paginii/paginitor reLevante din document, daca se 179 181 
poate identifica MO in care a fost pubticat_OrdinuL de ctasare 

Anexa 3 - BugetuL proiectutui   182 183 
Anexa 4 - Graficut cereritor de prefinan;are/rambursare/ 

184 188 pLatà  ______ 

Anexa 5 - Acordarea i recuperarea prefinan;àrii  189 192 
Anexa 6 - Condiii de rambursare si ptatä a cheLtuietitor 193 198 
Anexa 8 - Màsuri de informare Si pubLicitate  199 203 
Anexa 9 - Monitorizarea_i_raportarea  204 204 
Anexa 14 - FormuLare si aLte documente retevante 205 212 
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Cod SMIS 125026 

PàriLe 

Ministerul Dezvottàrii Regionale i Administra%iei Pubtice, In catitate de Autoritate de Management 
pentru ProgramuL Opera%ionat RegionaL 2014-2020, Cu sediut In Bd. Libertà;ii nr. 16, Latura Nord, sector 
5, Bucureti, România, cod potaL: 050706, tetefon 037 211 1409, fax. 037 211 15 13, cod fiscaL 26369185, 
reprezentat prin Domnul PAUL STANESCU, Viceprim-ministru, Ministrul Dezvottärii Regionale si 
Administraiei Publice, denumit In cete ce urmeazà AM 

si 

Organismut Intermediar, Agen%ia pentru Dezvoltare Regionalá Nord-Est, cu sediut In str. Lt.Dràghescu, 
nr. 9, Municipiut Piatra Neam, judeut Neam, România, cod potaL 610125, telefon: 0233218071, fax: 
0233218072, potà etectronicà: oipor@adrnordest.ro, cod fiscaL: 11616139, reprezentat prin DomAul 
VASILE ASANDEI, Director General denumit In cete ce urmeazá 01 

si 
MUNICIPIUL BOTOSANI , cod de identificare fiscatà 3372882, Cu sediut In Str. Piata Revotutiei nr. 1, 
Municipiut Botosani, judetut Botosani, România, tetefon 0231 502200, fax 0231 531 595, potã etectronicá 
primaria@primariabt.ro, reprezentatà LegaL prin Domnul CATALIN MUGUREL FLUTUR, Primar, identificat 
prin CI seria XI nr. 586383, CNP 1630116070011, In catitate de Beneficiar at finan;àrii, 

Precizári prealabile 
(1) In prezentut Contract de Finantare, cu excepia situaiiLor când contextut cere attfet sau a unei 

prevederi contrare: 

cuvintete care indicà singutarut inctud si pturatut, jar cuvintete care indicà pturatut incLud si 
singutarut; 
cuvinteLe care indicà un gen incLud toate genurite; 
termenut ,,zi" reprezintà zi catendaristicã dacà nu se specificä attfet; 

(2) TrimiteriLe La actete normative incLud si modificárite si comptetàrite utterioare ate acestora, 
precum si once atte acte normative subsecvente. 

(3) In cazuL In care oricare dintre prevederiLe prezentutui Contract de Finantare este sau devine nutà, 
invatidà sau neexecutabiLà conform Legii, LegaLitatea, vatabititatea Si posibiLitatea de executare a 
cetortatte prevederi din prezentut Contract de Finantare vor ràmâne neafectate, jar PãriLe vor 
depune eforturiLe necesare pentru a reatiza acete acte si/sau modificàri care ar conduce La acetasi 
rezuLtat LegaL i/sau economic care s-a avut In vedere La data Incheierii Contractutui de Finantare. 

(4) In IneLesuL prezentutui Contract de Finantare, atunci când existá si parteneri, drepturite si 
ob(iga;iite beneficianiLor revin si parteneriLor; 

(5) Finantarea nerambursabità acordatä Beneficiarutui este stabiLitä In termenii si condiiiLe 
prezentutui Contract. 

Condi;ii generate 

Articolul 1 	Obiectul Contractului de finanare 

Obiectut acestui Contract de Finantare It reprezintä acordarea finanàrii nerambursabite de cätre 
AM, dupà caz 01, pentru imptementarea Proiectutui nr. 125026, intituLat: Consotidarea si 
restaurarea Teatrului "Mihai Eminescu' Botosani, denumit In continuare Prolect, pe durata 
stabititä 5i In conformitate cu obLigaiiLe asumate prin prezentut Contract de Finantare, inctusiv 
Anexete care fac parte integrantà din acesta. 

(2) Beneficiarut se angajeazg sà impLementeze Proiectut, In conformitate cu prevederiLe cuprinse In 
prezentut contract si LegisLaia europeanä si naionaLà apticabiLe acestuia- 

,9 
AM/01 se angajeazä s ptäteascä finanarea nerambursabitá, La3ene fçondi;iiLe preväzute 
In prezentut contract i In conformitate cu Legistaia european4i 	a\cabiLe ac 
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Cod SMIS 125026 

Articolul .2 Durata Contractului i perioada de implementare a proiectului 
Contractul de Finanare intrà In vigoare si produce efecte de (a data semnàrii Lui de càtre uLtima 
parte. 

Perioada de imptementare a ProiectuLui este de de 94 (uni, respectiv Intre data 01 .01.2014 si 
data 31.10.2021 aceasta cuprinzand, daca este cazut, Si perioada de desfasurare a activitatilor 
proiectutui inainte de semnarea Contractului de finanare, conform reguLilor de eLigibititate a 
cheLtuietitor. 
Perioada de impLementare a proiectuLui poate fi preLungitä prin acorduL pãr%itor, In conformitate 
cu prevederiLe art. 9-Modific5ri si compLetàri i/sau a CondiiiLor specifice. 
Contractul. de Finanare Ii Inceteazà vatabiUtatea La data Inchiderii ProgramuLui Opera;ionaL, sau 
(a expirarea perioadei de durabiLitate a proiectuLui, oricare intervine uLtima. 

In cazut proiectetor care inctud investiii productive sau de infrastructurä si care flu sunt cc-
finanate din FSE, perioada de durabititate a proiectutui este de minimum 3 (trei) ani pentru 
beneficiarii care se Incadreazà In categoria IMM, respectiv minimum 5 (cinci) ani, pentru ceLeLate 
categorii de beneficiari, de La efectuarea pLaii finaLe In cadrul prezentuLui contract sau durata 
prevázutá In regtementárite privind ajutorut de stat, oricare dintre acestea este mai mare. 
In cazut unei oper4iuni constând In investiii In infrastructurà sau produc;ie, contribuia din partea 
fonduriLor ESI se ramburseazä dacá, In termen de 10 ani de La efectuarea pLáii finaLe cätre 
beneficiar, activitatea de producçie In cauzà este detocatizatá In afara UE, cu excepia situa;iei In 
care beneficiarut este un 1MM. 

Articolul 3 Valoarea Contractului 

(1) Valoarea 	totalä 	a 	Contractului 	de 	Finanare 	este 	23.307.498,93 	lei 
(douazecisitreimi Iioanetreisutesaptemiipatrusutenouazecisioptteisinouazecisitreibani), dupá 
cum urmeazà: 

Valoare totala Valoarea eligibi[5 Valoarea eligibil5 
Valoarea Valoarea 

 
Valoarea Valoarea 

contributie nerambursabiI 	din nerambursabil 	din 
cofinanãrii neeligibiI 

totalä totalS eligibiIS 
publica FEDR bugetul nalional 

eligibile a inclusiv 
BeneficaruIui WA 

(lei) (lei) (lei) (lei) I 	(%) (lei) I M (lei) I 	(%) (lei) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MUNICIPIUL 
23.307.498,93 22.832.662,44 22.832.662,44 19.407.763,09 85,00 2.968.246,10 13,00 456.653,25 2,00 474.836,49 

B OTOSANI 

AM/Ol acordã o finanare nerambursabità In sumà maxima de 22.376.009,19 lei 
(douazedsidoimilioanetreisutesaptezecisisasemiinoualeisinouasprezecebani), echivaLentä cu 
98 % din vaLoarea totaLà eLigibiLä, procent care reprezintã media intensitáii interveniei 
corespunzátoare tuturor activitàiLor/subactivitàiLor din cererea de finanare. 

In cazut In care vatoarea totaLà a ProiectuLui crete faà de vaLoarea convenitã prin prezentul 
Contract de Finantare, diferenta astfet rezuLtatä va fi suportata In Intregime de Beneficiar. 
Finan;area va fi acordatà, In baza cereriLor de pre-finanare/rambursare/pLatá, eLaborate In 
conformitate cu anexeLe corespunzàtoare, respectiv Anexa 4 (patru) - GraficuL de 
prefinantare/rambursare/pLatà a cheLtuieLiLor La contract i se va reguLariza pânà La cererea de 
rambursare finalä, cu Incadrarea In suma prevàzutà La aUn. (2), dacä este cazut. 

In cazut In care, vaLoarea totaLà autorizatà este mai mica decât vaLoarea prevàzuta In coLoana [2 
(doi)/5 (cinci) dupà caz,] din tabeLuL de mai sus, finanarea nerambursabiLã prevãzutà La aLin. (2) 
se va reduce corespunzätor,cu respectarea intensitàii interveniéi corespunzatoare fiecärei 
activitái /subactivitài din cererea de finantare. 

Articolul 4 	Eligibi litatea cheltuieli br 
(1) CheLtuieLiLe sunt considerate eLigibiLe dacá sunt In conformitate cu: 

LegisLaia naionaLà si europeanà apLicabi(à 
InstruciuniLe AM dupá caz /01, pentru ContracteLe de Fina 
acestora 
Ghidut SoLicitantuLui 	 / 
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Cod SMIS 125026 

(2) Chettuietite aferente prezentuLui Project sunt eLigibite cu condiia ca acestea sà fie cuprinse in 
Cererea de Finantare i sä fie efectuate in termenii i conditiiLe prezentuLul Contract de Finanare. 

Articolul 5 Acordarea i recuperarea prefinan;arii 
(1) 	Beneficiarut are dreptuL de a primi pre-finanare in condiiiLe Legis(aiei in vigoare, conform Anexei 

5 (cinci) - Acordarea i recuperarea pre-finan%àrii (dupà caz). 

Articolul 6 Rambursarea/plata cheltuielilor 

Rambursarea sau ptata se va reatiza de càtre AM, dupà caz 01, in conformitate cu Anexa 6 (ase) - 
Conditil de rambursare i pLatà a chettuietiLor, pe baza cereritor BeneficiaruLui Inaintate La AM/01. 
in termen de maximum 20 (douazeci) de zite Lucràtoare de La data depuneril de càtre Beneficiar a 
cereritor de rambursare/ptatä Insotite de documeriteLe justificative prevzute in Anexa 6 (ase) 
Conditii de rambursare i ptata a cheLtuieLitor, AM, dupS caz 01, va autoriza chettuietite etigibiLe 
cuprinse in cererea de rambursare/ptatà. in cazut in care sunt necesare ctarificàri, termenuL 
anterior menionat se Intrerupe pe perioada ctarificàritor, fàrà ca durata cumutatà de Intrerupere 
a acestora sá poatà depái 10 (zece) zite tucrãtoare. 

Dupà autorizarea chettuietitor, AM/01 va efectua ptata in termen de 3 (trei) ziLe Lucràtoare de La 
momentut in care AM/01 dispune de resurse in conturite sate i va informa BeneficiaruL cu privire 
La ptata aferentà chettuietitor autorizate din cererea de rambursare/ptatà. 

BeneficiaruL poate accesa mecanismut de decontare prin cereri de p(atä, in conformitate cu 
prevederiLe 0rdonanei de urgen%à a Guvernutui 40/2015 privind gestionarea financiarà a fonduritor 
europene pentru perioada de programare 2014-2020 si Hotàrârea Guvernutui nr. 93/2016 pentru 
aprobarea NormeLor metodotogice de apLicare a preiederitor Ordonançei de urgenà a Guvernutui 
nr. 40/2015 privind gestionarea financiarä a fonduritor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, sau dupã caz, ate Ordonantel de urgenà a Guvernutui nr. 49/2015 privind gestionarea 
financiarà a fonduritor europene nerambursabite aferente potiticii agricoLe comune, potiticii 
comune de pescuit i poLiticii maritime integrate La niveluL Uniunii Europene, precum i a fonduriLor 
alocate de La bugetuL de stat pentru perioada de programare 2014-2020 i pentru modificarea i 
comptetarea unor acte normative din domeniul garantärii. 

AM/01 va efectua transferut fonduriLor in (imita disponibiLithiLor, iar in cazut insuficienei 
fonduriLor, procesut de ptatà se va suspenda pãnà când conturite AM dupà caz /01 sunt aLimentate 
cu sumeLe aferente fonduritor necesare. in cazut suspendärii procesuLul de pLatä, beneficiaruL 
poate sà soticite suspendarea sau pretungirea imptementärii proiectutui, pentru aceeai perioadä, 
fàrà a se depài perioada de finatizare a programutui aferent. 

Articolul 7 	0bIigaiite pàriIor 

Drepturile i obliga%iile beneficiarului 

BeneficiaruL are obLigaia i responsabiLitatea sä asigure managementut i impLementarea 
Proiectutui in concordantä cu prevederite acestui contract, ate tegisLaiei europene i naionate, 
apLicabiLe. 

(2) 
	

Beneficiarut are obtigaia de a Incepe executarea contractutui in cet muLt 6 (ase) Luni de La intrarea 
in vigoare a acestuia ii de a reatiza toate actività;i(e prevàzute in Anexa 2 (doi) - Cererea de 
finan;are färä a depäi perioada de imptementare sau in condi;iiLe i termeneLe prevàzute de Anexa 
1 (unu) - Condiçii specif ice - 

BeneficiaruL poate soticita in scris punctuL de vedere at AM/01, cu privire (a aspectete survenite 
de naturä sà afecteze buna imptementare a proiectuLui. 

Beneficiarut/Partenerii vor deschide contut/conturite de project in sistemut Trezoreriei Statutul, 
in cazut in care fac parte din categoria instituiiLor pubLice, indiferent de sistemut de finanare i 
de subordonare. CeLetatte categorii de Beneficiari/Parteneri pot opta pentru deschiderea 
contutui/conturitor speciate de proiect in sistemut Trezoreriei Statutui sau La o bancà comerciatà 
in conformitate cu Legista;ia aplicabità. 

Beneficiarut i/sau partenerii au obtiga;ia de a pune La dispoziia AM/01, sau oricàrui aLt organism 
abititat de Lege documentete i/sau informaiiLe necesare pentru verificarea modutui de utitizare 
a finan;àrii nerambursabite, La cerere i in termen de maximum 5 (cinci) ziLe Lucrätoare, Si sa 
asigure conditiite pentru efectuarea verificäriLor (a fata Locutui. 

in vederea efectuärii verificàriLor prevzute La atm. (5), Benefithul si rf(e4rii Pa 
angajeazà sá acorde dreptut de acces La Locurite si spaiitti 
inctusiv acces La sistemete informatice care au tegäturà direct cut L, 
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documenteLe solicitate privind gestiunea tehnicä si financiarà a Proiectutui, atât pe suport hârtie, 
cat i in format eLectronic. Documentete trebuie sa fie uor accesibite i arhivate astfel Incât, sä 
permità verificarea Lor. BeneficiaruL este obtigat sà informeze organismeLe si autoritàite 
men;ionate La aLin.(5) Cu privire La Locut arhivärii documentetor, in termen de 3 (trei) ziLe de La 
transmiterea soticitàrii de càtre AM/Ol/organism abititat si de a asigura accesut neIngrãdit at 
acestora La documentatie in LocuL respeCtiv. 

Beneficiarut se va asigura cá in contracteLe/acorduriLe incheiate Cu tere päri se prevede obtig4ia 
acestora de a asigura disponibiLitatea informaiiLor si documentetor referitoare La proiect CU ocazia 
misiunitor de controL desfàurate de AM/Ol sau de aLte structuri CU competente in controtut Si 
recuperarea debitetor aferente fonduritor europene i/sau fonduritor pubtice naionaLe aferente 
acestora, dupä caz. 

Beneficiarut are obLigaia Indosarierii si pästrrii tuturor docurnentetor proiectutui in originaL 
precum i copii ate documentetor parteneriLor, dacà este cazut, inctusiv documentete contabite, 
privind activitàite i cheltuietite etigibite in vederea asiguràrii unei piste de audit adecvate, in 
conformitate CU tegistaçia europeaná i naionaLà. Toate documenteLe vor fi pástrate pânà La 
Inchiderea oficiaLà a Programutul sau pânà La expirarea perioadei de durabititate a proiectutui, 
oricare intervine ultima. 

In CaZUL nerespectarii prevederitor atm. (5) i (8), Beneficiarut este obLigat sà restituie suma 
aferentà documentetor Lipsà, rambursatà in cadrut Proiectutui, reprezentând asistena financiarä 
nerambursabità, jar in cazut nerespectárii prevederitor aLin. (6) Beneficiarut este obtigat sà 
restitule Intreaga sumã rambursatà aferentà proiectutui, i ncLusiv dobânzi Le/ penatizàri Le aferente. 
Beneficiarut este obtigat sá adauge toate documentete i sä compLeteze datete pentru care este 
ràspunztor, actuatizandu-se corespunzàtor, ori de câte ori este cazut, in MYSMIS 2014+. 
Beneficiarut este obtigat sà ptäteascà sumete necesare asigurárii cofinanarii etigibite i a finanãrii 
chettuietiLor neetigibiLe in vederea imptementärii ProiectuLui, ce Ii revin conform art. 3 din 
ContractuL de Finantare. 

Beneficiarut trebuie sä tinS o evidenà contabità anatiticà a proiectutui, utiLizând conturi anaLitice 
distincte pentru reftectarea tuturor operaiunitor referitoare La implementarea Proiectutui, in 
conformitate cu dispoziiite Legate. 

in situaia in care impLementarea Proiectutui presupune achiziionarea de bunuri, servicii oil 
Lucrári, Beneficiarut are obLigaia de a respecta prevederite LegisLaiei nationaLe in vigoare in 
domeniuL achizitiitor pubLice sau aLe dispoziçiitor Legate privind achizi;iite efectuate de beneficiarii 
priva;i, in cazut in care Beneficiarut nu reprezintä autoritate contractantà, in sensut LegisLaiei 
naionate/europene privind atribuirea contractetor de achiziii pubLice. 
Beneficiarut are obtigaia Intocmirii rapoarteLor de progres i a cereriLor de rambursare si, dupà 
caz, a cereriLor de ptatà, i de a pune La dispoziia AM/Ol documentete justificative ce Insoesc 
cererea de rambursare/pLatà, spre a fi verificate de cätre AM/OI in vederea efectuàrii 
rambursàrii /ptàtii. 

Beneficiarut, pentru asigurarea finantàrii chettuietitor necesare imptementhrii proiectutui, precum 
i pentru asigurarea durabiLitäii, poate constitui garanii, in favoarea unei instituii de credit, sub 

forma instituirli unei ipoteci asupra activeLor fixe care fac obiectut Contractutui de Finanare, in 
conditiite Legii. Beneficiarut este obtigat sà transmitä AM/Ol, o copie a Contractutui de Credit i 
Ipotecä in termen de maximum 10 (zece) zite Lucrátoare de La semnarea acestuia; in cazut 
imobiLeLor, aceasta va fi Insoità de raportuL de evatuare a imobituLui finanat in cadrut prezentutui 
Contract de Finanare, reaLizat de càtre un evaLuator bancar sau independent. 
Beneficiarut este obLigat sä respecte prevederite cuprinse in Anexa 2 (doi) . Cererea de Finanare; 
referitoare La asigurarea conformitàii cu potiticiLe Uniunii Europene i naionate, privind achizitiite 
pubtice, ajutoruL de stat, egatitatea de anse, dezvoLtarea durabiLà, informarea i pubticitatea. 
Beneficiarut este obtigat sà inctudà in bugetut propriu sumeLe necesare finanàrii Proiectutui, 
incLusiv asigurarea co-finanärii i a finantàrii chettuieliLor neetigibite in vederea imptementàrii 
Proiectutui. 

Beneficiarut Ii asumá obLigaia de a furniza AM/OI, Comisiei Europene i/sau ageniLor Lor 
autorizai once document sau informaie soLicitatà, in termenuL indicat, incLusiv in vederea 
reatizärii evatuàrii Programutui OperationaL RegionaL i/sau a Proiectutui impLementat. 

Beneficiarut are obLigaia sá asigure resursete necesare desfàurárii activitä;itor proiectutui, 
conform Cererii de Fmnan;are, in termenete stabitite prin prez 	ptract de FinanaQt,%  
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(20) Beneficiarut este obtigat sä realizeze màsurile de informare i pubticitate in conformitate Cu 
obligaiiLe asumate prin Anexa 2 (doi) - Cererea de Finantare, cu respectarea prevederilor din 
Anexa 8 (opt) - Másuri de informare i pubUcitate. 

(21) Beneficiarul/Liderut de parteneriat/Partenerii are/au obLigaia de a restitui AM/Ol, once sumà ce 
constitule ptatä nedatoratã/sume necuvenite ptãtite in cadrul prezentuLui contract de finantare, 
in termen de 5 ziLe tucràtoare de La data primirii notificàrii. 

(22) Beneficiarut este obLigat sá informeze AM/OP despre once situatie care poate determina Incetarea 
sau Intârzierea executàrii Contractului de Finan;are, in termen de maximum 5 (cinci) ziLe 
Lucrätoare de La data Luàrii La cunotinà despre o astfel de situaie, urmând ca AM sa decidä cu 
privire La masuriLe corespunzàtoare conform CondiiiLor Specifice. 

(23) Beneficiarut are obtiga;ia de a informa AM/OP in termen de maximum 3 (trei) zite Lucràtoare cu 
privire La urmàtoarete aspecte, care nu vor face obiectut aprobärii AM/Ol: 

schimbarea denumiril, schimbarea adresei sediutui beneficiarutui; 
schimbarea contuLui special deschis pentru Project; 
Intocuirea reprezentantutui legal; 

(24) Beneficiarut Isi asumà integral ràspunderea pentru prejudicilte cauzate ter;itor din cutpa sa, pe 
durata contractutui. AM si 01 vor fi degrevate de once responsabiLitate pentru prejudiciite cauzate 
tertilor de cátre Beneficiar, ca urmare a executãrii prezentuLui Contract de Finanare, cu excepia 
ceLor care pot fi direct imputabile acestora. 

(25) In cazuL in care se realizeazà verificäni La fata Locutuf, Beneficiarul este obligat sà participe si s 
invite persoanete care sunt implicate in implementarea proiectutui si care pot furniza informa;iite 
i documentele necesare verificàriLor, conform soticitàriLor AM/OP. 

(26) Beneficiarut Ii exprimà acordul cu privire La pretucrarea, stocarea i arhivarea dateLor obinute pe 
parcursul desfàuránii Contractutui de Finançare, in vederea utiLizànii, pe toath durata, precum i 
dupà Incetarea acestuia, in scopuL verificànii moduLui de imptementare i/sau a respectàrii 
clauzelor contractuaLe i a LegisLaiei naionate i europene. 

(27) in cazuL unei defeciuni a sistemutui MySMIS 2014 sau at forei majore, Beneficiarut poate prezenta 
informaiiLe solicitate in format scriptic. De indatà ce imposibilitatea folosiril sistemului sau for;a 
majorà Inceteazà, Beneficiarut va adàuga documenteLe respective in MySMIS 2014. 

(28) In cazut in care proiectuL incLude investi;ii in infrastructurà sau produc;ie, beneficiaruL (Cu excep;ia 
situ4iei in care beneficiarul este un 1MM) are obUga%ia de a nu detocaliza activitatea de producie 
in afara Uniunii Europene, in termen de 10 ani de La efectuarea plà;ii finale. 

(29) Beneficiarut se angajeazá sà implementeze toate màsurite necesare in vederea atingenli 
obiectivuLui/obiectiveLor si rezultateLor proiectuLui si pentru asigurarea eficienei, eficacitäii, 
sustenabilita;ii si impactuLul acestuia. 

B. 	Drepturile i obliga%iile AM/Ol 

AM/OP are obligaia de a informa BeneficiaruL, in timp utiL, cu privire La once decizie luatà care 
poate afecta implementarea Proiectului. 

AM/Ol are obLigaia de a informa Beneficiarut cu privire La rapoartete, conctuziiLe 5i recomandnile 
care au impact asupra Proiectului acestuia, formulate de cátre Comisia Europeanà 5i once altä 
autoritate competentà. 

AM/Ol are obligaçia de a ràspunde in scris conform competeneLor stabiLite, in termen de 15 
(cincisprezece) ziLe lucràtoare, oricärei solicitàni a beneficiarului pnivind informaiiLe sau 
cLanificäniLe pe care acesta Le considerà necesare pentru implementarea proiectuLui. 
AM/OP are obLiga;ia de a procesa cereniLe de pre-finan;are, cererite de rambursare i cereriLe de 
platà in conformitate Cu AnexeLe 5 (cinci) "Acordarea si recuperarea pnefinaninii" si 6 (ase) 
"Condiii de rambursare si pLatä a cheltuieULor". 

AM/Ol are obLigaia de a efectua transferuL pre-finanirii, in condiiiLe prevázute in prezentuL 
contract de finanare, in termen de maximum 15 (cincisprezece) ziLe de La data inregistränii cererii 
de pre-finanare La AM/Ol, beneficiariLor care au acest drept conform legii. 

AM/OP are obLigaia de a efectua rambursarea sau pLata cheLtuieliLor cu respectarea prevedeniLor 
articoLuLui 6 din prezentuL contract. 

AM/Ol are dreptuL de a monitoriza din punct de vedere tehnic i financiar implementarea 
proiectului in vederea asigurrii Indeptininii obiectiveLon proiejtii si preveninii nereguLilor. 
AM/OP are dreptuL de a verifica Legatitatea si realitatea tutujMtjqr aferente irnp1eirii 
proiectuLui care face obiectuL prezentului contract de fina 
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In situaia In care, In urma constatärii unor indicii de fraudà sau tentativà La fraudà, organuL de 
urmàrire penatä transmite cazut spre sotuçionare instanetor de judecatä,devin incidente 
prevederite art. 8 din OUG nr. 66/2011. 

AM/Ol are obLig4ia de a efectua verificarea La fata  Locutui a activitàiLor aferente impLementàrii 
proiectutui, In conformitate cu prevederite contractuLui, asigurând ceL puin o vizith de verificare 
pe durata de imptementare a Proiectutui. 

AM/Ol va informa despre data Inchiderii oficiaLe/pariaLe a Programutui prin intermediuL 
mij Loacetor pubLice de informare. 

AM are dreptut de a utitiza datete despre beneficiari, disponibiLe In baze de date externe In scopuL 
identificàrii Si catcutàrii indicatoritor de risc. 

Articolul 8 Cesiunea si contractarea 

In cazut externatizàrii/contractàrii unor activitái din cadrul proiectutui, responsabititatea pentru 
imptementarea aceLor activitài revine Beneficiarutui, In conformitate cu dispoziiiLe Legate. 

Prezentut Contract, precum i toate drepturite i obLigaiiLe decurgând din impLementarea acestuia 
flu pot face obiectut cesiunii totate sau pariate, nova;iei, subrogaiei sau a oricàrui aLt mecanism 
de transmisiune i/sau transformare a obtigaiiLor i drepturitor. 

Articolul 9 Modificàri i completäri 

PàriLe au dreptut, pe durata Indeptinirii prezentutui Contract de finan;are, de a conveni 
modificarea ctauzetor i/sau Anexetor acestuia, prin act adiionaL, Incheiat In aceLeai condiii ca 
i Contractut de finan;are, cu excepiiLe menionate La atm. 7 at prezentutui articot si, dacá este 

cazut, In CondiiiLe specif ice. 

In cazut In care propunerea de modificare a Contractutui vine din partea Beneficiarutul, acesta are 
obLigaia de a o transmite 01/AM cu cet puin 20 (douàzeci) de zite tucràtoareInainte de termenut 
La care este intenionatà a intra In vigoare, cu excepia circumstanteLor acceptate de 01/AM. 
Beneficiarut va transmite, de asemenea, odatà cu soticitarea de modificare, toate documenteLe 
justificative necesare. 

AM, dupà caz 01, ràspunde soLicitárii de modificare a contractutui prin act adi;ionaL, In termen de 
20 (douà zeci) ziLe Lucrätoare de La Inregistrarea soticitàrii. 

In cazut propuneritor de acte adiionaLe care au ca obiect reducerea vatorii indicatoriLor ce urmeazà 
a fi atinsA prin proiect, vatoarea totaLà eLigibiLà a Proiectutui va fi redusä proportionaL, cu excep;ia 
cazuriLor temeinic justificate. 

Actut aditionat intrS In vigoare La data semnärii de ctre uttima parte, cu excepia cazuritor In 
care, prin actut adiionaL, sau prin notificare, dupa caz, se confirmà modificàri intervenite In 
LegisLaia naionat i/sau europeanä retevantà, cu impact asupra executhrii prezentutui Contract, 
situaii In care modificarea respectivà intrà In vigoare de La data mentionata  In actut normativ 
corespunzätor. 
Actut adiionaL flu poate avea caracter retroactiv si flu poate avea scoput sau efectut de a produce 
schimbàri In contract, care ar putea aduce atingere condiiiLor iniiaLe de acordare a finanärii sau 
care ar fi contrare principiutui tratamentutui egat at soLicitantitor, In cadrut apeturitor de proiecte 
de tip competitiv. 

Prin excep;ie de La prevederite aLin. 1, ContractuL de finan;are poate fi modificat prin notificare 
adresatà AM/Ol, In urmàtoareLe situaii: 

modificäri intervenite In bugetuL estimat at proiectutui, In Limita a 10%Intre capitote bugetare 
(categorii bugetare) stabiLità de AM/Ol, cu condiia Incadràrii In Limitete maxime preväzute 
In ghidut soticitantutui, dupà caz, prin respectarea tratamentutui egaL La niveLut ProgramuLui 
OperationaL, având In vedere Ca acete capitoLe bugetare impLicate In modificare trebuie sà 
respecte Limitete mai sus menionate, cu justificarea motivetor care au condus La aceasta; 
modificàri intervenite In bugetut estimat at proiectutui, In cadruL aceLuiai capitoL 
bugetar/categorie bugetará, Intre tipuri Le de cheLtuieti; 
Intocuirea sau introducerea de membri noi In echipa de impLementare a Proiectutui, acoLo 
unde este cazut; 
modificarea graficutui de actività;i fara sa depaeasca perioada de impLementare a 
proiectutui; 
modificarea graficutui de prefinantare/rambursare/ptata 	t1 	eLigibiLe; 0 40'thtb, 

aLte situaçu prevàzute In Conditute Specifice din prezent 
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Notificarea va intra in vigoare si va produce efecte juridice din a 11-a (unsprezecea) zi de La data 
Inregistràrii La AM/Ol, dacà flu se soLicità ctarificäri beneficiarului, sau dacS propunerea de 
modificare a contractuLui nu este respinsá de cátre AM/Ol. 

ContractuL poate fi suspendat de càtre par;i, prin comunicarea unei notificàri in termen de 5 ziLe 
de La intervenirea situa%iei, dupá cum urmeazà: 

De cátre AM/Ol, La soLicitarea beneficiaruLui, in cazuL insuficienei fonduriLor 
De càtre AM in cazul incidentei articotuLui 8 din OUG 66/2011 
De càtre AM/beneficiar In caz de forà majorà 

Articolul 10 Conflictul de interese 
PäriLe se obLigä sä ia toate mäsuriLe pentru respectarea reguLilor pentru evitarea confLictuLui de 
interese, conform capitolutui 2, seciunea 2, din OUG nr. 66/2011. 
Párile din categoria subiec;ilor de drept public au obLigaia de a urmàri respectarea prevederitor 
Legii nr. 161/2003, in materia conftictului de interese; 

Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantá au obLigaia de a respecta apticarea 
prevederilor referitoare La confLicteLe de interese conform prevederiLor LegaLe in materia 
achiziliitor. 

Articolul 11 Nereguli 

PàriLe se obligá sá ia toate màsuriLe pentru prevenirea, constatarea si sanc;ionarea nereguLilorIn 
conformitate cu OUG 66/2011. 
Dacà in procesut de verificare a cererilor de rambursare/pLatä AM/Ol identificà abateri de La 
aplicarea prevederiLor LegisLaiei na;ionaLe i europene (in domeniuL achizitiiLor pubLice aferente 
contracteLor de Lucräri/servicii/furnizare), Inainte de efectuarea pLàii, AM/Ol apLicà reduceri 
procentuaLe/corecii financiare/ decLará cheltuieti neetigibite din sumete soLicitate La ptatà de 
càtre beneficiar, in condiiiLe Legii care regLementeazà sancionarea nereguLiLor aprute in 
obinerea i utitizarea fonduritor europene i/sau a fonduritor pubtice naionaLe aferente acestora. 
Pentru recuperarea sumeLor virate in baza cereriLor de ptatá si nejustificate prin cereri de 
rambursare/cheLtuieli ne-etigibiLe, Beneficiarul/Liderul de parteneriat/partenerii vor fi notificai 
de cätre AM/Ol cu privire La obLiga;ia restituiril acestora in termen de 5 ziLe de La primirea 
notificärii. in situa;ia nerestituirii respectiveLor sumeIn termenuL anterior mençionat, recuperarea 
sumeLor se realizeazg in conformitate cu prevederite LegaLe in vigoare. 

Articolul 12 Monitorizarea 
(1) Monitorizarea contractuLui de finantare este reatizatä de cätre AM/Ol in conformitate cu 

prevederiLe Anexei 9 (nouá) - Monitorizarea si raportarea. 

Articolul 13 For%à majorã 

Prin forá majorà se In;eLege once eveniment extern, imprevizibiL, absoLut invincibiL i inevitabiL, 
intervenit dupã data semnànii ContractuLui, care Impiedicä executarea in tot sau in parte a 
ContractuLui si care exonereazà de ráspundere partea care o invocã. 
Pot constitui cauze de for;a majorà evenimente cum ar fi: caLamithçiLe naturate (cutremure, 
inunda;ii, aLunecàri de teren), rzboi, revoLu;ie, embargo. 
Partea care invocá fora majorà are obLigaia de a notifica ceLeitaLte pãr;i cazul de for%à majorà, 
in termen de 5 (cinci) ziLe de La data apari;iei si de a dovedi existena situaiei de forà majorá in 
baza unui document eLiberat sau emis de cãtre autoritatea competentá, in termen de ceL muLt 15 
(cincisprezece) ziLe de La data comunicrii acestuia. De asemenea, are obLiga;ia de a comunica 
data Incetàrii situa;iei de forá majorà, in termen de 5 (cinci) ziLe. 

PártiLe au obLiga;ia de a Lua once màsuri care Le stau La dispozi;ieIn vederea Limitàrii consecinçeLor 
acçiunii de fortS majorä. 
Dacá partea care invocà fora majorã flu procedeazá La notificarea Inceperii si Incethrii cazuLui de 
forã majors, in condiiiLe si termenele prevàzute, va suporta toate dauneLe provocate ceLeiLalte 
pärçi prin Lipsa de notificare. 
Executarea Contractutui va fi suspendatà de La data apariiei cazului de for;à majorà pe perioada 
de ac;iune a acesteia, fàrä a prejudicia drepturiLe ce se cuvin pr;iLor. 
In cazuL in care fora majorä i/sau efecteLe acesteia obLigà La prezentjjLj 
Contract pe o perioadá mai mare de 3 (trei) Luni, päriLe se vor I) 	itp4trmen 
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10 (zece) ziLe de La expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de continuare, 
modificare sau Incetare a ContractuLui de Finantare. 

Articolul 14 Incetarea Contractului de finantare 
(1) Oricare dintre päri poate decide rezilierea prezentuLui contract, fàrà IndepLinirea aLtor 

formalitàçi, In cazul neIndepLinirii cutpabiLe de càtre ceatattà parte a obLigaiiLor prezentului 
contract. 

(2) AM/Ol poate decide rezilierea prezentutui contract fàrá IndepLinirea attor formaLitäi, cu 
recuperarea integratà a sumetor p(àtite, In urmàtoareLe cazuri: 

In situaia In care Beneficiarut nu a Inceput executarea Contractutui Intr-un termen de 6 (ase) 
Luni de La data intràrii In vigoare a acestuia sau in termenut prevàzut de Anexa 1 - Condi;iiLe 
specifice, in cazuL In care AM/Ol i-a respectat obLigaiiLe Legate/contractuate; 
In situaia In care, uLterior Incheierii prezentutui Contract, se constatá cà 
BeneficiaruL/Partenerii/ProiectuL nu au Indeptinit condi;iiLe de etigibititate La data depunerii 
cererii de finantare; 
Dacà BeneficiaruL IncaLcà prevederiLe art. 8 aLin. (2); 
Dacà se constatà faptut cá ProiectuL face obiectuL unei atte finanàri din fonduri pubLice 
naionaLe sau europene sau faptuL cà a mai beneficiat de finantare din aLte programe 
naionaLe sau europene, pentru aceLeai costuri in uLtimii 3/5 ani, dupà caz. 

(3) PrezentuL Contract poate Inceta prin acorduL pariLor cu recuperarea propor;fonaLà a finanàrii 
acordate, dacà este cazut. 

(4) In situaia incáLcárii prevederiLor art. 7, aLin. (28), contribuia din partea fonduriLor europene 
structuraLe si de investiii (FESI) si respectiv cofinanarea naionaLà aferentà se recupereazà. 

Articolul 15 SoIuionarea htigiitor 

PàriLe contractante vor depune toate eforturiLe pentru a rezoLva pe cate amiabità once 
neIneLegere sau disputà care poate apárea Intre ete In cadrut sau In Legàturà cu Indeptinirea 
ContractuLui de Finantare. 

In cazuL In care nu se soLuioneazä amiabil divergeneLe contractuaLe, LitigiuL va fi soLuionat de 
càtre instaneLe românesti competente. 

Articolul 16 Corespondena 
(1) Intreaga corespondenä Legatà de prezentuL Contract de Finantare se va face In scris, inctusiv prin 

mijLoace eLectronice, incLusiv SMIS 2014+, cu menionarea titLuLui Proiectu(ui, precum si a coduLui 
SMIS20I4+ si va purta numär deInregistrare, atât de La Beneficiar, cat si de La AM/Ol. 

(2) intreaga corespondenà Legatà de prezentuL Contract de Finantare se va transmite La urmàtoarete 
adrese: 

Pentru Beneficiar: Str. Piata RevoLutiei nr. 1, MunicipiuL Botosani, judetul Botosani, România 
Pentru AM: Bd. Libertáii nr. 16, Latura Nord, sectorS, Bucureti, România, cod potaL: 050706 
Pentru 01: str. Lt.Dràghescu, nr. 9, MunicipiuL Piatra Neam, jude;uL Neam, România, cod 
potaL 610125 

(3) AM/Ol poate comunica prin Instruciuni, modeLe si formate de formuLare pentru apLicarea 
prevedenilor prezentuLui Contract de Finantare. 

Articolul 17 Legea apticabilä si limba utilizatà 

Legea care guverneazá acest Contract de Finantare si In conformitate cu care este interpretat este 
Legea româná. 

Limba acestui Contract de Finantare este Limba românà. 

Articolul 18 Anexele Contractutui 
(1) UrmàtoareLe documente sunt anexe La prezentuL Contract si constituie parte integrantà a acestuia, 

având aceeai forá juridicá: 
Anexa 1 - Condi%ii Specifice 
Anexa 2 - Cererea de finantare 
Anexa 3 - BugetuL proiectuLui 
Anexa 4 - GraficuL de prefinantare/rambu 
Anexa 5 - Acordarea si recuperarea pre-fi 
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Semnãtura: 
Data: 

Pentru Organismul Intermediar 
VASILE ASANDEI 
Director General 

Semnätura: 
Data: 26:/o 20 7  

Cod SMIS 125026 

Anexa 6 - Condi;ii de rambursare si ptatä a cheLtuieLiLor 
Anexa 7 - Catendarul estimativ at achiziiiLor 
Anexa 8 - Màsuri de informare si pubLicitate 
Anexa 9 - Monitorizarea si raportarea 
Anexa 10 - Indicatori 
Anexa 11 - GraficuL de activitàti 
Anexa 12 - Echipa de management si experi pe termen lung 
Anexa 13 - AcorduL Incheiat Intre Beneficiar si Parteneri 

(2) In cadruL prezentuLui Contract, prevaleazS Condi;iiLe Specifice faà de ceLe GeneraLe, precum si 
asupra celorlalte anexe. 

Articolul 19 Dispoziii finale 

PrezentuL Contract de finanare a fostlncheiatIn 3 (trei) exempLare originale, din care un exemplar 
pentru AM, un exemplar pentru Beneficiar si un exemplar pentru 01. 
In situatia In care Intre cele 3 exempLare apar diferene, urmeazà a prevaLa exemplarut AM. 

Pentru Ministerul Dezvoltàrii Regionale si Administraiei PubUce 
PAUL STANESCU 
Viceprim-ministru, Ministrul Dezvoltàrii Regionale Si Administratiei Publice 

Pentru Beneficiar 
CATALIN MUGUREL FLUTUR 
Primar 

Semnätura: 
Data: 
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ACT ADIŢIONAL NR. 2 

 
la Contractul de finanţare nr. 3348/ 25.10.2018 pentru proiectul  

„Consolidarea si restaurarea Teatrului ”Mihai Eminescu” Botosani”  
cod SMIS 125026 

 
 
 

În temeiul art. 9 – Modificări și completări din Contractul de finanțare – Condiții generale, 
 
Ministerul  Dezvoltării,  Lucrărilor Publice  și Administrației, în calitate de Autoritate 
de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020, cu sediul în Bd. 
Libertății nr. 16, Latura Nord, sector 5, București, România, cod poștal: 050706, telefon 
037 211 14 09, fax. 037 211 15 13, cod fiscal 26369185, reprezentat prin Domnul CSEKE 
ATTILA, Ministrul  Dezvoltării,  Lucrărilor Publice  și Administrației, denumit în cele ce 
urmează AM 

 
şi          
 
Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, cu sediul în str. Lt. Drăghescu, nr. 9, 
Municipiul Piatra Neamţ, județul Neamţ, România, cod poștal 610125, telefon: 
0233218071, fax: 0233218072, poștă electronică: oipor@adrnordest.ro, cod fiscal: 
11616139, reprezentat prin Domnul Vasile ASANDEI, Director General, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2014-2020 (POR), denumită 
în cele ce urmează OI 
 
şi 
 
MUNICIPIUL BOTOSANI, cod de identificare fiscală 3372882, cu sediul în Str. Piata 
Revoluției, nr. 1, Municipiul Botoșani, județul Botosani, România, cod poștal 710236, 
telefon 0231502200, fax 0231531595, poștă electronică: proiecte@primariabt.ro, 
reprezentat legal prin Domnul Cosmin – Ionut ANDREI, Primar, identificat prin CI seria 
XT nr. 927232, CNP 1810617226774, în calitate de Beneficiar al finanțării,  
 
au convenit încheierea prezentul Act Adițional, în următoarele condiții: 
 
Articolul I. Clauzele contractului, Condiţii generale, se modifică după cum urmează: 
 
(1) Articolul 3 - „Valoarea Contractului”, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 
 
(1) Valoarea totală a Contractului de Finanțare este de 74.024.904,51 lei 
(saptezecisipatrumilioanedouazecisipatrumiinouasutepatruleisicincizecisiunubani), 
după cum urmează:  
 
 

 
Valoarea 

totală 
Valoarea 

totală eligibilă 

Valoare totala 
contributie 

publica 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

FEDR 

Valoarea eligibilă 
nerambursabilă din 

bugetul naţional 

Valoarea 
cofinanţării 
eligibile a 

Beneficiarului 

Valoarea 
neeligibilă 

inclusiv TVA 

 (lei) (lei) (lei) (lei) (%) (lei) (%) (lei) (%) (lei) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

MUNICIPIUL 
BOTOȘANI 74.024.904,51 22.832.662,44 22.832.662,44 19.407.763,09 85,00 2.968.246,10 13,00 456.653,25 2,00 51.192.242,07 

 

 



 

 

 

 
Articolul II. Anexa 2 - „Cererea de finanţare și anexele acesteia” la contractul de 
finanţare, se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 1 la prezentul act aditional, după cum 
urmează: 
 
Secțiunea „Plan de achiziții” se modifică și va avea conținutul din cererea de finanțare 
modificată anexată la prezentul act adițional. 
 
Secțiunea „Activități previzionate” se modifică și va avea conținutul din cererea de 
finanțare modificată anexată la prezentul act adițional. 
 
Secțiunea „Buget – Activități și cheltuieli” se modifică și va avea conținutul din cererea 
de finanțare modificată anexată la prezentul act adițional. 
 
Secțiunea „Graficul de rambursare” se modifică și va avea conținutul din cererea de 
finanțare modificată anexată la prezentul act adițional. 
 
 
Articolul III. Anexa 3 – ,,Bugetul proiectului” la contractul de finanţare se modifică si 
este inclusă ca Anexa nr. 2 la prezentul act adițional. 
 
 
Articolul IV. Anexa 4 - „Graficul cererilor de prefinanțare / rambursare / plată” la 
Contractul de finanţare se modifică și este inclusă ca Anexa nr. 3 la prezentul act 
adiţional. 
 
 
Articolul V. Dispoziţii finale 
(1) Toate celelalte prevederi ale Contractului şi anexelor acestuia rămân neschimbate. 
(2) Prezentul Act Adiţional este încheiat în trei exemplare originale, în limba română, din 
care un exemplar pentru AM POR, un exemplar pentru OI şi un exemplar pentru Beneficiar. 
(3) Prezentul Act Adiţional intră în vigoare la data semnării de către ultima parte. 
 
 
 

Pentru Beneficiar Pentru Organismul Intermediar  
Nume: Cosmin – Ionut ANDREI Nume: Vasile ASANDEI 
Funcţia: Primar Funcţia: Director General 
Semnătura: Semnătura: 
Data: Data: 
 
 
 
 

 

Pentru AM  
Nume: CSEKE ATTILA  
Funcţia: Ministrul  Dezvoltării,  Lucrărilor 
Publice  și Administrației 

 

Semnătura:  
Data:  
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PO.DGPOR.DMP.1 - Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului 
 
Nr. 2738/ 31.01.2023 
 

Raport progres nr. 17 
 
 
I. Prezentare generală   
 

Axa prioritară 
Prioritate de investiție 

Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și 
valorificarea durabilă a patrimoniului cultural 
Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, 
protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a 
identității culturale 

Titlu proiect  Consolidarea și restaurarea Teatrului "Mihai Eminescu" 
Botoșani 

Beneficiar  MUNICIPIUL BOTOȘANI 

Cod SMIS  125026 

Perioada de raportare 25.10.2018 – 24.01.2023 

Regiunea de Dezvoltare/ Locația 
proiectului 

Regiunea de Dezvoltare Nord-Est / Municipiul Botoșani 

Data de începere a perioadei de 
implementare  

25.10.2018 

Data de finalizare a perioadei de 
implementare  

31.12.2023 

 
II. Detalii despre beneficiar 
 
Beneficiar  MUNICIPIUL BOTOȘANI 
Adresa / sediu Piața Revoluției nr. 1, 710236, Municipiul Botoșani, Județul Botoșani 
Tel. 0231502200    Fax 0231531595   E-mail primaria@primariabt.ro 
Manager Proiect: Petru Cătălin Fetcu – Director Executiv Direcția de Dezvoltare Locală  
Reprezentant legal: Cosmin Ionuț Andrei 
 
III. Obiectivele generale / specifice ale proiectului 1  

   

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului 
Consolidarea, restaurarea, reabilitarea și amenajarea Teatrului „Mihai Eminescu” în 
vederea impulsionării dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea 
patrimoniului cultural al municipiului Botoșani, implicit a Regiunii Nord –Est. 
 
Obiectivele specifice ale proiectului 
1. Consolidarea structurii de rezistență a clădirii, în conformitate cu recomandările din 
Expertiza tehnică și conform soluției stabilite în DALI, realizate în 2018. 

                                                 
1 Conform secţiunii Obiectivele proiectului din Anexa ...: Cererea de finanţare la contractul de 
finanţare,  

X  Raport Trimestrial  

   Raport Final  
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2. Consolidarea elementelor structurale ale clădirii monument istoric Teatrul „Mihai 
Eminescu” din Botoșani în conformitate cu normele în vigoare privind siguranța clădirilor 
publice. 
3. Restaurarea și amenajarea spațiilor interioare și a fațadelor exterioare ale clădirii 
monument istoric Teatrul „Mihai Eminescu” din Botoșani, cu respectarea standardelor 
privind siguranța și protecția contra incendiilor și a standardelor privind facilitarea 
accesului persoanelor cu dizabilități în clădirile publice. 
4. Restaurarea componentelor artistice interioare și exterioare ale clădirii, respectând, în 
măsura posibilităților, trăsăturile arhitectonice ale construcției originale. 
5. Reabilitarea instalațiilor și dotarea spațiilor interioare ale Teatrului „Mihai Eminescu” 
din Botoșani cu echipamentele și instalațiile necesare pentru desfășurarea activităților 
specifice. 
6. Realizarea activităților pentru digitizarea Teatrului „Mihai Eminescu” din Botoșani 
7. Promovarea valorii culturale și a potențialului turistic al Teatrului „Mihai Eminescu” din 
Botoșani, prin integrarea sa în circuitul cultural-artistic din regiunea Nord-Est. 
8. Diseminarea și promovarea proiectului prin intermediul unor activități de informare și 
publicitate. 

 

 DA NU Observații/Descriere 

Este proiect care se supune 
ajutorului de stat? 

 NU N/A 

Este proiect care se supune 
regulii de minimis? 

 NU N/A 

Este proiect generator de 
venituri? 

 NU N/A 

 
IV. Stadiul implementării proiectului 

 
IV.1. Stadiul activităților prevăzute în contract2   

Activitățile proiectului 

(conform listei de activități contractate)  

Grad de realizare 

Complet Parțial % 

 I Activitate derulată anterior depunerii cererii de finanțare  
Activitatea nr. 1: Realizarea Dosarului cererii de finanțare 
aferente proiectului nefinalizat 
1.1 Realizarea Dosarului cererii de finanțare aferente proiectului 
nefinalizat 

100%  

  I Activitate derulată anterior depunerii cererii de finanțare  
Activitatea nr. 2: Derularea activităților aferente Contractului de 
finanțare nr. 3798 din 13.08.2013 

  

2.1. Pregătirea unității de implementare a proiectului și realizarea 
managementului proiectului 

100%  

                                                 
2Se vor descrie toate activitățile din  contractul de finanțare  



MDRAPFE 
PO.DM.POR 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 1 
Data  2017 

 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului   3 din 22 

2.2. Realizarea procedurii de achiziție a serviciilor de management 
al proiectului, finalizată prin încheierea contractului de prestări 
servicii 

100%  

2.3 Realizarea procedurii de achiziție finalizată cu încheierea 
Contractului de prestări servicii Diriginție de șantier 

100%  

2.4 Realizarea procedurii de achiziție lucrări de consolidare și 
restaurare, finalizată prin încheierea contractului de lucrări 

100%  

2.5 Realizarea lucrărilor de consolidare și restaurare a Teatrului 
Mihai Eminescu 

 16,80% 

2.6 Prestarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului 

 16,80% 

2.7 Asistența din partea dirigintelui de șantier  16,80% 

2.8 Derularea activității de informare și promovare  82% 

I Activitate derulata anterior depunerii cererii de finanțare  
Activitatea nr. 3 - Întocmire DALI, Pth, documentații și avize 
pentru Componenta de Consolidare 

  

 

3.1 Întocmire DALI, Pth, documentații și avize pentru Componenta 
de Consolidare 

100%  

II Activitatea nr. 1 - Lucrări construcții consolidare Componenta 
nouă 

  

1.1. Pregătirea documentației, demararea procedurii de achiziție și 
semnarea contractului de prestări servicii de dirigenție de șantier 

100%  

1.2. Pregătirea documentației, demararea procedurii de achiziție și 
semnarea contractului de asistență din partea proiectantului 

100%  

1.3 Pregătirea documentației, demararea procedurii de achiziție și 
semnarea contractului de lucrări pentru componenta nouă de 
consolidare 

100%  

 II Activitatea nr. 2 - Realizarea lucrărilor de construcție aferente 
Componentei noi de consolidare 

  

2.1. Realizarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de către 
Dirigintele de șantier aferente Componentei noi de consolidare  

100%  

2.2. Realizarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului aferente Componentei noi de consolidare 

100%  

2.3. Realizarea de construcții aferente Componentei noi de 
consolidare 

100%  

 II Activitatea nr. 3 - Reluarea și finalizarea lucrărilor de 
construcție aferente Componentei nefinalizate 

  

3.1. Pregătirea documentației, demararea procedurii de achiziție și 
semnarea contractului de servicii de proiectare pentru revizuire și 
actualizare proiect nr. 2088/2017 și Asistență tehnică din partea 
proiectantului în perioada de execuție a lucrărilor, verificare 
proiect tehnic pentru Consolidare și restaurare Teatrul ”Mihai 
Eminescu” Botoșani 

 

 

100% 

 

3.2. Pregătirea documentației, demararea procedurii de achiziție și 
semnarea contractului de prestări servicii de diriginție de șantier 
aferente Componentei nefinalizate 

100%  
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3.3. Pregătirea documentației, demararea procedurii de achiziție și 
semnarea contractului de lucrări aferente Componentei nefinalizate 

100%  

3.4. Elaborarea Proiectului Tehnic revizuit și obținerea avizelor 
necesare obiectivului investiție 

100%  

3.5. Avizarea proiectului tehnic de către verificatori atestați 100%  

3.6. Reluarea serviciilor de supervizare a lucrărilor de către 
Dirigintele de șantier aferente Componentei proiectului nefinalizat 

 10% 

3.7. Reluarea serviciilor de asistență tehnică din partea 
proiectantului aferente Componentei proiectului nefinalizat 

 10% 

3.8. Realizarea lucrărilor de construcții aferente Componentei 
nefinalizate 

 10% 

Activitatea nr. 4 - Realizarea activităților de digitizare   

4.1. Realizarea activităților de digitizare: scanarea 3D, procesarea 
datelor și crearea fișei de metadate 

 0% 

Activitatea nr. 5 - Realizarea acțiunilor de informare și 
promovare aferente proiectului 

  

5.1 . Realizarea acțiunilor de informare și promovare aferente 
proiectului 

           50% 

Activitatea 6. Realizarea activităților de monitorizare   

6.1 Monitorizarea și evaluarea proiectului  32% 
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IV.2. Stadiul derulării procedurilor de achiziții3  
 

Tipul 
achiziției 

Procedura 
aplicată 

Valoarea 
estimată 

CF 

Valoarea 
contractată 

Data publicării 
în SEAP(inclusiv 
nr. SEAP)/Data 
publicării anunț 
în ziar/Data 
transmiterii 
cererii de 
ofertă 

Data 
estimată 

de 
finalizare 

a 
procedurii 

Data semnării 
contractului 

(Inclusiv nr. SEAP 
atribuire) 

Durata 
contractului 

Stadiul aplicării 
procedurii 
1.Finalizată  
(Nr. contract+ Sc 
câștigătoare) 
2. În grafic 
3.Intârziată(bifează  
motive din tabel) 
4. Anulată* 

Servicii de 
verificare 

Proiect tehnic 
Teatrul Mihai 

Eminescu 

Achiziție 
directă 

1-7.000,00 

 

 

 

2-20.500,00 

 

 

3-7.000,00 

 

4-7.000,00 

 

 

5-6.500,00 

 

 

6-6.500,00 

 

7-6.500,00 

 

1- 7.000,0 

 

 

 

2- 20.500,0 

 

 

3- 7.000,0 

 

4- 7.000,0 

 

 

5- 6.500,0 

 

 

6- 6.500,0 

 

7- 6.500,0 
Total 61.000  

(72.590 cu TVA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nu este cazul 
 

1-Aprilie 
2012 

 
 

2-Aprilie 
2012 

 
3-Aprilie 

2012 
 

4-Aprilie 
2012 

 
 

5-Aprilie 
2012 

 
6-Aprilie 

2012 
 
7-Mai 2013 

1-10.04.2012 
 

 
 

2-10.04.2012 
 
 

3-10.04.2012 
 
 

4-10.04.2012 
 
 
 

5-10.04.2012 
 
 

6-10.04.2012 
 

 
7-27.05.2013 

 

1-30 ZILE 
 

 
 

2-30 ZILE 
 

 
3-30 ZILE 

 
 

4-30 ZILE 
 

 
 

5-30 ZILE 
 
 

6-30 ZILE 
 

 
7-30 ZILE 

 

1.Finalizată 
Contractele nr.: 
1-8274/10.04.2012-SC 

CONSUS SRL 

2-8271/10.04.2012-SC 

ADRIANA SRL 

3-8273/10.04.2012-SC 

ROBOT SRL 

 

4-8445/11.04.2012-SC 

ELMAS SRL 

 

5-8275/10.04.2012-SC 

AVA CONSULTING SRL 

 

6-8272/10.04.2012-PFA 

IORDACHE PAUL 

 

7-2941/27.05.2013-I.I. 
ZAHARIA CONSTANTIN 

                                                 
3 Conform Anexei ……..: Cererea de finanțare la contractul de finanţare, secţiunea Achiziţii derulate în cadrul proiectului 
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Achiziție 
servicii de 
realizare 
Expertiză 

tehnică, studiu 
de trafic, DALI 

și ACB 

 
 
 

Achiziție 
directă 

 
 
 

16.120 

 
 

16.120  
(19.182,80 cu 

TVA) 

 
 

 
Aprilie 2013 

 
 
 

15 Aprilie 
2013 

 
 
 

15 Aprilie 2013 

 
 

 
3 luni 

 

 

1. Finalizată 

Contract nr. 

9584/15.04.2013 

SC NORD PROIECT SA 

Realizarea 
Proiectului 

Tehnic, DTAC, 
DT, DTOE și 
verificare 

proiect pentru 
Teatrul Mihai 

Eminescu 

 
Cerere de 
oferte/ 

Procedură 
simplificată 

 
 
 

354.500  

 
 

300.000  
(357.250 cu 

TVA) 

 
Data publicării 

în SEAP-
28.12.2011 

Invitație de 
participare nr. 
319068/ 
28.12.2011 

Februarie 
2012 

Data semnării 

contractului: 

14.02.2012 

Anunț de atribuire 

SEAP: 

149190/24.02.2012 

90 ZILE 

1.Finalizată 
Contract nr. 

3943/14.02.2012 

SC NORD PROIECT SA 

 
 

Servicii de 
consultanță în 
implementarea 

proiectului 

 
 
 

Achiziție 
directă 

 
 
 

65.000 

 
 
 

64.500 

Invitația de  
participare nr. 
28815/ 
05.12.2013 

Noiembrie 
2013 

23.12.2013 

Notificarea de 
atribuire la 

cumpărarea directă 
publicată în SEAP cu 

nr. 
71872/23.12.2013 

Pe toată 
perioada de 
implementare 
a proiectului 

1. Finalizată 

Contract nr. 

30265/23.12.2013 

SC AVENSA CONSULTING 
SRL 

 
 

Servicii de 
dirigenție de 

șantier 

 
 
 

Achiziție 
directă 

 
 
 

106.210 

 
 
 

103.900 
(123.641 cu 

TVA) 

Invitația de  
participare nr. 
29393/ 
12.12.2013 

Decembrie 
2013 

Data semnării 

contractului: 

16.12.2013 

Notificarea de 
atribuire la 

cumpărarea directă 
publicată în SEAP, 

nr. 
70495/16.12.2013 

Pe toată 
perioada de 
implementare 
a proiectului 

1. Finalizată 

Contract nr. 

29664/16.12.2013 

SC TECHNICAL 
ASSISTANCE SRL 
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Prestarea 

serviciilor de 
asistență 

tehnică din 
partea 

proiectantului 

Cerere de 
ofertă 

30.000 
25.000  

(29.750 cu TVA) 

Data publicării 
în SEAP- 

28.12.2011 
Invitație de 
 participare nr. 
319068/ 
28.12.2011 

Decembrie 
2013 

Data semnării 

contractului: 

14.02.2012 

Anunț de atribuire 

SEAP: 

149190/24.02.2012 

Pe toată 
perioada de 
implementare 
a proiectului 

1. Finalizată 
Contract nr. 
3943/14.02.2012 
încheiat cu SC NORD 
PROIECT SA 

Lucrări de 
construcții - 
reabilitare 

modernizare 
Teatru Mihai 

Eminescu 

Cerere de 
ofertă 

16.700.281,40 
16.517.000  

(19.509.974,60) 

Data publicării 
în SEAP -

16.10.2013 
 Invitație de 
participare  nr. 
354837/ 
16.10.2013  

Decembrie 
2013 

Data semnării 

contractului: 

15.07.2014 

Anunț de atribuire 

SEAP: 

180072/17.07.2014 

17 luni de la 
data de 
24.07.2014 

1. Finalizată 
Contract nr. 

17637/15.07.2014 
încheiat cu SC. VICTOR 

CONSTRUCT SRL 

 
 

Lucrări 
consolidare 
Teatru Mihai 

Eminescu 
Botoșani 

 
 

Cerere de 
oferte/ 

Procedură 
simplificată 

 
 
 

2.894.960,68 

 
 
 

2.871.120,11 
fără TVA 

(3.448.542,08 
cu TVA) 

 
Data publicării 
în SEAP – 
11.02.2019 
Anunț de 
participare nr. 
SCN1037389/ 
11.02.2019 

 

 
 
 

Mai 2019 

 
Data semnării 
contractului: 
14.05.2019 

Anunț de atribuire 

SEAP: 

SCN1016236/ 
14.05.22019 

 
6 luni de la 
emiterea 
ordinului de 
începere a 
lucrărilor(nr.1
4400/30.05. 
2019) 

 

 
 
 

1. Finalizată Contract 
nr. 12794/14.05.2019 

încheiat cu SC LDC 
TRUST CONSTRUCTII MV 

SRL 

 
 
 

Servicii de 
dirigenție de 

șantier 
aferente 

componentei 
de consolidare 

 
 
 
 

Achiziție 
directă 

 
 
 
 
 

130.521,98 

 
 
 
 
 

109.682,34 
(130.521,98 cu 

TVA) 

 
 
 
Data publicării 
în SEAP – 
17.04.2019 
Anunț de 
participare nr. 
1073780/ 

17.04.2019 

 
 
 
 
 

Mai 2019 

 
 
 
 

Data semnării 
contractului: 
21.05.2019 

Anunț de atribuire 
SEAP: DA23023437/ 

14.05.2019 

Pe perioada 
de 
implementare 
a contractului 
de execuție 
lucrări, 
predarea 
cărții tehnice, 
cât și pe 
perioada de 
garanție 
tehnică a 
lucrării (până 
la semnarea 

 
 
 
 

1. Finalizată  
Contract nr. 

13475/21.05.2019 
încheiat cu SC Q TEST 

SA  
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Procesului 
verbal de 
recepție 
finală, 
acceptat de 
Beneficiar 
fără obiecții) 

 
Servicii de 
asistență 

tehnica din 
partea 

proiectantului 
pentru 

componenta 
de consolidare 

 
 

Negociere 
fără 

publicare 

 
 
 

117.987,63 

 
 
 

130.000 lei fără 
TVA 

(154.700,00 cu 
TVA) 

 
 
 

10.04.2017 

 
 
 

Mai 2017 
 
 

 
 
 

10.05.2017 
 

 
De la data 

semnării până 
la restituirea 

sau, după caz, 
reținerea 

garanției de 
bună execuție 

1. Finalizată  
SC PROIECT BOTOSANI 

SRL, Contract nr. 
11116/ 

10.05.2017 ce include 
atât servicii de 

proiectare, cât și 
servicii de asistență 
tehnică din partea 

proiectantului 

Prestarea 
serviciilor de 
digitizare a 

Teatrului Mihai 
Eminescu 

 
 

Achiziție 
directă 

 
 

55.918,10 

 
 
- 

 
 

Februarie 2023 

 
 

Februarie 
2023 

 
 

Februarie 2023 

 
 

- 

 
 

2. În grafic 
 

 
 

Servicii de 
promovare 

 
 

Achiziție 
directă 

 
 

10.000 

 
 

6.805 
(8.097,95 cu 

TVA) 

 
Data publicării 
în SEAP – 
17.05.2019 
Anunț de 
participare nr. 
ADV1079740/ 

17.05.2019 

 
 

Mai 2019 
 

 
Data semnării 
contractului: 
04.06.2019 

Anunț de atribuire 
SEAP: DA2316478/ 

24.05.2019 

 
 

31 luni   

 
1. Finalizată  
Contract nr. 

14801/04.06.2019 
încheiat cu SC LEMINGS 

SRL  
 

 
Cheltuieli de 
informare, 

comunicare și 
publicitate 

 
 

Achiziție 
directă 

 
 
 

10.000 

 
 
 

7.660 
(9.115,40 cu 

TVA) 

 
Data publicării 
în SEAP – 
13.05.2019 
Anunț de 
participare nr. 
ADV1078132/ 
13.05.2019 

 
 

Mai 2019 
 

 
Data semnării 
contractului: 
04.06.2019 

Anunț de atribuire 
SEAP: DA23089274/ 

21.05.2019 

 
 

30 luni 

 
1. Finalizată  
Contract nr. 

14800/04.06.2019 
încheiat cu SC LEMINGS 

SRL  
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Achiziție 
dotări 

Licitație 
deschisă 

 
2.076.261,41 

 
- 

 
Februarie 2022 

 
Mai 2022 

 
Mai 2022 

 
- 

 
3. Întârziată 

 

Servicii de 
proiectare 

pentru 
revizuire si 
actualizare 
proiect nr. 

2088/2017 si 
Asistenta 

tehnica din 
partea 

proiectantului 
in perioada de 

execuție a 
lucrărilor 
pentru 

Consolidare si 
restaurare 

Teatrul 
”Mihai 

Eminescu” 
Botosani 

 
 
 
 

Licitație 
deschisă 

 
 
 
 

340.816,00 

 
 
 
 

286.400,00 
(340.816,00 cu 

TVA) 
 

 
 
 
 
Data publicării 
în SEAP – 
05.05.2020 
Anunt de 
participare 
CN1020869/ 
05.05.2020 

 
 
 
 
 

Iulie 2020 

 
 
 
 

Anunt de atribuire 
nr. 

CAN1037479/16.07.
2020 

 
 
 
 

Et. I – 120 zile 
Et. II – Pe 
toată per. 
execuției 
lucrărilor 

 
 
 
 

1. Finalizată 
Contract nr. 
15094/15.07.2021 
încheiat cu Asocierea 
SC NOVARTIS SRL – 
lider de asociere – SC 
CALORIA SRL - asociat 

Achiziția 
serviciilor de 
verificare a 
proiectului 
tehnic de 

către 
verificatori 

independenți 

 
 
 

Achiziție 
directă 

 
 
 

39.850,00 

 
 
 

39.850,00 
 

 
 
Data publicării 
în SEAP – 
16.11.2020 
Anunț publicitar 
ADV 1184150/ 
16.11.2020 

 
 

Decembrie 
2020 

 
 

DA 26939857/ 
02.12.2020 

 

 
 
 

20 Zile 

 
1. Finalizată 
Contract nr. 
25371/11.12.2020 
încheiat cu SC SAT CCH 
DEVELOPMENT SRL 

Lucrări de 
construcții – 
componenta 
nefinalizată 

Licitație 
deschisă 

 
51.155.481,08 

 
42.987.799,23 
(51.155.481,09 

cu TVA) 

Data publicării 
în SEAP -

29.06.2022, 
Anunț de 

participare 
SCN1032314/ 

 
26.09.202

2 

 
-Anunț atribuire 
CAN1089672/ 
19.10.2022 

 
Până la 

31.12.2023 

 
1. Finalizată 
Contract nr. 
24672/10.10.2022 
încheiat cu Asocierea 
D&D CONSTRUCT SRL – 
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29.06.2021 SC AEDIFICIUM 
PROJEKTENTWICKLUNG 
SRL 

Asistență 
tehnică – 

diriginție de 
șantier – 

componenta 
nefinalizată 

 
Cerere de 
oferte/ 

Procedură 
simplificată 

 
 

339.578,40 

 
 

285.360 
(339.578,40 cu 

TVA) 

 
Data publicării 
în SEAP – 
20.01.2022 
Anunț de 
participare nr. 
SCN1100084/ 
20.01.2022 

 

 
 

10.10.202
2 

 
 

-Anunț atribuire 
CAN1089672/ 
19.10.2022 

 
 

Până la 
31.12.2023 

 
 

1. Finalizată 
Contract nr. 25632, 
încheiat cu SC Medos 
Construct & Consulting 
SRL 

 

* În cazul în care procedura este întârziată/anulată se vor prezenta detalii în tabelul următor 
 

La data prezentului raport de progres încă nu am primit Actul Adițional privind modificarea planului de achiziții, bugetului proiectului, a 
graficului de activități și a graficului cererilor de rambursare, semnat. 
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IV.3. Stadiul contractelor semnate în cadrul proiectului 

Nr.
crt 

Denumire contract Pondere din 
total 

proiect (%)* 

Stadiul 
implementării 

(Procent valoric din 
total contract 
executat)** 

(%) 

Stadiu total 
contract 

(pondere X 
procent 
stadiu) 

(%) 

0 1 2 3 4 (col.2 x 
col.3) 

I – Contracte semnate anterior depunerii cererii de finanțare 

1 Verificare proiect 0,31% 100% 0,31% 

2 Realizare documentație tehnico-economică 
și consultanță scriere proiect 

0,08% 100% 0,08% 

3 Consultanță management de implementare 0,07% 100% 0,07% 

4 Asistență tehnică – diriginție de șantier 0,53% 100% 0,53% 

5 Realizare proiect tehnic, DTAC, DT, DTOE 
și verificatori proiect 

1,42% 100% 1,42% 

6 Asistență tehnică din partea proiectantului 0,13% 100% 0,13% 

7 Lucrări de construcții 84,37% 16,8% 14,17% 

    16,71% 

II – Contracte semnate în cadrul proiectului 

1 Lucrări de consolidare 5,98% 100% 5,98% 

2 Dirigenție de șantier aferent componentei de 

consolidare 
0,23% 81,54% 0,19% 

 
3 
 

Servicii de asistență tehnica din partea 
proiectantului pentru componenta de 
consolidare 

 
0,27% 

 
19,40 

 
0,06 

4 Servicii de digitizare 0,10% 0% 0% 

5 Servicii de promovare 0,02% 0% 0% 

6 Informare și publicitate 0,02% 100% 0,02% 

7 Dotări 3,47% 0% 0% 

8 Proiectare/Asistență tehnică  0,59% 89,74% 0,53% 

9 Verificarea proiectului tehnic 0,07% 100% 0,07% 

10 Lucrări de construcții – componenta 
nefinalizată 

88,66 1,38 1,23 

11 Dirigenție de șantier 0,59% 3,86 0,03 

  100%  8,11% 

Progresul proiectului (%): 24,82% 
(I + II) 

*- Ponderea fiecărui contract este dată de valoarea estimată a fiecărui contract împărțită la 
valoarea totală a proiectului mai puțin valoarea contractelor finalizate înainte de semnarea 
contractului de finanțare 
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** - Pentru lucrări se consideră stadiul lucrărilor executate şi acceptate de dirigintele de șantier 
si/sau de beneficiar. Pentru bunuri se consideră valoarea bunurilor livrate și recepționate. 
Pentru servicii, valoarea estimată conform graficului din contract. 
Atenție! Dacă nu există contract semnat stadiul implementării va fi 0% 
 
IV.4 Evidența echipamentelor achiziționate 
 
Până la această dată nu au fost achiziționate echipamente / dotări. 
 

Echipamente/Mijloace de transport 
achiziționate până la data raportării: 

Eligibil/ 
neeligibil 

Nr. 
Bucăți 

Serie / Nr. inventar 

N/A  ........ .......... 

........  ........ .......... 

........  ........ .......... 

  

 
 
IV.5 Situația Garanțiilor de Bună Execuție aferente contractelor de achiziții 
 

Nr. 
crt. 

Contract (lucrări, 
livrare, servicii) 

Garanția constituită 

Număr/ Serie/ 
Data emiterii 

Emitent 
Valoare 

-lei- 
Data 

expirare 
Modificări 

1. 

Contract lucrări – 
17637/15.07.2014 
încheiat cu SC. 
VICTOR 
CONSTRUCT SRL 

OP 
2195/14.10.2014 

 
 

OP 
2306/30.12.2016 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

Trezoreria 
municipiului 
Botoșani 

36.290,32  
 
 

11.031,91   

Gbe este 
valabilă 
până la 
semnarea 
PV-ului de 
recepție 
finală a 
lucrărilor 

 
- 

2. 

Contract lucrări – 
12794 / 
14.05.2019 
încheiat cu SC LDC 
TRUST 
CONSTRUCTII SRL 

OP 
2168/05.09.2019 

 
 

OP 
2223/10.09.2019 

 
 

OP 
2201/04.09.2019 

 
 

OP 
2255/16.09.2019 

 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

 
13.794,03 
 
 
 
21.165,95 
 
 
 
31.799,72 
 
 
 
46.518,43 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gbe este 
valabilă 
până la 
semnarea 
PV-ului de 
recepție 
finală a 
lucrărilor 
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OP 
2271/01.10.2019 

 
 

OP 
2327/04.11.2019 

 
 

OP 
2358/20.11.2019 

 
 

OP 
2376/29.11.2019 

 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 

37.433,37 
 
 
 
 
35.878,81 
 
 
 
19.099,54 
 
 
 
37.335,55 

 
 
 
 
 
 
Gbe este 
valabilă 
până la 
semnarea 
PV-ului de 
recepție 
finală a 
lucrărilor 

3 

Contract lucrări – 
24672 / 
10.10.2022 
Asocierea SC D&D 
CONSTRUCT SRL-
SC AEDIFICIUM 
PROJEKTENTWICKL
UNG SRL 

 
OP 

8/14.10.2022 
 
 
 
 

 
Trezoreria 

municipiului 
Botoșani 

 
214.938,99 

Gbe este 
valabilă 
până la 
semnarea 
PV-ului de 
recepție 
finală a 
lucrărilor 

-GBE se 
constituie 

prin 
retineri 

succesive 
din sumele 
datorate 

4 

Contract servicii – 
25632/18.10.2022 
SC MEDOS 
CONSTRUCT& 
CONSULTING SRL 

 
 

OP 
13200315/ 
19.10 2022 

 
 

 
 

Trezoreria 
municipiului 

Botoșani 
 

28.536,00 

Gbe este 
valabilă 
până la 
semnarea 
PV-ului de 
recepție 
finală a 
lucrărilor 

-Plata 
inițială în 
cont de 
0,5% din 
valoarea 

contractului 
fără TVA, 
restul prin 

rețineri 
succesive 

 
IV.6 Stadiul respectării  graficelor cererilor de rambursare  
 
IV.6.1 Situația cererilor de plata depuse la OI 
  

Nr. 
cerere 
plata 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile 

solicitate în cererea de 
rambursare (LEI) 

Data depunerii cererii de 
plata la OI 

Data efectuării plății 
de către AMPOR 

1 145.200,30 30.07.2019 04.09.2019 

2 222.799,47 07.08.2019 09.09.2019 

3 404.324,27 19.08.2021 11.10.2021 

4 7.673.322,16 18.11.2022 - 

 



MDRAPFE 
PO.DM.POR 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 1 
Data  2017 

 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului   14 din 22 

IV.6.2 Situație Cereri de rambursare4  
 

Nr. cerere 
de 

rambursare 

Valoare estimată a 
cheltuielilor eligibile  solicitate 
în cererea de rambursare (LEI) 

Data depunerii 
cererii de 

rambursare la 
OI 

Valoarea rambursată şi 
data rambursării  AMPOR 

1 FEN – 2.729.795,23  
2.11.2018 

2.610.887,48 / 06.12.2018 

Buget de stat – 417.498,09 
 

399.312,21 / 06.12.2018 

2 FEN – 123.420,26  
12.09.2019 

123.420,26/04.09.2019 

Buget de stat – 18.876,03 18.876,03/04.09.2019 

3 FEN – 189.379,55  
12.09.2019 

189.379,55/09.09.2019 

Buget de stat – 28.963,93 28.963,93/09.09.2019 

4 FEN – 62.239,59  
 
12.11.2019 

62.239,59/31.12.2019 

Buget de stat – 9.519 9.519/31.12.2019 

5 FEN – 2.184.006,78  
 
03.12.2019 

Din prefinanțare 

Buget de stat – 334.024,57 Din prefinanțare 

 
V. Rezumat al progresului înregistrat în derularea proiectului  în perioada raportării 
 

 
     Până la data raportării au fost înregistrate următoarele:  

- Pentru achiziția de lucrări – componenta nefinalizată a fost semnat contractul de lucrări 
nr. 24672, cu Asocierea D&D CONSTRUCT SRL – SC AEDIFICIUM PROJEKTENTWICKLUNG 
SRL cu subcontractantii SC INTELTECH GROUP SRL, SC MERIDIAN SRL, SC SIGMA 
INSTALGAZ SRL, SC ICE COMPUTERS SRL, SC DANIGNISIM SRL.  

- În data de 18.10.2022, a fost întocmit Procesul verbal de predare primire a 
amplasamenului, înregistrat la Registratura Municipiului Botoșani cu nr. 25696, iar în data 
de 21.10.2022 s-a emis Ordinul de începere a execuției lucrărilor cu data de 24.10.2022. 

- În data de 18.10.2022, a fost semnat contractul nr. 25632 cu SC Medos Construct & 
Consulting SRL pentru servicii de diriginție de șantier. 

- Constructorul a transmis Situația de lucrări nr.1 în valoare de 704.637,85 lei din care s-a 
reținut avans 146.743,88 lei, reprezentând 1,38% din valoarea contractului de lucrări. 

- Progresul fizic stimat este de 10%. 
 

                                                 
4 Se prezintă situaţia rambursărilor până la data depunerii Raportului de Progres al Beneficiarului 
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Implementarea proiectului progresează conform prevederilor contractului aprobat? 
X DA         NU 
 
Dacă NU, vă rugăm prezentați stadiul implementării proiectului: 

Obiect Da  Nu Observații 

Există posibilitatea 
nefinalizării proiectului în 
graficul de implementare și 
este necesară solicitarea 
unui act adițional de 
prelungire a perioadei? 

   Explicații și soluții propuse în vederea 
reducerii întârzierilor (dacă este 
necesar)  

 Dacă a fost înaintat un act adițional 
către OI, se va preciza data transmiterii 
către OI și obiectul modificărilor propuse 

 

Au existat riscuri, probleme 
în implementarea 
proiectului? 

  Se va preciza dacă situația a fost remediată sau 
persistă 

 
Proiectul Tehnic a suferit modificări? 
 DA       X  NU 
 
Dacă DA, vă rugăm prezentați modificările intervenite pe parcursul derulării investiției 

Modificări 
soluţie 
tehnica/ordine 
de variaţie 
Dispozitia de 
santier 
nr/data 

Cauza care a 
determinat 
schimbarea 
soluției tehnice 
inițiale 

Aprobata 
de 
beneficiar 
DA/NU 

Descriere succintă a celor prevăzute de 
dispoziția de șantier(daca este cazul se va 
menționa valoare NR si valoare NCS) 

N/A    

    

    

 
 
Probleme întâmpinate de beneficiarul de finanțare nerambursabilă în timpul 
implementării proiectului 
 

Au fost înregistrate întârzieri în derularea achizițiilor și implicit implementare 
calendarului activităților ce au apărut ca urmare a publicării OUG 114/2018. 
 

 
 
VI Rezultatele proiectului/ Indicatori 
 
VI.1 Indicatori POR 

Indicator de realizare 
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada 
curentă 
(agregată) 
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Denumire ID UM    

Creșterea numărului de 
obiective de 
patrimoniu în stare de 
conservare 
foarte buna si buna 

  
 
Obiective 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
0 

Turism durabil: Creșterea 
numărului preconizat de 
vizite la 
siturile din patrimoniul 
cultural si natural si 
atracțiile care 
beneficiază de sprijin 

  
 
Vizite/an 

 
 

11.000 

 
 
- 

 
 
0 

 
 
VI.2 Indicatori de proiect 

Indicator  
 

Valori 
aprobate/ 
revizuite 

Valoare 
raportată 
anterior 

Valoare  în 
perioada 
curentă 
(agregată) 

Denumire UM    

Numărul de vizitatori înainte, 
respectiv după intervenția 
asupra obiectivului de 
patrimoniu care beneficiază de 
sprijin 

persoane 11.000 0 0 

 
 
VII. Cerințe cu privire la publicitatea proiectului 
 

a. Care din următoarele măsuri au fost întreprinse pentru a face publicitate proiectului? 

(se vor introduce toate mijloacele de informare şi publicitate, utilizate conform Cererii de 

finanțare) 

Măsuri de publicitate derulate după semnarea contractului de finanțare în vigoare: 

X Indicatoare vizibile – Panou temporar 

 Plăci permanente pe clădiri 

X Difuzări media şi în presă - Ca urmare a conferinței de presă organizată cu ocazia 

semnării contractului de finanțare au fost înregistrate 6 apariții media. 

X A fost publicat Anunțul privind începerea lucrărilor în mass media online timp de 3 zile, 

cu respectarea prevederilor Manualului de Identitate Vizuală și Anexei 8 la Contractul de 

finanțare. 

X A fost publicată o scurtă descriere a proiectului pe site-ul Beneficiarului, 

www.primariabt.ro , conform Anexei 8 la Contractul de finanțare și s-a solicitat avizul. 

X Confirmări în toate difuzările media. 

http://www.primariabt.ro/
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X A fost organizată o conferință de prezentare a proiectului în data de 28.08.2019 în sala 

de ședințe a Consiliului Local Botoșani la care au participat un număr de 31 de invitați. 

 Prezentări în toată documentația proiectului 

 Altele (vă rugăm specificați) 

În data de 25.10.2018, Primarul Municipiului Botoșani a organizat o conferință de presă 

având ca obiect semnarea noului contractului de finanțare pentru obiectivul Teatrul Mihai 

Eminescu Botoșani, în prezența Directorului Agenției de Dezvoltare Nord-Est, domnul Vasile 

Asandei.  

b. Publicitatea a fost făcută in conformitate cu Manualul Identității Vizuale?   - N/A 

 X Da      Nu  

Materialele publicitare realizate în cadrul proiectului au fost avizate de către Direcția de 

Comunicare OI POR?    - N/A                                                                                                           

X Da      Nu 

Avizul OI POR pentru anunț de presă privind începerea lucrărilor proiect nr. 

1258/21.06.2019. 

Avizul OI POR pentru panou temporar nr. 1311/17.07.2019  

Avizul OI POR pentru pagina web nr. 1332 / 05.08.2019 

Avizul OI POR pentru materialele de informare și publicitate nr. 1343 / 09.08.2019 

Avizul OI POR pentru invitație conferință de prezentare a proiectului și prezentare power 

point nr. 1371 / 06.08.2019 

c. Au fost numite persoane la nivel de Beneficiar pentru a se ocupa de acțiunile de 

informare și publicitate? Detaliați 

DA - Mihaela Roman – asistent manager și începând cu 05.12.2022 conform Dispoziție 

nr.1008/05.12.2022 Petrariu Marilena Beatris. 

 
VIII. Variații intervenite în execuția efectivă, față de execuția  anticipată în cererea de 
finanțare  
 

Aprobate 

Act adițional Nr. și data ADD Obiect act adițional 

  

  

Notificare Nr. și data notificare Obiect notificare 

3273/29.01.2019 Notificare depunere documentație tehnico-
economică revizuită 

6294/04.03.2019 Notificare privind modificările intervenite în 
structura personalului UIP 

 12122/06.05.2019 Notificare privind modificările intervenite în 
structura personalului UIP 

 21571/03.09.2019 Notificare privind încetarea contractului de 
lucrări nr. 17637/15.07.2014 

 29422/06.12.2019 Notificare privind modificările intervenite în 
bugetul estimat al proiectului 



MDRAPFE 
PO.DM.POR 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 1 
Data  2017 

 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului   18 din 22 

 9305/03.04.2020 Notificare privind modificările intervenite în 
structura personalului UIP 

 10178/28.04.2020 Notificare privind modificarea graficului 
cererilor de rambursare 

 33866/OI/09.10.2020 Notificare privind neaplicarea clauzei de 
reziliere a Contractului de finanțare 

 34368/OI/13.10.2020 Avizare modificare Anexa 4 

 22836/29.10.2020 Notificare pentru schimbarea reprezentantului 
legal al Municipiului Botoșani 

 37611/OI/04.11.2020 Avizare schimbarea reprezentantului legal al 
Municipiului Botoșani 

 1920/OI/20.01.2021 Notificare privind modificarea planului de 
achiziții, a graficului de activități și a 
componenței echipei de implementare 

 29.04.2021 Comunicare – Solicitare Act Adițional nr. 1 

 16650/OI/11.05.2021 Notificare încărcare Solicitare Act Adițional nr. 
1 în Modulul Contractare 

 46421/OI/24.11.2022 Notificare încărcare Solicitare Act Adițional nr. 
2 în Modulul Contractare 

 
IX Principii orizontale(conform informațiilor din Cererea de finanțare, cap.7) 
 
IX.1 – Egalitatea de șanse 
 

Egalitate de gen 
Atât pe parcursul elaborării cât și pe durata implementării proiectului se va urmări 
respectarea strictă a politicilor UE în privința egalității de șanse și a prevederilor POR 
aferente acestor aspecte. Astfel, fiecare dintre persoanele participante la elaborarea și 
implementarea proiectului beneficiază și va beneficia de un tratament egal, oferindu-se 
oportunități egale și nediscriminatorii în oricare din activitățile proiectului. Recrutarea 
personalului implicat în managementul proiectului, cât și celelalte activități necesare, se 
vor face cu respectarea legislației în vigoare privind egalitatea de gen (pentru munca egală 
remunerare egală), potrivit prevederilor Codului muncii - Legea nr.53/2003, actualizată 
prin OUG 53/2017 – modificarea și completarea Legii nr.53/2003. 
Toate activitățile proiectului, precum și direcția de dezvoltarea a Teatrului „Mihai 
Eminescu” se vor realiza cu respectarea legislației naționale și europene stipulate în: 
- Constituția României, art 4 alin 2 si art 16, alin 1; 
- Legea nr 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei si bărbați, art 1 
- alin 2 și art 2 - alin 1; 
- Directiva 2006/54/CE privind punerea în aplicare a principiului egalității de șanse și al 
egalității de tratament între bărbați si femei în materie de încadrare în muncă; 
- Directiva 2004/113/CE de aplicare a principiului egalității de tratament între bărbați și 
femei privind accesul la bunuri și servicii și furnizarea de bunuri și servicii. 
Grupul țintă al proiectului este format din populație feminină, cât și masculină, de toate 
vârstele, indiferent de sex, etnie. 
Nediscriminare 
Proiectul promovează principiul nediscriminării, în contextul tratamentului egal și al 
accesului la toate activitățile vizate (potrivit Reg. privind FSE nr 1304/2013 art 8, Strategiei 



MDRAPFE 
PO.DM.POR 
Procedura de monitorizare 
 
Emitent: AM POR / DMP 

PO.DGPOR.DMP.1 

Ediţia I 
Revizuire 1 
Data  2017 

 

Anexa 2 – Raportul de progres al beneficiarului   19 din 22 

cadru-Nediscriminare ți șanse egale pentru toți. Mecanismele de asigurare a nediscriminării 
se regăsesc atât la nivel tehnic, cât și în elaborarea procedurilor de achiziții, prin crearea 
unui cadru de manifestare a concurenței reale între operatorii economici, cu respectarea 
principiilor de nediscriminare, tratament egal, recunoaștere reciprocă, transparență, 
proporționalitate. 
Toate activitățile proiectului, se vor realiza cu respectarea legislației naționale și europene 
stipulate în: 
- Directiva 2000/43/CE din 29 iunie 2000 de punere în aplicare a principiului egalității de 
tratament între persoane, fără deosebire de rasă sau origine etnică; 
- Constituției României, art.4 privind egalitatea între cetățeni; Lg nr. 283/2003; HG 
nr.77/2003, Lg nr.48/2002; OG nr.137/2000; Lg nr.27/2004. 
De asemenea, activitățile culturale inițiate în cadrul teatrului în perioada implementării 
proiectului și după finalizarea acestuia vor respecta prevederile legislației românești și 
europene privind egalitatea de șanse și nediscriminarea. 
Toate materialele de promovare menite să informeze și să atragă participanții la 
activitățile și acțiunile proiectului vor afișa declarația politicii de egalitate de șanse. Toate 
rezultatele proiectului care conțin elemente de vizibilitate, ex. suporturi de curs vor afișa 
în mod evident declarația politicii egalității de șanse și nediscriminării vor avea secțiuni 
pentru promovarea acestei politici. 
Accesibilitate persoane cu dizabilități 
Activitățile propriu-zise de consolidare și restaurare a clădirii Teatrului „Mihai Eminescu” 
au respectat din faza de proiectare și vor respecta din faza de execuție până la cea de 
recepție, prevederile legale în vigoare privind accesul persoanelor cu dizabilități în clădirile 
publice. 
Principiul accesibilității tuturor persoanelor la servicii, spații și infrastructura este 
respectat pe tot parcursul implementării la activitățile vizate prin proiect, în condiții de 
egalitate, în conformitate cu Strategia europeană pentru persoanele cu handicap 2010-
2020, vizând facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități și a însoțitorilor acestora la 
informație, asigurând protejarea și exercitarea deplină și în condiții de egalitate a tuturor 
drepturilor și libertăților fundamentale, promovarea respectului pentru demnitate și 
garantarea drepturilor acestora. 
Prin acțiunile întreprinse, proiectul urmărește principiile vizate de Legea nr 448/2006 
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; Convenția ONU privind 
drepturile persoanelor cu dizabilități ratificată de România prin Legea nr 221/2010; 
Strategia națională - O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități 2016-2020. 
 

 
IX.2 – Dezvoltarea durabilă 
 

Utilizarea eficientă a resurselor 
Proiectul susține dezvoltarea economică echilibrată și echitabilă prin utilizarea eficientă a 
resurselor cu înalt nivel de protecție a mediului, în concordanță și cu prevederile Strategiei 
Naționale de Dezvoltare Durabilă, toate acestea fiind premise concrete de promovare a 
dezvoltării durabile globale. Astfel, sunt vizate acțiuni care conduc la eficientizarea 
consumului de resurse: achiziționarea de echipamente sanitare și pentru încălzire cu 
consum scăzut energetic și al emisiilor de substanțe în atmosferă. 
Lucrările de consolidare și reabilitare executate vor contribui la o creștere a eficienței 
energetice a clădirii în ansamblu cu 20%, date fiind echipamentele și instalațiile 
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performante achiziționate și montate. Acestea vor respecta normativele naționale si 
europene privind eficiența energetică, conducând la o îmbunătățire a eficienței utilizării 
energiei electrice și termice în cadrul clădirii-monument a Teatrului „Mihai Eminescu”. 
Atenuarea și adaptarea la schimbările climatice 
Proiectul va contribui la atenuarea schimbărilor climatice- prin reducerea emisiilor de gaze 
cu efect de seră. Implementarea proiectului contribuie la reducerea poluării mediului, 
toate echipamentele achiziționate prin proiect vor respecta regulamentele naționale și 
europene de protecție a mediului. 
Fiecare eveniment de promovare va include o secțiune cu privire la importanța protecției 
mediului și dezvoltării durabile, problemele de mediu și tema schimbărilor climatice. 
Reziliența la dezastre 
Proiectul va contribui la reziliența la dezastre prin activitățile implementate, prin achiziția 
de echipamente eficiente energetic. În cadrul proiectului se va realiza amenajarea și 
refacerea funcțională a adăpostului ALA (Comandamentul civil local), precum și 
consolidarea tunelului de evacuare în caz de urgență, refacerea instalațiilor electrice și 
amenajarea unui grup sanitar. 
 

 
 
 
IX.3 – Schimbări demografice 
 

 
N/A 
 

 
 

X . Aspecte specifice de monitorizat 

 Beneficiarul se obligă să nu utilizeze obiectele/ bunurile, 
fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului 
Contract, pentru realizarea de activităţi economice, în 
scopul obţinerii de venituri, prin cedarea folosinţei 
oricăruia dintre obiecte / bunuri către o terţă parte, cu 
excepţia activităţilor corespunzătoare destinaţiei 
principale a acestora, pe întreaga perioadă de durabilitate 
a prezentului Contract, astfel cum aceasta este identificată 
la art. 2 alin. (5) din cadrul Condițiilor generale. 
Transmiterea dreptului de folosință asupra 
obiectelor/bunurilor realizate prin proiect către o terță 
parte pentru îndeplinirea activităților corespunzătoare 
obiectivelor proiectului, se poate face numai prin licitaţie 
în condiţiile legii, precum şi a prevederilor art. 107 din 
Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene. 

Se va realiza in perioada 

de durabilitate 

 În completarea art 3, alin. (5) din Condiții specifice POR 
2014-2020 în cazul beneficiarilor publici aceştia pot 
transmite, în condiţiile legii, pe perioada de durabilitate 
prevăzută la art. 2 alin. (5) din Condiții generale, dreptul 
de administrare asupra obiectelor/bunurilor realizate prin 

Se va realiza in perioada 

de durabilitate 
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proiect către o structură competentă aflată în 
subordinea/coordonarea sa, exclusiv pentru îndeplinirea 
obiectivelor proiectului. 

 Beneficiarul se obligă să nu vândă, să nu înstrăineze sub 
nicio formă, să utilizeze conform scopului destinat bunurile 
restaurate / conservate / protejate / construite / 
achiziţionate din finanţarea nerambursabilă acordată de 
AMPOR pe perioada de durabilitate a prezentului contract, 
astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin. (5) din 
Condiţii Generale, respectiv pe durata de viaţă a acestora, 
aşa cum este prevăzută de legislaţia naţională în vigoare, 
oricare dintre acestea se împlineşte prima 

Se va realiza in perioada 

de durabilitate 

 Beneficiarul este obligat ca, cel mai târziu la sfârşitul 
perioadei de implementare a activităților realizate după 
semnarea contractului în conformitate cu Anexa 2 (doi) - 
Cererea de finanțare, să includă, total sau parţial, 
obiectivul de patrimoniu restaurat/protejat/conservat în 
circuitul public şi să îl menţină în circuitul public pe 
întreaga perioadă de durabilitate a prezentului contract, 
astfel cum aceasta este identificată la art. 2 alin.(5) din 
Condiţii Generale, în caz contrar AM dispune rezilierea și 
recuperarea finanțării nerambursabile acordate, în 
condițiile prezentului contract de finanțare.  

Se va realiza in perioada 

de durabilitate 

 Perioada de implementare a activităților de după semnarea 
contractului poate fi extinsă în conformitate cu Condițiile 
generale și specifice până la cel mult dublul perioadei 
inițiale, dar nu mai târziu de  31 decembrie 2023. 

Beneficiarul a solicitat 

prelungirea perioadei de 

implementare a 

proiectului pana la 

31.12.2023. 

 Modificările efectuate asupra bugetului proiectului în 
conformitate cu prevederile art. 9 din Condiții Generale și 
respectiv art. 8 din Condiții Specifice POR 2014-2020 nu pot 
depăși valoarea totală de 5 milioane de euro, cu excepția 
proiectelor aferente obiectivelor de patrimoniu înscrise pe 
lista UNESCO în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare, unde modificările menționate asupra valorii totale 
a proiectului nu pot depăși 10 milioane euro,  valori 
calculate la cursul Inforeuro din luna în care intervine 
modificarea respectivă.  

Întrucât au intervenit 

modificări bugetare, 

limita maximă a valorii 

eligibile a proiectului nu 

depășește  pragul de 10 

milioane euro, valori 

calculate la cursul valutar 

Inforeuro din luna în 

martie 2021. 

 Pentru depășirea valorilor menționate la alin. (7) al 
prezentului articol proiectul devine ne-eligibil, caz în care 
finanţarea nerambursabilă se va sista, iar sumele acordate 
până în acel moment se vor recupera în conformitate cu 
legislaţia naţională şi prevederile contractuale. 

Nu este cazul 
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 Beneficiarul este obligat ca, până la sfârşitul perioadei de  
implementare a  proiectului, să realizeze activitatea de 
digitizare a obiectivului de patrimoniu. 

 

 AMPOR consideră contractul de finanţare reziliat de plin 
drept, fără punere în întârziere, fără intervenţia instanţei 
de judecată şi fără orice altă formalitate, dacă nu se va 
realiza înscrierea definitivă a dreptului de proprietate în 
termenul acordat. 

Nu este cazul 

 În situaţia nerespectării unor clauze menţionate în 
contractul de finanţare AMPOR poate rezilia contractul de 
finanţare. 

 

 
 

Semnătura Reprezentantului Legal: _____________________________ 

Numele in clar: COSMIN IONUȚ ANDREI 

Data: 31.01.2023 

 

 



404 01 00 - Furnizori de active fixe sub 1 an.D&D CONSTRUCT SRL[8277911] [Partener - PJ]

Data Document Explicatii Simbol cont Debit Credit D/C Sold

Felul Nr. corespondent

Sold  31-12-2022  ... C 0.00

13-02-2023 Factura furnizor 1168 D&D CONSTRUCT SRL 232 00 00 02 A 125026 58.01.02. 0.00 6,522,323.84 C 6,522,323.84

13-02-2023 Factura furnizor 1168 D&D CONSTRUCT SRL 232 00 00 02 A 125026 58.01.01. 0.00 997,531.87 C 7,519,855.71

13-02-2023 Factura furnizor 1168 D&D CONSTRUCT SRL 232 00 00 02 A 125026 71.01.01. 0.00 153,466.45 C 7,673,322.16

14-02-2023 Ordin de plata - 
OPFV 2063 D&D CONSTRUCT SRL f.1168avans consolid si rest T M 

Eminescu SMIS125026sd710101Pl art1al2OG22/2002 770 00 00 02 A 125026 71.01.01.71.01.01 153,466.45 0.00 D 7,519,855.71

14-02-2023 Ordin de plata - 
OPFV 2064 D&D CONSTRUCT SRL f.1168avans consolid si rest T 

M.Eminescu SMIS 125026sd 580101Pl art1al2OG22/2002 770 00 00 02 A 125026 58.01.01.58.01.01 997,531.87 0.00 D 6,522,323.84

14-02-2023 Ordin de plata - 
OPFV 2065 D&D CONSTRUCT SRL  f1168 avans consolidsi rest TM Eminescu 

SMIS 125026sd580102Pl art1al2OG22/2002 770 00 00 02 A 125026 58.01.02.58.01.02 5,909,747.70 0.00 D 612,576.14

14-02-2023 Ordin de plata - 
OPFV 2066 D&D CONSTRUCT SRL gbe f.1168 avans consolid si rest 

TMEminescu SMIS125026sd580102Pl art1al2OG22/2002 770 00 00 02 A 125026 58.01.02.58.01.02 612,576.14 0.00 D 0.00

Total rulaje perioada 7,673,322.16 7,673,322.16

Fisa de cont pentru operatiuni diverse - LEI

Criterii analitic cont: D&D CONSTRUCT SRL[8277911] [Partener - PJ] Utilizator: Colbea Elena Alina

Criterii buget: 125026 Consolidarea si reastaurarea Teatrului "M.Eminescu"Buget cumulat 20-02-2023 13:19

Criterii cont corespondent: Toate conturile corespondente

Criterii perioada: 01-01-2023 20-02-2023

Criterii articol bugetar: Toate clasificarile bugetare

Criterii obiectiv: Toate investitiile

Municipiul Botosani   

Sold initial debit 0.00 Sold initial credit 0.00

Rulaj curent debit 7,673,322.16 Rulaj curent credit 7,673,322.16

Total sume debit 7,673,322.16 Total sume credit 7,673,322.16

Sold final debitor 0.00 Sold final creditor 0.00

Fisa contului 404 01 00 Furnizori de active fixe sub 1 an (AvanCont 7.3.0.9.5-4.0.62) 1 20-02-2023 13:19

http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=-1
http://192.168.101.3/AvanCont/Interfata/1Start/Frm1Main.aspx?pUrlLink=../../BasicWeb/FrmEntitate.aspx?xt=l_si_eName=FrmNotaContabila_si_aplf=1_si_fNotaContabilaId=-1
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ROMANIA
JUDETUL BOTO$ANI

MUNICIPIUL BOTO$ANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului locerl a deficitului sectiunii

de dezvoltare pe anul2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BoTO$ITNI

analizdnd propllnerea domnului primar Cosmin lonu! Andrei cu privire la aprobarea acoperirii
definitive din excedentul bugetului local a deficitului secfiunii de dezvoltare p,e anul 2022,

vdzand raportul de specialitate al Direcfiei Economice, precum qi raportul de avizare al cornisiilor
de specialitate ale Consiliului Local.

in conformitate cu prevederile art.58 alin. (l) lit. c) din Legea nr.27312006 privind finanlele
pLrblice locale, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, ale pct.5.15.3.(l), lit. b) din Ordi^ul 

'r.
4271115'12.2022 pentru apt'obarea Normelor rnetodologice privind incheierea exercifir,rlLri bugetar al

anului 2022,

in terneiul art' 139 alin. (3) lit. a) gi art.240 alin. (2) din ordonanJa rJe urgenli a GLrvernului

nr.5712019, privind CodLrl Adrninistrativ, publicatiin Monitorul Oficial nr. 555 din 5 iulie 2019.cu
rnodifi cdrile gi complet[rile ulterioare,

HOTARASTE:

Art. I Se aprobd acoperirea definitiva a deficitului secliunii de dezrroltare pe anul 2022, in
surni de 16.580.679,62lei, din excedentul bugetului local.

Art. 2 Primarr"rl Municipiului Botogani, prin serviciile apalatului de specialitate, va duce la

indep I i rr ire prevederi le prezentei hotdrAri.

PRE$EDINTE DE SEDINTA,
Consilier,

CO S]OIVINEAZA,
Secreta

Botosani, O9 ianuarie 2023
Nr. I



RornAni+
Judrlnl Botoqani
l4uniilpiul Batepc'ni

CF: 337?882

ll4ima
Cosmin llo ndrei

Srtuafie cu litigiile pe rol in care Municipiul Boto
pdrit, prin care s-au solicitat la plati sume le bani

Secretar general,
Ioan Apogtu

de

I

Nr.
Crt.

Reclamant PdrAt obiect Suma solicitat[

URBAN SERV SA Municipiul
Botogani - prin
primar

Acfiune in daune
contractuale
13s09119312022

707.478,42lei cu
TVA

2. SC MODERN
CALOR SA

Municipiul
Botogani - prin
orimar

AcJiune in daune
contractuale
382t40t2022

816.568,23 lei

J. ANL Bucuregti Primaria
Municipiului
Botogani - prin
primar

Pretenfii
120814012020*

500.000 lei

4. Belvedere Primarul
Municipiul

Botogani, Consiliul
localBotosani

Obligatia de a face
* daune

61014012022**

500.000 lei

5. Ligneanu Cristinel Municipiul
Botogani - prin

primar

Acfiune in
r[spundere
delictuala

r1563t193t2020

7605 lei

6. SC Omniasig Viena
Insurance

Municipiul
Botoqani - prin

primar

Acfiune in
r[spundere
delictuala

108171t9312020

17.500 lei

PrenumeleAllumele Functia Serviciul Semndt al / Data
Oana Gina Georsescu Sef Servidiu iuridic Serviciul Juridic Contencios '-Z 17.02.2023
Bogdan Munteanu Consilier Juridic Serviciul Juridic Contencros "\- 17.02.2023

T: +4 (0) 231 5o2200 I F: +4 (0) 231 531 595
W: www primariabt ro / E: primaria@primariablro
bi-l^ D^,,^f,,:l^i ^. I aldaaa D^+^^^^i bnirAf,ilA













ROMANIA
JUDETUL BOTOSANI

MUNICIPIUL BOTOSANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind modificarea HCL nr. 420/23.09.2022 pentru aprobarea proiectului ,,Consolidarea ~i

restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Boto~ani” ~i a cheltuielilor legate de acest proiect

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTO$ANI,

analizând propunerea domnului Primar Cosmin-lonut Andrei privind aprobarea proiectului
,,Consolidarea ~i restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Boto~ani” ~i a cheltuielilor legate de
proiect

vãzând raportul de specialitate comun al Directorului Economic, al Directiei de Dezvoltare
Localã ~i al Serviciului Investitii nr. l1’JT 7938/12.12.2022, privind proiectul ,,Consolidarea ~i
restaurarea Teatrului Mihal Eminescu Boto~ani” ~i a cheltuielilor legate de proiect, precum ~i
raportul de avizare a! comisiei de specialitate a Consiliului Local,

conform Ordonantei de urgen~ä a Guvernului nr. 40/2015, privind gestionarea financiarä a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificärile ~i completãrile
ulterioare ~i Ordonantei de urgen~a a Guvernului nr. 114/2018, privind instituirea unor mãsuri In
domeniul investitiilor publice ~i a unor mãsuri fiscal-bugetare, modificarea ~i completarea unor acte
normative ~i prorogarea unor termene, cu modificärile ~i completarile ulterioare,

având In vedere Ghidul Solicitantului Conditii Specifice de accesare a fondurilor pentru Axa
Prioritarã 5 - Imbunãtätirea mediului urban ~i conservarea, protectia ~i valorificarea durabilã a
pratrimoniului cultural, Prioritatea de Investitii 5.1. — Conservarea, protejarea, promovarea ~i
dezvoltarea patrimoniului natural ~i cultural, aferent apelului de proiecte POR
/2018/5/5. 1/BI/proiecte nefinalizate,

in temeiul art. 129 aIm. (2) lit. b) ~i aIm. (4) lit. d) din Ordonanta de urgen~a a Guvernului nr.
57 din 5 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificärile ~i completärile ulterioare,

in temeiul art. 196 aIm. (1) lit, a) din Ordonanta de urgen~ã a Guvernului nr. 57 din 3 julie
2019 privind Codul administrativ, publicata In Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5
iulie 2019, cu modificärile ~i completãrile ulterioare,

HOTARA$TE:

Art.1. Se aproba modificarea valorii proiectului ,,Consolidarea ~i restaurarea Teatrulul
Mihai Eminescu Boto~ani” In vederea finantarii acestuia In cadrul Programului Operational
Regional 20 14-2020, Axa prioritarä 5 - Imbunätätirea mediulul urban ~i conservarea, pretectia ~i
valorificarea durabilã a pratrimoniului cultural, Prioritatea de Investitii 5.1. Conservarea,
protejarea, promovarea ~i dezvoltarea patrimoniului natural ~i cultural, apel de proiecte POR
/2018/5/5. 1/BI/proiecte nefinalizate,

Art. 2. Se aprobä valoarea totalà a proiectului ,,Consolidarea ~i restaurarea Teatrului
Mihai Eminescu Boto~ani” in cuantum de 74.024.904,51 Id, respectiv 14.963.595,01 euro (1 euro =

4,9470 lei, conform cursului euro la data de 30.03.2022), conform Devizului general Intocmit de
proiectant SC Novartis SRL Oradea.

,.o IW.k
~.



Art.3. Se aprobã contributia proprie In proiect a Municipiului Boto~ani de 5 1.648.895,32 lei,
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului In sumA de 51.192.242,07, cat ~i
contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, In cuantum de 456.653,25 lei reprezentând
cofinantarea proiectului ,,Consolidarea ~i restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Botosani”.

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe cc pot apArea pe durata implementãrii
proiectului ,,Consolidarea ~i restaurarea Teatrului Mihai Eminescu Boto~ani”, pentru
implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul local.

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in
conditiile rambursãrii/ decontärii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art.6. Primarul municipiului Boto~ani, prin serviciile aparatului de specialitate, va asigura
ducerea Ia indeplinire a prevederilor prezentei hotãrâri.

PRESEDINTE DE 5EDINTA,
Consilier,

Macovel

CONTRASEMNEAZA,
Secretar general,
loan Apostu

Boto~ani, 22 decembrie 2022
Nr. 593

Ada
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Ministerul Finantelor
Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice IASI
Administratia Judeteana a Finantelor Publice Botosani
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Numar de inregistrare ca operator de date cu caracter personal 20152
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Cod de identificare fiscala **):

A. OBLIGATII FISCALE SI ALTE OBLIGATII BUGETARE

CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA 

6689179 20.02.2023Nr. Data eliberarii

MUNICIPIUL BOTOSANI

Jud. BOTOSANI, Mun. Botosani, Pta. Revolutiei, Nr. 1, Cod Postal 710236
Domiciliul fiscal :

Denumire / Nume si prenume

**) in cazul persoanelor fizice se vor inscrie CNP precum si CIF

0

0 Denumirea obligatiei fiscale/bugetare Suma

- lei -

1

2

3

Obligatii fiscale/bugetare principale

Obligatii fiscale/bugetare accesorii

TOTAL (3=1+2)

0

0

B. SUME DE RAMBURSAT / RESTITUIT***):
   Sus-numitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele sume de
rambursat/restituit :

0

0

0 Sume solicitate Suma

- lei -

3 TOTAL (3=1+2) 0

C. INFORMATII PRIVIND VERIFICAREA ELIGIBILITATII CONTRIBUABILILOR
PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE

a) Diferenta dintre obligatiile fiscale/bugetare cuprinse la sectiunea A si sumele
mentionate la sectiunea B:                                         

0

emis ca urmare a cererii nr. 6689179 din data de 20.02.2023 

Sume negative de TVA solicitate la rambursare

Sume solicitate a fi restituite

1

2

3372882

   Sus-numitul contribuabil figureaza in evidentele fiscale cu urmatoarele obligatii
fiscale si obligatii bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit
legii si existente in evidenta organului fiscal central in vederea recuperarii,
restante la data de  31.01.2023:

- lei -

   ***) In situatia in care suma obligatiilor fiscale inscrise la sectiunea A este
mai mica sau egala cu totalul sumelor de rambursat/restituit inscrise la sectiunea
B, la sectiunea D pct. III se va face mentiunea cu privire la situatia prevazuta la
art. 157 alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu
modificarile si completarile ulterioare. 
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CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA 

6689179 20.02.2023Nr. Data eliberarii

b) Totalul obligatiilor fiscale/bugetare in ultimele 12 luni    

emis ca urmare a cererii nr. 6689179 din data de 20.02.2023 

13611348

I.   OBLIGATII FISCALE/BUGETARE****)

D. ALTE MENTIUNI:

III. MENTIUNI RELEVANTE PENTRU SITUATIA FISCALA A CONTRIBUABILULUI

1

2

0

0

II.  SUME DE RAMBURSAT/RESTITUIT ****)

Nr.crt Denumirea actului / nr. si data Cuantumul sumelor 

TOTAL 0

Nr.
crt.

Denumirea 
obligatiei 
fiscale/ bugetare Total, din 

care:
Obligatii
fiscale /
bugetare
principale

Obligatii
fiscale /
bugetare 
accesorii

2 = 3 + 4 40

Obligatii fiscale/bugetare

31

TOTAL 00 0

1

2

3

4

5

Salarii

CAS angajat

Sanatate angajat

Contributie asiguratorie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Conform prevederilor art.157, alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de
procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul
contribuabilului pentru care s-a eliberat prezentul certificat de atestare
fiscala, nu se considera ca inregistreaza obligatii fiscale restante intrucat suma
obligatiilor fiscale inscrise la Sectiunea A este mai mica sau egala cu suma de
rambursat/restituit de la Sectiunea B.

Alte mentiuni

- lei -

IV. SUME CERTE, LICHIDE SI EXIGIBILE DE INCASAT DE LA AUTORITATILE
CONTRACTANTE

- lei -
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CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA 

6689179 20.02.2023Nr. Data eliberarii
emis ca urmare a cererii nr. 6689179 din data de 20.02.2023 

****) Pct. I si II se completeaza, la solicitarea contribuabilului, cu detalierea
sumelor inscrise la sectiunile A si B.

Colbu Cristina

Sef serviciu Evidenta platitor
Intocmit,

Iuret Cristina

Conducatorul organului fiscal central ,

Numele si prenumele:

Semnatura si stampila organului fiscal central ................

Aionitoaie Corneliu Virgil

Organ fiscal central.......................................... prin
...................................................................
(numele si prenumele conducatorului organului fiscal central*****) 
certifica faptul ca prezentul inscris este conform cu originalul.

Semnatura si stampila unitatii 

Certificatul de atestare fiscala se poate utiliza de catre persoana interesata pe o
perioada de pana la 30 de zile de la data eliberarii ori de pana la 90 de zile de la
data eliberarii de catre catre persoanele fizice, care nu desfasoara activitati
economice in mod independent sau nu exercita profesii libere.

*****) Se completeaza numai in  cazul in care contribuabilul solicita certificarea
pentru conformitate cu originalul unui certificat emis prin mijloace de transmitere
la distanta. 
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 2
 Salarii
 0
 0
 0

 
 412
 CAS angajat
 0
 0
 0

 
 432
 Sanatate angajat
 0
 0
 0
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 Contributie asiguratorie
 0
 0
 0
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 0

 
 0
 TOTAL
 0
 0
 0
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  1 
 Obligatii fiscale/bugetare principale
 0

 
  2 
 Obligatii fiscale/bugetare accesorii
 0

 
  3 
 TOTAL
 0


 
 
  1 
 Sume negative de TVA solicitate la rambursare
 0

 
  2 
 Sume solicitate a fi restituite
 0

 
  3 
 TOTAL
 0


 
 0
 13611348

 
 Conform prevederilor art.157, alin.(3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, in cazul contribuabilului pentru care s-a eliberat prezentul certificat de atestare fiscala, nu se considera ca inregistreaza obligatii fiscale restante intrucat suma obligatiilor fiscale inscrise la Sectiunea A este mai mica sau egala cu suma de rambursat/restituit de la Sectiunea B.

 






