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Privind: Aprobarea
proiectului
"Reabilitare
clad i re
scoala
DIMITRIE
STURDZA monument istoric, Tecuci, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de
project , in vederea finantarii acestuia in cadrul Programulul Operational Regional
2014-2020, Axa prioritara 10.1.B.

Initiator: Catalin Constantin HURDUBAE, Primarul Municipiului Tecuci, jud.Galati;
Num& de inregistrare si data depunerii proiectului : 39711 /03.07.2019
Consiliul Local al Municipiului Tecuci, judetul Galati, intrunit in sedintOrine*--/ACM
,
data de a.07.2019;
Avand in vedere:
- expunerea de motive a initiatorului, inregistrata sub nr.39712 /03.07.2019;
- raportul de specialitate intocmit de Biroul Fonduri Europene inregistrat sub nr.39713
/03.07.2019;
- rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate nr 1(2 3
-

-

Programul Operational
Regional 2014-2020, Axa prioritara
10 - imbunatatirea
infrastructurii educationale, Prioritate de investitii 10.1 Investitiile in educatie, si formare,
inclusiv 'in formare profesionala, pentru dobandirea de competente si invatare pe tot
parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie Si formare,
Obiectiv
Specific 1 0.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii
si lnvatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu rise crescut de parasire timpurie
a sistemului, Apel dedicat invatamantului obligatoriu, nr. apelului de
proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni
Solicitarea de clarificare 4 nr.16531/10.06.2019 emisa de ADR SE Braila ,inregistrata la UAT
Tecuci cu nr.34906/01.062019 referitoare la actualizarea bugetului proiectului si/sau a celorlalte
documente relevante in baza prvederilor art.71 din OUG nr.114/2018 privind instituirea unor
masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene;

- art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;
- art. 36 alin 2 lit. b) si lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit, a) pct.1 din Legea nr.215/2001
republicata in 2007 cu modificarile si completarile ulterioare;
- art.147 din Constitutia Romaniei;
- Decizia C.C.R .nr.384/2018 publicata in M.O. nr.702/13.08.2018
- OUG nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor
masuri fiscal-bugetare, modificarea i completarea unor acte normative si prorogarea unor
termene
In baza art.45, alin 2 0 art.1 15 alinl, lit. b) din Legea 215/2001 privind administratia publica

locala,republicata, cu modificarile i completarile ulterioare

HOTARASTE:
Art. I. Se aproba proiectul "Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA monument istoric,
Tecuci, judetul Galati" in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului Operational Regional

2014-2020, Axa prioritara 1 0 imbunatatirea infrastructurii educationale, Prioritate de investitii
10.1 Investitiile in educatie si formare, inclusiv in formare profesionala, pentru dobandirea de
competente Si invatare pe tot parcursul vietii prin dezvoltarea infrastructurilor de educatie Si
formare, Obiectiv Specific 10.1 Cresterea gradului de participare la nivelul educatiei timpurii
Si lnvatamantului obligatoriu, in special pentru copii cu risc crescut de parasire timpurie a
sistemului, Apel dedicat invatamantului obligatoriu, nr.apelului de proiecte POR/10/2017/10/10.1b/7
regiuni
Art. 2. Se aproba valoarea totala a proiectului „Reabilitare
cladire scoala DIMITRIE
STURDZA monument istoric, Tecuci, judetul Galati", in cuantum de 11.115.823,97 lei (inclusiv
TVA), din care valoare totala eligibila 10.837.754,56 lei (inclusiv TVA), i valoare totala
de 278.069,41 lei (inclusiv TVA).
Art.3. Se aproba contributia proprie in project a 494.824,50 lei (inclusiv TVA), reprezentand
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 278.069,41 lei (inclusiv TVA),
cat i contributia de 2% din valoarea eligibild a proiectului, in cuantum de 216.755,09 lei (inclusiv
TVA), reprezentand cofinantarea proiectului "Reabilitare Cladire scoala DIMITRIE STURDZA
monument istoric, Tecuci, jud. Galati.
cheltuielile
ce pot
aparea pe
durata
Art. 4. Sumele reprezentand
conexe
implementarii proiectului "Reabilitare c 1 adire scoala DIMITRIE STURDZA monument
istoric, Tecuci, judetul Galati", 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 rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
Art. 6. Prin prezenta hotarare se imputerniceste,
Primarul Municipiului Tecuci, domnul
Catalin Constantin Hurdubae, sa semneze toate actele necesare si contractul de finantare.
Art.7. In situatia in care, reprezentantul imputernicit conform art.6 din prezenta hotarare se
afla in imposibilitatea exercitarii mandatului incredintat, imputernicit sa semneze contractul
de finantare este Viceprimarul Municipiului Tecuci, domnul Pintilie Danut.
Art. 8. Cu data prezentei once prevedere contrara se abroga.
Art.9. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire prin grija Primarului Municipiului Tecuci.
Art.10. Prezenta
hotarare
va
Secretarului U.A.T.Municipiul Tecuci.

PRESEDINTE DE

fi

comunicata

celor

interesati

SECRETAR,

prin

grija

805300 TECUCI,
str. 1 Decembrie 1918 nr. 66,
Tel. 0372-364111; fax:0236-816054;
web: www.primariatecuci.ro ;
e-mail: registratura@municipiultecuci.ro

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL
TECUCI

* **
* *EURO

**CERT*

***

110

Nr. 40320 / 08.07.2019
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AMENDAMENT
LA HCL DIN 08.07.2019

STURDZA
cladire scoala DIMITRIE
Privind: Aprob area
proiectului "Reabilitare
monument istoric, Tecuci, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de project , in
vederea finantarii acestuia in cadrul Programulul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 10.1.B

- Se modifica si se completeaza Art.2. care va avea urmatorul continut:
"Art. 2. Se aproba valoarea totala a proiectului „Reabilitare cladire scoala DIMITRIE
STURDZA monument istoric, Tecuci, judetul Galati", in cuantum de 11.115.823,97 lei (inclusiv
TVA), din care valoare toted eligibila 10.837.754,56 lei (inclusiv TVA), i valoare totala neeligibila
de 278.069,41 lei (inclusiv TVA)".

- Se modifica Si se completeaza Art.3. care va avea urmatorul continut :
"Art.3. Se aproba contributia proprie in proiect a 494.824,50 lei (inclusiv TVA), reprezentand
achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului in cuantum de 278.069,41 lei (inclusiv
TVA), cat i contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 216.755,09 lei
(inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea proiectului "Reabilitare Cladire scoala DIMITRIE
STURDZA monument istoric, Tecuci, jud. Galati".
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ROMANIA
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PRIMAR
EXPUNERE DE MOTIVE
Nr. 39712/03.07.2019
STURDZA
cladire scoala DIMITRIE
proiectului "Reabilitare
Privind: Aprobarea
monument istoric, Teeuci, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de project , in
vederea finantarii acestuia in cadrul Programulul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 10.1.B

Obiectivul general al proiectului propus se inscrie in contextul general al dezvoltarii
infrastructurii scolare in mediul urban, intrucat proiectul contribuie la valorificarea durabila a
potentialului uman in vederea:
-cresterii atractivitatii zonei si implicit a Regiunii Sud Est;
-dezvoltarii economiei la nivel de localitate.
"Reabilitare
proiectului
In data de 24.05.2018 s-a aprobat HCL nr.100 Privind: Aprobarea
istoric, Tecuci, judetul Galati" si a
STURDZA monument
cladire scoala DIMITRIE
cheltuielilor legate de project , in vederea finantarii acestuia in cadrul Programulul
Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10.1.B
Avand in vedere Solicitarea de clarificare 4 nr.16531/10.06.2019 emisa de ADR SE Braila
,inregistrata la UAT Tecuci cu nr.34906/01.06.2019 este necesara actualizarea bugetului proiectului
siisau a celorlalte documente relevante in baza prvederilor art.71 din OUG nr.114/2018 privind
instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene .
Proiectul este inclus in Programul de investitii publice pe grupe de investitii si surse de finantare
pe anul 2019 la capitolul Locuinte,Servicii si Dezvoltare Publica, subcapitolul A Objective de
investiti in continuare ,pozitia 10, avand alocata suma de 455.000 lei cu TVA din care 10.000 lei cu
TVA pe anul 2019, 345.000 lei cu TVA pe anul 2020 Si 10.000 lei cu TVA in anul 2021.
DIMITRIE
STURDZA
scoala
cladire
Valoarea totala a proiectului "Reabilitare
monument istoric, Tecuci, judetul Galati" conform Devizului General actualizat este
11.115.823,97 de lei (inclusiv TVA), din care contributia proprie este 490.397,86 de tel (inclusiv
TVA), reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeliigibile ale proiectului in cuantum de
273.552,43 lei (inclusiv TVA) cat si contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in
cuantum de 216.845,43 lei (inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea proiectului.
Avand in vedere cele prezentate mai sus, consideram ca proiectul de hotarare privind
aprobarea proiectului " Reabilitare cladire seoala DIMITRIE STURDZA monument Istoric,
Tecuei, judetul Galati" si a cheltuielilor legate de proiect, trebuie supus spre dezbatere si
aprobare in forma propusa.

PRIMAR,

ROMANIA
JUDETUL GALATI
MUNICIPIUL TECUCI
BIROUL FONDURI EUROPENE
Nr.39713/03.07.2019
RAPORT DE SPECIALITATE
STURDZA
cladire scoala DIMITRIE
proiectului "Reabilitare
Privind: Aprobarea
Teeuci,
judetul
Galati"
si
a
cheltuielilor
legate
de
proiect
, in
monument istoric,
vederea finantarii acestuia in cadrul Programulul Operational Regional 2014-2020, Axa
prioritara 10.1.B

Proiectul de hotarare se incadreaza in prevederile art. 44 alin 1 si art.45 alin 1 din Legea
nr.27312006 privind finantele publice locale, cu modificarile i completarile ulterioare, art. 36 alin 2
lit. b) si lit. d), alin 4 lit. d), alin 6 lit, a) pct.1 din Legea nr.215/2001 republicata in 2007 cu
modificarile Si completarile ulterioare Si art.45, alin 2, lit.a) si art.115 alinl, lit. b) din Legea
215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
" Reabilitare
proiectului
In data de 24.05.2018 s-a aprobat HCL nr.100 Privind: Aprobarea
istoric, Tecuci, judetul Galati" si a
STURDZA monument
cladire scoala DIMITRIE
Programulul
acestuia
in cadrul
, in vederea finantarii
de project
cheltuielilor
legate
Operational Regional 2014-2020, Axa pri oritara 10.1.B
Avand in vedere Solicitarea de clarificare 4 nr.16531/10.06.2019 emisa de ADR SE Braila

,inregistrata la VAT Tecuci cu nr.34906/01.06.2019 este necesara actualizarea bugetului proiectului
si/sau a celorlalte documente relevante in baza prvederilor art.71 din OUG nr.114/2018 privind
instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea
completarea unor acte normative si prorogarea unor termene .
Proiectul este inclus in Programul de investitii publice pe grupe de investitii Si surse de finantare

pe anul 2019 la capitolul Locuinte,Servicii Si Dezvoltare Publica, subcapitolul A Obiective de
investiti in continuare ,pozitia 10, avand alocata suma de 455.000 lei cu TVA din care 10.000 lei cu
TVA pe anul 2019, 345.000 lei cu TVA pe anul 2020 Si 10.000 lei cu TVA in anul 2021.
STURDZA
scoala DIMITRIE
cladire
"Reabilitare
Valoarea total a a proiectului
monument istoric, Tecuci, judetul Galati " in urma actualizarii Devizului General este de
11.115.823,97 (inclusiv TVA), din care contributia proprie este de 490.397,861ei (inclusiv TVA),
reprezentand achitarea:
in valoare de 2 73 . 552 , 43 lei (inclusiv
cheltuielilor neeliigibile ale proiectului
TVA),
contributia de 2% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 216.845,43
lei (inclusiv TVA), reprezentand cofinantarea proiectului.
Avand in vedere cele mentionate mai sus consideram ca proiectul de hotarare
STURDZA monument
cladire scoala DIMITRIE
privind aprobarea proiectului " Reabilitare
conditiile de
legate de proiect. indeplineste
istoric, Tecuci, judetul Galati" si a cheltuielilor
legalitate si oportunitate fapt pentru care il supunem dezbaterii si aprobarii Consiliului Local.
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Program Operational Regional
Apel: PORJ317I10/1ICreterea gradulul de participare la nivelul educatiel timpurii §i Invatãmantului
obligatoriu, In special pentru Copii Cu risc crescut de pãràsire timpurie a sistemului
Agenia pentru Dezvoltare Regionalã Sud-Est (ADR Sud-Est)
Project: cod SM/S 122380 - Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA monument istoric, Tecuci,judetul
Galati

Solicitarea de clarificare 4

Nr. 16531/10.06.2019
Nr. 13061/DIPOR/10.06.2019
Stimate Domnule Primar,
Ca urmare a actualizarii hstei de pro ecte finantabile Tn cadrul apelului de proiecte nr. POR/2017/10/10 lb/7regiuni precum si a incadrarit
proectului cod SMIS 122380 cu tittut Reabilitare cladire scoala DIMITRIE STURDZA monument istoric Tecuci judetul Galati in
supracontractarea aprobata de catre AM POR p en
respectivul apel Se demareaza etapa precontractuala
Cu toate acestea, prolectul mai poatefi respins in etapele ulterioare, jar AMPOR ii rezervà acest drept pe intreg procesul de evaluare,
selectie i contractare.
Pentru continuarea procesului anterior mentionat, vfl rugam sã transmiteti urmfltoarele ariexe obligatoru la contract, conform Ghldului
general si specific pentru prioritatea de investitt nr. POR/2017/10/10.1b/7regiuni:
•
Modificári Ia actele constitutive/statut ale solicitantulul (dacti este cazul);
•
Ultimele situatl financiare incheiate ale solicitantulul. In cazul in care pe parcursul procesului de evaluare §i selecie intervine
Inchelerea unui an fiscal gi termenul Iimità de depunere a situatiilor financiare a anului respectiv;
•
Modifictiri privind documentele de identificare a reprezentantului legal al solicitantului, asupra declaratillor pe proprie
rfispundere anexate la depunerea cererii de finantare, asupra declaratiel de angajament, Declaratia privind nedeductibilitatea IVA,
precum §i asupra mandatului special/ imputernicirii speciale pentru semnarea anumitor sectiuni din cererea de finanter (daca este cazul);
Declaratia de eligibilitate a solicitantului;
•
Declaratia de angajament va respecta informatnie din ultima forma a bugetului proiecturui in cazul parteneriatelor toti membrii
parteneratutui var prezenta aceste documente
Acordul de parteneriat si Hotararea de aprobare a acestuia in conformitate cu prevedenle Ghidul Solicitantului actualizat
•
Certificat de atestare fiscalfl, referitor la obligaiile de platti la bugètul local ibugetul de stat; extrasul de atestare fiscalã
trebuie sfl fie in termen de valabilitate;
•
Certificatul de cazier fiscal at solicitantului; certificatul de cazier fiscal trebule sa fie In termen de valabilitate;
Declaratia reprezentantului legal prin care se certificfl faptul cti pe parcursul procesulul de evaluare i selecie au fost/nu au
•
fost inregistrate modificari asupra unôra sau a tuturor documentelor depuse la cererea de finan(are (acolo unde este cazul);
•
Hotàrtirea Consiliului Local de aprobare at cererli de finantare i a cheltuielilor aferente, In conformitate cu ultima forma a
bugetului rezultat in urma eta 0ei de evaluare i selecie
In conformitate cu declaratia de angajamerit, precum 01 cu ultima formfl a bugetului, se va transmite hotflrarea de aprobare a cererii de
finantare §i a cheltuielilor aferente.
In hotflrflrea sus-mentionata trebule sâ fie incluse bate cheltuielile pe care solicitantul trebuie sfl le asigure pentru implementarea
proiectului, In conditiile rambursflriiJdecontrii ulterloare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.
Hotflrãrea consiliulul local de aprobare a a cererli de finantare i a cheltuielilor aferente va contine urmfltoarele informatii minime:
valoarea totalfl a proiectujui (cererii de finantare) <Titlu proiect>, in cuantum de <suma in cifre> lei (inclusiv WA), din care
valoare totalfl eligibila <suma In cifré> tel §i valoare totalfl neeligibilfl de <suma In cifre> tel
contributia proprie In project a <.................>, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si
contributia de ...% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de <suma in cifre>, reprezentand cofinantarea proiectului <Titlu project>.
Pentru proiectele de investitii pentru care executia de Iucrflri a fast demaratfl, insfl proiectele nu au fost incheiate in mod fizic sau financiar
inainte de depunerea cereril de finantare, hotflrãrea de aprobare a bugetului proiectului va cuprinde inclusiv identificarea §i asumarea
suportflrii din bugetul propriu at corectblor ce pot S identificate in procedura de verificare a achizitiei.
•
Devizul/ele general/e pentru proiectele de Iucrflri actualizat/e, inclusiv devizul centralizator al componeritelor din cererea de
finantare, actualizat (daca este cazul);
•
(dacfl e cazul) Lista actualizatti de echipamente i/sau lucrãri i/sau servicil cu incadrarea acestora pe sectiunea de cheltuieli
eligibile /ne-eligibile;
•
(dacà e cazul) Avizul/ Acordul SC;
•
(dacfl este cazul) Anuntul de participare In SEAP pentru achizitia PT, dacfl Beneficiarul depune documentatia tehnicà faza
DALI anexatfl Ia cererea de finantare;
•
Documente privind dreptul de proprietate/administrare, actualizate, dacfl este cazul (extras de carte funciara actualizat);
•
Actualizflri asupra autorizatiei de constructie (daca este cazut);
•
Formularul bugetar 'Fia proiectului finantat/propus la finantare in cadrul programelor aferente Politich de coeziune a Uniunii

uropene", preväzut de Scrisoarea-cadru privind contextul macroeconomic, In conformitate cu prevederile art 2 din H.G.93/2016 (pentru
entitatile de drept public); Se va transmite atat Anexa 1 - Fisa de fundamentare, cat si Fisa cod 23. La Fisa cod 23, in coloana 2 trebuie
trecut codul 58— acesta este codul aferent POR 2014-2020;
•
Graficul de Rambursare a cheltuielitor - Anexa 4 la contractul de finantare, conform Ghiduiui Solicitantuiui-Conditii Generale,
ultima varianta disponibila pe site-ui www.inforegio.ro ; corelarea acestuia cu sectiunea ,,Graficul de rambursare" din cererea de finantare;
• Hotararea de aprobare a indicatorilor tehnico economici, actuaiizata, ca urmare a modificarilor din evaluarea tehnica si
financiara;
•
In conformitate cu Ordinut vice-primministruiui, ministrul dezvoltarii regionaie si administratiei pubiice nr. 2476/19.03.2018
pentru modificarea Ordinutui vice-primministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice nr.1021/2015 pentru aprobarea
Ghidului Solicitantului, Conditii Generate pentru accesarea fondurilor in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, va rugam sa
ne transmiteti Anexa 3 - Bugetul proiectului, la contractul de finantare, conform anexei 1 0.8"Forma de contract' intitulata Model OrientativContract de finantare la Ghidul Solicitantului, disponibil pe site-ui www.inforegio.ro ;
•
In conformitate cu Instructiunea AM POR nr. 112108.03.2019 cu privire la aplicarea prevederilorart.71 din OUG 114/2018,
publicata in MO nr.116/29.12.2018, privind instituirea unor masuri in domeniul contructiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare,
modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, va solicitam actualizarea estimarilor bugetare legate de
valoarea preconizata a achizitiilor efectuate/care urmeaza sa fie efectuate, a devizuiui general, luand in conSiderare exclusiv prevederile
art 71 din OUG nr.114/2018;
•
Actualizarea bugetului proiectuiui si/sau a celorlalte documente relevante in baza prevederiior art 71 din OUG 114/2018, flu
trebuie sa incaice criteriile de eligibilitate legate de valoarea eligibila si/sau valoarea totala a proiectelor; actualizarea respectiva se
realizeaza in limitele criteriilor de eligibilitate existente, cheltuielile in cauza putandu-se incadra la sectiunea de cheltuieli eligibile in limita
criteriilor din ghidut specific aplicabil; in cazul in Care acest lucru nu eSte posibil proiectul devine ne-eligil#;
•
Transmiterea consimtamantutui privind preiucrarea datelor cu caracter personal.

Contractare
De asemenea, vã rugam Sã luati in conSiderare si urmatoarele soiicitari
•
Actualizarea sectiunilor - Activitati previzionate din cererea de finantare priri actualizarea activitatilor care se vor desfasura
dupa Semnarea contractului de finantare, respectiv a luniiorde desfasurare a acetora, luand ca tuna de referinta pentru semnarea
contractului de finantare, luna august 2019;clela aceast
se vor reaSeza k,ate activitatile si subactivitatile de dupa semnarea
*
,I
contactului de finantare, Cu paStrarea numaiitcle thialctfiecarei activitati, asa cum a fost acesta stabilit initial si implicit a numarului
initial de luni stabilit dupa semnarea contracth1wde finatUre
•
Corelarea sectiunii - Plurd6 chziti din cr-'ire'de finantare, perioada de desfasurare a achizitiilor cu perioadele mentionate
in sectiunea - Activitati previzionate
ia fl'ctuaIth,s . infurm instructiunilor de Ia punctul anterior.
Recomandari din etapa de evaluare teheico-iiiianciara:
•
completarea adecvata a Cap. Descrierea tehnica a proiectului din CF.
•
completarea pianului de achizitii cu achizitia aferenta serviciului de audit.
Având in vedere Ca apelul este derulat prin intermediul platformei MySMIS 2014, Va recomandäm ca Ia aplicarea semnãturii digitale Sti
aveti in vedere prevederiie din ,,Instructiune semnatura digitala", postatä pe site-ut www.fonduri-ue.ro In sectiunea MySMIS 2014MAN UALE.
Termenul prevazut de procedura este de 30 zile calendaristice de la data notificarii, acesta fund Un termen maxim. 01 POR nu va putea
solicita clarificari cu privire la documentele transmise dupa expirarea acestui termen, cererea de finantare reSpingandu-se autormat in
cazul in care documente Sunt incomplete sau necesita clarificari suplimentare. Este raspundereariscui dumneavoastra daca veti
transmite documentele in ultima zi a termenului reSpectiv §i nu veti mal putea beneficia de de pqs16dittea de a mat S solicitate clarificari.
Pentru informatii suplimentare persoana de contact din partea 01 POR RegiunQa Sud Est este Dl Caidea loan telefon/fax 0339140
10.18, e-mail: ionut.candea@adrse.ro.
Va mulumim anticipat pentru colaborarea dumneavoastrfu.
Seciunea a fost deblocatã.
Se permite ataarea de documente

Solicitant
Sectiunea a fost deblocata
Se permite ataarea de documenté..

Atribute prolect

Complementaritate finantãri ant.

Responsabil de project

Persoanä de contact

-

•

Capacitate solicitant

Localizare proiect

Obiective proiect

Rezultate asteptate

Context

Justificare

Gruptintã

Sustenabilitate

Relevantä

Riscuri

Principii orizontale

Metodologie

Descrierea investitiei

Descriere tehnicã a proiectului
Sectiunea a fost deblocatã.

Maturitatea proiectului

I Rezumat revizuiri aplicatie
Indicatori prestabiliti

Indicatori suplimentari project

Plan de achizitii
Seciunea a fost deblocatã.

I Resurse umane implicate
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I Resurse materiale implicate

I Activitati previzionate
Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Activitati si cheltuieli
Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Plan anual de cheltuieli
Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Amplasament
Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Camp de interventie
-

Sectiunea a fost deblocata.
_

Buget - Forma de finantare
Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Tip teritoriu
Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Activitate economica
Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Obiectiv tematic
Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Mecanisme aplic. twit.
Sectiunea a fost deblocata.

Buget - Natura investitiei
Sectiunea a fost deblocata.

Graficul de rambursare
Sectiunea a fost deblocata.

Semnatura:
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