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PROIECT DE HOTARARE
privind aprobarea proiectului ,,lnfrastructurii socialii comunitara pentru persoane adulte cu
dizabilitiifi"

Consiliul Local al Municipiului Moine~ti, judetul Bacau,
Avand in vedere:
- Raportul nr. 44200/18.12.2017 al Directiei de Asistenta Sociala Moine~ti;
- Expunerea de motive nr. 44324/18.12.2017 a Primarului municipiului Moine~ti;
- adresa nr. 12547/12.12.2017 a Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia
Copilului Bacau inregistrata la Unitatea Administrativ Teritoriala Municipiul Moine~ti cu nr.
44070/15.12.2017;
- Ordinul nr. 3174/31.05.2017 pentru aprobarea Ghidului solicitantului - conditii specifice
de accesare a fondurilor in cadrul Apelurilor de proiecte POR8/8. l/8.3/B/l;
- prevederile Hotararii Consiliului Judetean Bacau nr. 111/24.06.2014 privind aprobarea
Strategiei Judetene de Dezvoltare a Serviciilor Sociale perioada 2014-2020 ,$i a Planului
Operational pentru implementarea Strategiei;
- prevederile Hotararii Consiliului Local al municipiului Moine~ti nr. 109/07.07.2017
privind aprobarea parteneriatului incheiat intre Municipiul Moine~ti $i Judetul Bacau prin Directia
Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau 1n scopul infiintarii Infrastructurii
sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati;
Vazand raportul Comisiei juridice, de disciplina, de munca, protectie sociala, protectie
copii, turism $i sport, raportul Comisiei pentru activitati economico-financiare, social-culturale,
culte, invatamant. sanatate $i familie ~i raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism,
gospodarie comunala ~i protectia mediului din cadrul Consiliului Local al municipiului Moine~ti;
in temeiul art. 36, alin. (2), lit. ,,e" raportat la alin. (7), lit. ,,a", art. 45, alin. (2) lit."f', art.
48 alin. (2) ~i art. 115 alin. (I) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,
republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare;

)

HOT ARA.STE:
ART. 1 - Se aproba proiectul ,,ltifrastructurii. socialii comunitarii pentru persoane adulte
cu dizahilitiifi", Cod proiect 119326, in vederea finantarii acestuia in cadrul Programului
Operational regional 2014-2020, Axa prioritara 8, prioritatea de investitii 8.1, nr. apeluri de
proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/l.
ART. 2 - Se aproba Acordul de Parteneriat intre Directia Generala de Asistenta Sociala ~i
Protectia Copilului Bacau - lider de proiect ~i UAT Municipiul Moine~ti in vederea implementarii
in comun a proiectului, conform Acordului de parteneriat nr. 129306/2I.12.2017 care face parte
integranta din prezenta Hotarare.
ART. 3 - Se aproba valoarea totala a proiectului ,,Infrastructurii sociala comunitarii
pentru persoane adu/te cu dizabilitii(i" in cuantum de 3.514.050,00 lei, inclusiv TV A.
ART. 4 - Se aproba contributia proprie in proiect a O lei, reprezentand achitarea tuturor
cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat ~i contribufia de 0% din valoarea eligibila a proiectului,
in cuantum de O lei, reprezentand cofinantarea proiectului ,,I,ifrastructurii socia/li conumitarii
pentru persoane adulte cu dizabilitiifi".
ART. 5 - Sumele reprezentand cheltuieli conexe ce pot aparea pe durata implementarii
proiectului ,,lnjrastructura socialii comunitarii pe11tru persoane adulte cu dizabilitiifi" pentru
implementarea proiectului in conditii optime, se vor asigura din bugetul Directiei Generale de
Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau.

2
ART. 6 - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementarii proiectului in
conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.
ART. 7 - Se imputemice~te dl. Valentin Vieru - Primarul municipiului Moine~ti sa
semneze toate actele necesare ~i contractul de finantare in numele UAT Municipiul Moine~ti.
ART. 8 - Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se desenmeaza
Directia de Asistenta Sociala Moine~ti.
ART. 9 - Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacau, Primarului
Municipiului Moine~ti, Directiei de Asistenta Sociala Moine~ti, Direcfiei Generale de Asistenta
Sociala ~i Protectia Copilului Bacau $i va fi adusa la cuno~tinta publica in conditiile legii.

)

)

MODEL F

Anexa la Proiectul de Hotarare nr.......... din ...... .

Acord de parteneriat
nr. 129306/21.12.2017
pentru realizarea proiectului
1

< tlnfrastructura sociala comunitara

pentru persoane adulte cu dizabilitatf"

>

Tn

)

conformitate cu prevederile art. 33 din Normele metodotogice aprobate prin H.G. nr.
9312016, liderul de parteneriat, beneficiar al unui poiect, este responsabil cu asigurarea
imptementcirii proiectului ~i a respectarii tuturor prevederilor contractului de finantare, sens
in care acesta trebuie sii aiba fn vedere includerea in acordul de parteneriat, dupa caz, a
oricaror prevederi pe care acesta le considera necesare ~i care nu contravin, in niciun fel,
prevederilor contractului de finantare, legislatiei comunitare ~i nationale incidente.

Art. 1. Pat1ile

1. Direcfia Genera/a de Asistenta Sociatii ~; Protecfia CopUului Bacau(D.G.A.S.P.C),
cu sediul 1n Strada Condorilor nr.2, Mun. Bacau, jud. Bacau, codul fiscal 8550000,
avand calitatea de Lider de proiect (Partener 1), astfel:
Contul de disponibilitati (codul IBAN} pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor de
plata1 : ........................
Denumirea/adresa unitat;ii Trezoreriei Statului: Bacau
Contul de venituri
rambursare 2: .........

(codul IBAN) fo care se vireaza surnele aferente cererilor de

Denumirea/adresa unitat;ii Trezoreriei Statului : Bacau

2. UAT Munidpiul Moine~ti, cu sediul 1n str. Vasile Atecsandri, nr.14, Municipiul Moine~ti,
judet;ul Bacau, codul fiscal 4591490, avand calitatea de Partener 2, astfel:
)

Contul de disponibilitati (codul IBAN) pentru aplicarea mecanismului decontarii cererilor de
plata: ........................
Denurnirea/adresa unitat;ii Trezoreriei Statului: Moine~ti
Contul de venituri
rambursare: .........

(codul IBAN) in care se vireaza surnele aferente cererilor de

Denumirea/adresa unitat;ii Trezoreriei Statutui : Moine~ti
au convenit urmatoarele:

1

Se vor avea in vedere prevederile art. 39 alin (4) din Normele metodotogice aprobate prin
H.G. nr. 93/2016;
2

Se vor avea in vedere prevederile art. 39 alin (1} din Normele metodologice aprobate prin
H.G. nr. 93/2016;

Art. 2. Obtectul
(1)

Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile ~i obligatiile partilor, contrtbutia
financiara proprie a fiecarei parti la bugetul proiectului, precum ~i responsabilitatile ce
le revin in implementarea activitatilor aferente proiectului: "lnfrastructura sociala
comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitatf" care este depus in cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 8-Dezvoltarea infrastructurii
de sanatate ~i sociale, Prioritatea de investi\ie 8.1-lnvesti\iile in infrastructurile sanitare
~i sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional ~i local, reducand
inegalita\ile in ceea ce prive~te starea de sanatate ~i promovand incluziunea sociala prin
'imbunatatirea accesului la servicii sciale, culturale ~i de recreare, precum ~i trecerea de
la serviciile institu\ionale la serviciile prestate de colectivita;ile locale, Obiectiv specific
8.3-Cre~terea gradului de acoperire cu servicn sociale, apel de proiecte
POR/166/8/3/Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale/3/Cresterea gradului de
acoperire cu servicii sociale , Cod MySMIS 119326, precum ~i pe perioada de durabilitate
~i de valabilitate a contractului de finantare.

(2)

Prezentul acord se constituie anexa la cererea de finantare.

)
Art. 3. Roturi ~i responsabflitati in implementarea proiectului
(1)

Rolurile ~i responsabilitatile sunt descrise in tabelul de mai jos ~i corespund prevederilor
din Cererea de finantare:
Organizatia

Roluri ~i responsabilitati

DGASPC Bacau

Activitate 1 pregatire proiect: Elaborarea cererii de
finantare ~i a documentatiei tehnico-economke cu
urmatoarele subactivita\i:
1. 1. Elaborarea cererii de finantare: realizarea etapetor
necesare elaborarii cererii de finan\are ~i pregatirii
proiectului pentru a fi depus in vederea finantari;
indeplinirea
tuturor
formalitatilor
administrative
solicitate prin Ghidul soticitantului, conditii specifice ~i
completarea cererii de finan~are in MySmis.

Lider de parteneriat
(Partener 1)

)

1.2. Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investitie "Construirea a 3 Locuinte
protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati fn
Municipiul Moine~ti, judetul Bacau:realizarea demersurile

necesarea elaborarii docurnenta~iilor tehnico-economice
la faza SF, studiilor de teren si monitorizarea elaborarii
acestora, receptionare documentatiilor.
1.3. Elaborarea documentatiei tehnico-economice pentru
obiectivul de investif ie "Reabilitare ?i modernizare
cladire existentii pentru fnfiintarea unui centru de zi
pentru persoane adulte cu dizabilitiiti in Municipiul
Moine~ti, judeful Bacau:
realizarea demersurile

necesarea elaborarii documenta\iilor tehnico-economice
la faza DALI, studiilor de teren, expertiza tehnica, audit
energetic,monitorizarea elaborarii acestora, recep\ionare
documentatiilor
Valoarea estimata a activitatii: 76.344 lei, TVA incius.

Activitatea 2: Manaiement de_proiect cu urmatoarele
2

subactivitati:
2. 1. Organizarea
$i
management:formarea

f uncf ionarea

echipei

de

echipei de management prin
Dispozi\ia directorului general,stabilirea sarcinilor ~i
responsabilitatilor, stabilirea graficului intalnirilor,
coordonarea derularii activita\ii echipei de management.

2.2.Monitorizarea tehnicii $i financiara a implementarii
proiectului: coordoneaza $i realizeaza activitatea,

)

organizeaza $i ptanifica intalnirile de lucru; mentine
legatura cu partenerut de proiect $i reprezentantii AM
POR, realizeaza raportarile, cererile de plata/rambursare
conform prevederilor contractului de finan\are,etc.
2.3. Auditul financiar: realizeaza achizitia serviciilor de
audit, mentine legatura cu prestatorul $i urmare~te
realizarea prestarii serviciitor{transmiterea documentelor
solicitate,
verificarea
respectarii
termenelor,
recep\ionarea serviciilor);asigura resursele necesare
conform bugetului proiectului.
Valoarea estimata a activitatii: 29.155 lei, TVA inclus.
Activitatea 3: Realizarea proiectului tehnic ~i a
detaliilor de execu;ie
3. 1. Realizarea proiectuiui tehnic $i a detaWlor de
executie pentru obiectivul de investitie "Construirea a 3
Locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabititiiti
in Municipiul Moine!jti, judetul Bacau": organizarea,

derutarea procedurii de achizi~ie publica a serviciitor de
proiectare 1n vederea elaborarii proiectului tehnic ~i a
detaliilor de executie; mentine legatura cu prestatorul $i
urmare$te realizarea prestarii serviciilor(transmiterea
documentelor
solicitate,
verificarea
respectarii
termenetor,receptionarea serviciilor ~i a documentatiei
elaborate);verificarea proiectului tehnic de catre
verificatori autotizati; asigura resursele necesare conform
bugetului proiectului.

)

3.2. Realizarea proiectului tehnic $i a detaliilor de
executie pentru obiectivut de investitie "Reabilitare $i
modernizare cliidire existentii pentru infiintarea unui
centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati in
Municipiul Moine$ti, judetul Bacau: organizarea,

derularea procedurii de achizi\ie publica a serviciilor de
proiectare in vederea elaborarii proiectului tehnic $i a
detaliilor de executie; mentine legatura cu prestatoru\ $i
urmare$te realizarea prestarii serviciilor(transmiterea
documentelor
solicitate,
verifkarea
respectarii
termenelor,recep\ionarea serviciilor ~i a documenta\iei
elaborate);verificarea proiectului tehnic de catre
verificatori autoriza\i; asigura resursele necesare conform
bugetului proiectului.
3.3. Obtinerea autorizatiei de construire a obiectivului
de investitie "Construirea a 3 Locuinte protejate pentru
persoane adulte cu dizabilitati in Municipiul Moinesti,
judetul Bacau": obtinerea avizelor, acordurilor ~i

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _a_u_t_
o _n·z_a.....t'ii_lo_r_ n_e_ce_s_a_re__
conform legislatiei in vigoare,
3

prevazute in Certificatul de urbanism pentru execufia
lucrarilor de construire;asigura resursele necesare
conform bugetului proiectutui.
3.4.0btinerea autorizatiei de construire a obiectivului de
investitie "ReabWtare si modernizare cladire existentci
pentru mfiintarea unui centru de zi pentru persoane
adulte cu dizabiiitciti in Municipiul Moine~ti, judetul
Bacau: obtinerea avizelor, acordurilor ~i autorizatiHor

necesare conform legislatiei in vigoare, prevazute in
Certificatul de urbanism pentru executia lucrarilor de
construire;asigura resursele necesare conform bugetului
proiectutui.
Valoarea estimatii a activitatii: 84.311,5 lei, TVA inctus.

Actlvltate 4:Executia lucrarilor pentru
obiectivelor de investitie

realizarea

4. 1. Executia iucrc'irilor pentru realizarea obiectivului de
investitie "Construirea a 3 Locuinte protejate pentru
persoane adulte cu dizabilitati in Municipiul Moinesti,
judetul Bacau": organizarea, derularea procedurii de

)

achizitie publica a lucrarilor de construire; mentine
legatura cu executantut lucrarilor, dirigintete de ~antier,
proiectantul,urmare~te realizarea contractului de lucrari
~i
executia efectiva a lucrarilor de construire;
organizeaza recep\ie la terminarea lucrarilor;asigura
resursele financiare necesare pentru executia lucrarilor,
asigura resursele necesare pentru utiliatile necesare
obiectivului de investitie conform bugetului proiectului;
4.2. Executia lucri1rilor pentru realizarea obiectivului de
investitie "Reabilitare si modernizare cladire existenta
pentru fnfiinfarea unui centru de zi pentru persoone
adulte cu dizabilitati fn Municipiul Moine~ti, judetul
Bacc'iu: organizarea, derularea procedurii de achizitie

publica a lucrarilor de construire; mentine legatura cu
de
santier,
executantul
lucraritor,
dirigintele
proiectantul,urmare~te realizarea contractului de lucrari
~i
executia efectiva a lucrarilor de construire;
organizeaza receptie la terminarea lucrarilor;asigura
resursele financiare necesare pentru executia lucrarilor
conform bugetului proiectului Si asigura resursele
necesare pentru utiliatile necesare obiectivului de
investitie;
4.3. Asistentci tehnica, monitorizare si urmarirea

)

lucrarilor de executie a obiectivelor de investitie :

realizeaza achizitia serviciilor de dirigien\ie de ~antier si
asistenta tehnica din partea proiectantului, mentine
legatura cu prestatorii si urmareste realizarea prestarii
serviciilor; asigura resursele financiare necesare prestarii
serviciilor, conform bugetului proiectului.

~~~~~~~~~~~

Valoarea estimata a activitatii:3.024.692,7lei, TVA inclus.
Activitatea 5: Dotarea obiectivelor de investifie
5.1. Dotarea obiectivului de investifie "Construirea a 3
Locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati
in Municipiul Moinesti, judetul Bacau": organizarea,
4

____

,,.,

··----

derularea procedurilor de achizitie publica a
bunurilor/echiparnentelor necesare dotarii si arnenajarii
spa\iilor locuintelor protejate astfel incat sa raspunda
nevoilor persoanelor cu dizabilitati si cerintelor SMC
(Anexa nr.2, Ordin 67 /2015); men\ine legatura cu
furnizorii,
urmare~te
indeplinirea
contractelor,
recep\ionarea bunurilor I echipamentelor ~i amenajarea
spa\iilor; implica beneficiarii voluntari in realizarea
activitatii; asigura resursele necesare conform bugetului
proiectului.
5.2. Dotarea obiectivului de investitie "Reabilitare si
moderntzare cUidire existenta pentru fnfiintarea unui
centru de zi pentru persoane adutte cu dizabWtofi fn
Municipiul Moine~ti, judefut Bacau":organizarea,

de
achizitie
publica
a
derularea
procedurii
bunurilorI echipamentelor necesare dotarii si amenajarii
spatiilor locuintelor protejate astfel incat sa raspunda
nevoilor persoanelor cu dizabilitati si cerintelor SMC
(Anexa nr.3, Ordin 67 /201 S);men\ine legatura cu
furnizorii,
urmare~te
1ndeplinirea
contractetor,
receptionarea bunurilorI echipamentelor ~i amenajarea
spa\'.iilor; implidi beneficiarii voluntari fo realizarea
activitatii; asigura resursele necesare conform bugetului
proiectului.

)

Valoarea estimata a activitcitii: 294.370,03 lei, 1VA
incl us.
Activitatea 6 Realizarea activitiitUor de informare ~;
publicitate
6. 1 Realizarea activitatilor de informare si publicitate:

achizi~oneaza servicii\e de informare ~i publicitate,
men~ne legatura cu prestatorul, receptioneaza serviciile
11 produsele realizate in cadrul contractului; se asigura ca
masurile ~i actiunile de informare ~i publicitate respecta
cerintele MIV; se asigura de realizarea unei bune
vizibilitati a proiectului ~i programului in comunitate ~i
judet; colaboreaza cu Partenerul UAT Mun. Moine~ti
pentru reali:zarea actiunile de informare ~i publicitate;
implica beneficiarii voluntari in activitatile de promovare.

.)

Valoarea estimata a activitiitii:5.176,5 lei, 1VA inclus.

UAT Municipiul Moine~ti
(Partener 2)

------·--·-

Activitate 1 pregatire proiect: Elaborarea cererii de
finantare ~i a documenta\iei tehnico-economice, cu
urmatoarele subactivitati:
1. 1. Elaborarea cererii de finantare: participare alaturi
de Liderul de proiect la realizarea etapelor necesare
elaborarii cererii de finantare ~i pregatirii proiectului
pentru a fi depus in vederea finantari(HCL aprobare
parteneriat, dare in administrare imobile cladiri si
terenuri, aprobare proiect; indeplinirea tuturor
formalitatilor administrative solicitate prin Ghidut
solicitantului,
conditii
specifice{semnare digitala
documente justificatuve, semnare declaratie de
eligibilitate, angaj_am~nt, TVA,completarea _cererii de
5

- --------··---finantare in MySmis cu informa~iile referitoare la UAT
Mun.Moine~ti.
Valoarea estimata a activitatii: O lei, TVA inclus.
Activitatea 2: Management de protect, cu urmatoarele
subactivitati:
2.1 Organizarea si functionarea echipei de management:

numirea coordonatorului activitatilor din partea
Partenerului prin Oispozitia Primarului UAT Mun.Moine~ti,
stabilirea sarcinilor ~i responsabiliti:itilor.
2.2 Monitorizarea implementarii proiectului: participare
prin coordonatorul de activiti:iti la 1ntalnirile ~i ~edintele
lunare, comunica pennanent cu echipa de management in
vederea implementarii proiectului.
Valoarea estirnata a activitatii: 0 lei, TVA inctus.
Activitatea 3: Realizarea proiectului tehnic ~i a
detaliilor de executie, cu urmatoarele subactivitati:

)

3.3. Obrinerea autorizatiei de construire a obiectivului
de investitie "Construirea a 3 Locuinte protejate pentru
persoane adulte cu dizabWtati fn Municipiul Moine$ti,
judetul Bacau": partenerul UAT Moinesti participa alaturi

de liderul de parteneriat la obtinerea autorizatiei de
construire, realizeaza demersurile administratibe pentru
eliberarea autorizatiei de construire.
3.4. Obtinerea autorizatiei de construire a obiectivului
de investitie "Reabilitare $i modernizare cladire
existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru
persoane adutte cu dizabilitiiti in Municipiul Moine1ti,
judetul Bacau: partenerul UAT Moinesti participa alaturi
de liderul de parteneriat la obtinerea autoriza\iei de

construire, realizeaza demersurile administratibe pentru
eliberarea autorizatiei de construire.
Vatoarea estimata a activita\ii: 0 lei, TVA inclus.
Activitatea 6: Realizarea activitatilor de informare ii
publicitate,cu urmatoarele subactivita\i:
6. 1 Realizarea activitafilor de informare ?i publicitate:
implicare alaturi de Lider 1n promovarea proiectului ~i a
investi\iilor la nivelul comunitatii, in cadrul ~edintelor
Consiliutui Local, in contextul altor evenimente
publice,etc.

)

Vatoarea estimata a activitatii:

(2)

o lei, TVA inclus.

Contributia la co-finantarea cheltuietilor totale ale proiectului
Partenerii vor asigura contributia la co-finantarea cheltuielilor totale ale proiectului a~a
cum este precizat in Cererea de finantare ~i in prezentul acord.

Organizatfa

Contributia (unde este cai:ul)
6

DGASPC Bacau
Lider de parteriat
(Partener 1)

UAT Municfpiul Mofne~ti

(3)

)

Valoarea contribufiei la total cheltuieli eligibile (in lei
~i %):70.281,05 lei, 2%
Valoarea contribufiei la total cheltuieli neeligibile (in lei
$i %) : O lei, 0%
Valoarea contribufiei la valoarea totala a proiectului
(fn lei $i %): 70.281,05 lei, 2%
Valoarea contributiei la total cheltuieli eligibile(in lei ~i
%): O lei $i 0%
Valoarea contributiei la total cheltuieli neeligibile O tei
$i 0%
Vatoarea contributiei la valoarea totala a proiectului(in
lei $i %) O lei $i 0%

Platile

Responsabilitatile privind derularea fluxurilor financiare se vor realiza in conformitate cu
prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a
fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 ~i ale Normelor metodologice de
aplkare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea
financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin HG
nr. 93/2016. Yn acest sens, se vor inlude in acordul de parteneriat prevederi precum
urmatoarele:
a) pentru decontarea cheltuielilor rambursabile fiecare partener va depune la liderul de
parteneriat o cerere de rambursare/plata pentru cheltuielile efectuate conform
acordului de parteriat ~i toate documentele justificative, inclusiv dosarut achizitiilor
publice derutate de ace~tia;
b) liderul de parteneriat este responsabil cu depunerea cererile de rambursare/plata catre
01/autoritatea de management3, iar autoritatea de management vireaza, dupa
efectuarea verificarilor necesare, valoarea cheltuielilor nerambursabile in conturile
liderului de parteneriat/partenerilor care le-au efectuat, ~i 1n concordanta cu valoarea
corespunzatoare activita\ii/activita\ilor proprii din proiect, asumate conform
prevederilor art. 3, alin. (1) ~i (2) din acordul de parteneriat.
c) liderul de parteneriat ~i partenerii • institutii publice i~i cuprind in bugetul propriu
sumele pentru creditele de angajament ~i creditele bugetare in limita sumei necesare
finan\arii valorii corespunzatoare activita\ii I activita\ilor proprii din proiect, asumate
conform prevederilor acordului de parteneriat, anexa la cererea de finantare4 •

)

3 Ase
4

vedea art. 35 alin (1) din Normele metodologice aprobate prin HG nr. 93/2016;

Ase vedea art. 8 alin (1) din OUG nr. 40/2015).
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Art. 4. Pertoada de valabilitate a acordului de parteneriat
Perioada de valabilitate a acordului 'incepe la data semnarii prezentului Acord ~i
inceteaza la data la care Contractut de Finantare aferent proiectului i~i 1nceteaza
valabilitatea. Prelungirea perioadei de va\abilitate a contractului de finantare conduce
automat la extinderea Perioadei de valabilitate a prezentului acord.
Art. 5. Drepturile ii obligatiile liderului de parteneriat (Partenerului 1)
A. Drepturile liderului de parteneriat
(1)

Liderul de proiect parteneriat are dreptul sa solidte celorlalti parteneri furnizarea
oticaror informatii ~i documente legate de proiect, 1n scopul elaborarii rapoartelor de
progres, a cererilor de rarnbursare/plata, sau a verificarii respectarii normelor in vigoare
privind atribuirea contractelor de achizitie.
B. Obligatiile liderului de parteneriat

)
(1)

Liderul de parteneriat (Partener 1) va semna Cererea de finantare ~i Contractul de
finantare.

(2)

Liderul de parteneriat (Partener 1) va consulta partenerii cu regularitate, ii va informa
despre progresul 'in implementarea proiectului ~i le va furniza copii ale rapoartelor de
progres ~i financiare.

(3)

Propunerile pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri etc.),
trebuie sa fie convenite cu partenerii 1naintea solicitarii aprobarii de catre Autoritatea
de management I Organismul intermediar POR.

(4)

Liderul de parteneriat este responsabil cu transmiterea catreOl/autoritatea de
management a cererilor de rambursare/plata, impreuna cu documentele justificative,
rapoartele de progres etc., conform prevederilor contractuale ~i procedurale.

(5)

Liderul de parteneriat are obligatia 1ndosarierii ~i pastrarii tuturor documentelor
proiectului 'in original precum ~i copii ale docurnentelor partenerilor, inclusiv
documentele cantabile, privind activitatile ~i cheltuielile eligibile in vederea asigurarii
unei piste de audit adecvate, 1n conformitate cu legisla\ia comunitara ~i nationala. Toate
documentele vor fi pastrate pana la fochiderea oficiala a Programului sau pana la
expirarea perioadei de durabilitate a proiectului, oricare intervine ultima.

(6)

Tn cazul in care autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene constata

)

neindeplinirea sau indeplinirea partiala a indicatorilor de rezultat/obiectivelor
proiectului, 'in conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, in functie de
gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferen\i activita~itor proprii,
liderul de parteneriat ~i partenerii raspund proportional sau 1n solidar pentru reducerile
aplicate din sumele solicitate la rambursare/plata.
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(7)

In cazut unui prejudiciu, liderul de parteneriat raspunde solidar cu partenerul din vina
caruia a fost cauzat prejudiciul.

(8)

Tn

(9)

Liderului de parteneriat este responsabil pentru neregulile identificate tn cadrul
proiectului aferente cheltuielilor proprii conform notificarilor ~i titlurilor de creanta
emise pe nurnele sau de catre Autoritatea de management.Drepturile ~i obligatiile
Partenerilor 2, 3, n

cazul rezilierii/revocarii contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat ~i
partenerii raspund 1n solidar pentru restituirea sumetor acordate pentru proiect.

Art. 6. Drepturile ~i obligatiile partenerHor
A. Drepturile Partenerului 2

(1)

Cheltuielile angajate de Partenerul 2, sunt eligibile in acela~i fel ca ~i cheltuietile
angajate de catre liderul de parteneriat corespunzator activita\H/activitatilor proprii din
proiect. Partenerul are dreptul, prin transfer de catre AM, la fondurile obtinute din
procesul de rambursare/plata pentru cheltuielile angajate de catre ace~tia, care au fost
certificate ca eligibile.

(2)

Partenerut are dreptul sa fie consultat cu regularitate de catre liderul de parteneriat, sa
fie informat despre progresul in implementarea proiectului ~i sa i se furnizeze, de catre
liderul departeneriat copii ale rapoartelor de progres 1i financiare.

(3)

Partenerul are dreptul sa fie consultat, de catre liderul de parteneriat, in privinta
propuneritor pentru modificari importante ale proiectului (e.g. activitati, parteneri
etc.), inaintea solicitarii aprobarii de catre AM I 01 POR.

B. Obligatiile Partenerului 2
(4)

Partenerul are obligapa de a respecta prevederile legislatiei nationale ~i comunitare 10
vigoare in domeniul achizitiilor publice, ajutorului de stat, egalita\ii de ~anse,
dezvoltarii durabile, inforrnarii ~i publicitatii 1n implementarea activitatilor proptii.

(5)

Partenerul este obligat sa puna la dispozitia liderutui de parteneriat documentatiile de
atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de achizitie publica,
spre verificare.

(6)

Partenerul este obligat sa transmita copii conforme cu originalul dupa documentatiile
complete de atribuire elaborate in cadrul procedurii de atribuire a contractelor de
achizitie publica, in scopul elaborarii cererilor de rambursare.

(7)

Partenerut este obligat sa transmita copii conforme cu originalul dupa documentele
justificative, in scopul elaborarii cererilor de rambursare/plata

{8)

Partenerul este obligat sa puna la dispozi\ia AM/01, sau oricarui alt organism national sau
european, abilitat de lege, documentele ~i/sau informatiile necesare pentru verificarea
modului de utilizare a finan~arii nerambursabile, la cerere ~i in termen de maximum 5
(cinci) zile lucratoare, ~i sa asigure conditiile pentru efectuarea verificarilor la fata
tocului.

(9)

in vederea efectuarii verificarilor prevazute la alin. anterior, Partenerul are obliga\ia. sa
acorde dreptul de acces la tocurile ~i spatiile unde se implementeaza Proiectul, inclusiv
acces la sistemele inforrnatice care au legatura directa cu proiectul, ~i sa puna la
dispozitie documentele solicitate privind gestiunea tehnica ~i financiara a Proiectului,

)

9

atat pe suport hartie, cat ~i in format electronic. Documentele trebuie sa fie u~or
accesibile ~i arhivate astfel incat, sa permita verificarea tor.
(10)

Partenerut este obligat sa furnizeze liderului de parteneriat orice informatii sau
documente privind imp\ementarea proiectului, in scopul elaborarii rapoartelor de
progres.

(11}

in cazul in care autoritaine cu competente in gestionarea fondurilor europene constata
neindeplinirea sau indeplinirea partiala a indicatorilor de rezultat/obiectivelor
proiectului, in conformitate cu prevederile art. 6 din OUG nr. 66/2011, in functie de
gradul de realizare a indicatorilor de rezultat/obiectivelor aferen\i activitatilor proprii,
partenerul raspunde propo~ional sau 10 solidar pentru reducerile apUcate din sumele
solicitate la rambursare/plata.

)

(12)

Partenerul are obligatia de a restitui AM/01, orice suma ce constituie plata
nedatorata/sume necuvenite platite in cadrul prezentului contract de finantare, in
termen de 5 zi\e lucratoare de \a data primirii notificarii.

(13)

Partenerul este obligat sa \ina o evidenta contabila distincta a Proiectului, utili:zand
conturi analitice dedicate pentru ref\ectarea tuturor operatiuni\or referitoare la
implementarea Proiectului, in conformitate cu dispozitiile legale.

(14)

Partenerul este obligat sa puna la dispozi\ia auditorului financiar independent si
autorizat in condi\iile legii toate documentele si/sau informatiile solicitate si sa asigure
toate condi\iile pentru verificarea cheltuielilor de catre acesta.

(15)

Sa pastreze toate documentele originate, inclusiv documentele contabile, privind
activitatile ~i cheltuielile eligibile 'in vederea asigurarii unei piste de audit adecvate, in
conformitate cu regulamentele comunitare ~i nationale. Toate documentele vor fi
pastrate eel pu\in 5 (cinci) ani dupa expirarea perioadei de valabilitate a contractului de
finan\are.

(16)

in cazul unui prejudiciu, partenerul din vina caruia a fost cauzat prejudiciul raspunde
solidar cu tiderul de proiect.

(17)

Pentru neregulile identificate in cadrul proiectului, notificarile ~i titlurile de creanta se
emit pe numele liderului de parteneriat/partenerului care a efectuat cheltuielile
afectate de nereguli, conform legisla~ei in vigoare.

(18)

Partenerul pe numele caruia a fost emis titlul de creanta are obligatia restituirii sumelor
cuprinse in acestea ~i asigurarea din resurse proprii a contravalorii acestora.

(19)

Tn cazul rezilierii/revocarii contractului/ordinului de finantare, liderul de parteneriat ~i
partenerul raspund in solidar pentru restituirea sumelor acordate pentru proiect.

(20)

Partenerul este tinut de respectarea de catre liderul de parteneriat a termenului de
restituire men\ionat 1n decizia de reziliere a sumelor solicitate de AM

Art. 7. Achizitii publice
(1)
Achizitiile in cadrul proiectului vor fi facute membrii parteneriatului, cu respectarea
legislatJei in vigoare, a conditiilor din contractul de finantare ~i a instructiunilor emise de
AM/01 ~i/sau alte organisme abilitate.

Art. 8. Proprietatea
(1)

Partile
au
obligatia
sa
mentina
proprietatea
imobilului
construit/modernizat/reabilitat/extins, a bunurilor achizitionate/modernizate, inclusiv a
mijloacelor de transport 10 comun, acoto unde este cazul, ~i natura activitatii pentru
care s-a acordat finantare, pe o perioada de eel putin 5 ani de la data efectuarii platii
10

finale/ de dare 'in exploatare ~i sa asigure exploatarea ~i intretinerea 1n aceasta
perioada.
(2)

lnainte de sfar~itul proiectului, parple/partenerii vor conveni asupra modului de
acordare a dreptului de utilizare a echipamentelor, bunurilor, a mijloacelor de transport
in comun etc. ce au facut obiectul proiectului. Copii ale titlurilor de transfer vor fi
ata~ate raportului final

(3)

Partile au obligatia de a asigura functionarea tuturor bunurilor, echipamentelor, a
mijloacelor de transport in comun, acolo unde este cazul, ce au facut obiectul
finantarilor nerambursabile, la locul de desfa~urare a proiectului ~i exclusiv 10 scopul
pentru care au fost achizitionate.

(4)

Partile au obliga\ia sa foloseasca conform scopului destinat ~i sa nu vanda sau sa
instraineze, sub orice forma obiectele I bunurite, fie ele mobile sau imobile finantate
prin POR 2014-2020, pe o perioada de 5 ani de la de la efectuarea platii finale. De
asemenea, partile au obligatia respectarii prevederilor contractului de finan\are cu
privire la ipotecarea bunurilor in scoput realizarii proiectului.

Art. 9. Confidentfalitate
(1)
Partile semnatare ale prezentului acord convin sa pastreze 1n stricta confidentialitate
informatiile primite 'in cadrul ~i pe parcursul implementarii proiectului ~i sunt de acord sa
previna orice utilizare sau divulgare neautorizata a unor astfel de informatii. Paftile inteleg sa
utilizeze informatiile confidentiale doar in scopul de a-~i 'indeplini obligatiile din prezentul
Acord de Parteneriat.

Art. 1o Legea aplfcabUa
(1)

Prezentului Acord i se va aplica ~i va fi interpretat in conformitate cu legea romana.

(2)

Pe durata prezentului Acord, partile vor avea dreptul sa convina in scris asupra
modificarii anumitor clauze, prin act aditional. Orice modificare a prezentului acord va fi
valabila numai atunci cand este convenita de toate paftile.

Art. 11 Dispozitii finale
(1)

)

Toate posibilele dispute rezultate din prezentul acord sau 'in legatura cu el, pe care
paftile nu le pot solutiona pe cale amiabila, vor fi solutionate de instantele competente.

1ntocmit in J(trei) exemplare, in limba romana, cate unul pentru fiecare parte ~i un original
pentru cererea de finantare.
Semnaturi
Directia
Generala de

Asistenta Soclala
~i Protectia
Copilului Bacau

Tftaru Daniela,
Director General
D.G.A.S.P.C Bacciu

Semniitura

Data ~; locul
semnarii

Semnlitura

Data $i locul
semnarii

Lider de

parteneriat
(Partener 1)

--- - - - - - -

UAT Municipiut
Moine~ti

Vieru Valentin
Primar UAT Municipiul Moine~ti

Partener 2

---- ---------- -11
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PRIMARUL MUNICIPIULUI MOINESTI

Nr.44324/18.12.2017
EXPUNERE DE MOTIVE

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea proiectului "lnfrastructura sociala comunitara
pentru persoane adulte cu dizabilitati"

)

• ,_

Potrivit Legii 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
promovarea ~i respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati revin, in principal, autoritatilor
administratiei publice locale unde 1~i are domiciliul sau re~edinta persoana cu handicap ~i, 1n
subsidiar, respectiv complementar, autoritatilor administra\iei publice centrale, societatii civile ~i
familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu dizabilitati.
in baza principiului egalizarii ~anselor, autoritatile publice competente au obligatia sa
asigure resursele financiare necesare ~i sa ia masuri specifice pentru ca persoanele cu handicap
sa aiba acces nemijlocit ~i neingradit la servicii.
Strategia Judetului Bacau de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2020
isi propune ca obiectiv specific in ceea ce priveste protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilitati, "Continuarea procesului de reforma institutionala a serviciilor sociale
din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului prin trecerea de la
ingrijirea institutionalizata la ingrijirea la nivelul comunitatii (0.S.6.1 )", vizate fiind institutiile
de protectie speciala cu o capacitate de peste 120 de locuri, respectiv Centrul de Recuperare si
Reabilitare Neuropsihica Racaciuni si Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu
Handicap Comanesti.
Valorificand oportunitatea oferita de Jansarea apelului de proiecte nr. P.O.R/8/8.1/8.3/B
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau isi propune sa acceseze
aceasta finantare cu un proiect care are ca obiectiv general infiintare de servicii sociale (3
locuinte protejate si centru de zi) pentru restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap Comanesti.
Prin adresa nr.62437/22.06.2017 Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Bacau a adresat UAT municipiul Moinesti invitatia incheierii unui parteneriat privind
sustinerea realizarii acestui proiect prin atribuirea de catre UAT municipiul Moinesti catre
DGASPC Bacau a unui teren pentru construirea Locuintelor protejate si a unui imobil care sa
poata fl extins/reabilitat/modemizat pentru infiintarea unui centru de zi.
In acest context, prin Hotararea nr. 109/07.07.2017, Consiliul Local Moinesti si-a
exprimat acordul privind incheierea parteneriatului intre Municipiul Moine~ti ~i Judetul Bacau
prin Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau in scopul infiintarii
lnfrastructurii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati. Totodata, a aprobat
Acordul cadru de Parteneriat incheiat intre Municipiul Moine~ti ~i Judetul Bacau prin Directia

)

)

Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau, conform anexei nr. I Hotararea
amintita.
In baza acordului de parteneriat, prin Hotararea Consiliului Local Moinesti nr.
132/30.08.2017, s-a aprobat:
I. darea in administrare Directiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau
pentru o perioada de 25 de ani a imobilelor cladire si teren, situate in strada Libertatii, avand
numar de inventar 165000 si numar de carte funciara 62722 apartinand domeniului privat al
municipiului Moinesti, identificate in Anexa nr. I la Hotararea amintita, pentru 'infiintarea unui
Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, in cadrul Proiectului "lnfrastructura sociala
comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitati", Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/l.
2. darea in administrare Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau
pentru o perioada de 25 de ani a imobilului situat in strada Libertatii, nr. &A, avand numar de
inventar 9000165, apartinand domeniului public al municipiul Moinesti, identificat la pozitia nr.
3 din Anexa nr.1 care face parte din Hotararea amintita, pentru infiintarea unui Centru de zi
pentru persoane adulte cu dizabilitati, 7n cadrul Proiectului "Infrastructura sociala comunitara
pentru persoane adulte cu dizabilitaf', Apel de proiecte POR 8/8. t/8.3/8/1.
3. darea in administrare Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau
pentru o perioada de 25 de ani a terenului situat in cartier Lucacesti, avand numar de inventar
9000166 si numar de carte funciara nr. 60610, apartinand domeniului public al municipiul
Moinesti, identificat in Anexa nr.2 care face parte din Hotararea amintita, pentru infiintarea
Locuintelor Protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in cadrul Proiectului "lnfrastructura
social acomunitari1 pentru persoane adulte cu dizabilitaf', Apel de proiecte POR 8/8.1 /8.3/8/1.
In baza Contractelor de administrare nr.34215/09/10.2017 si 34215/09/10.2017, UAT
municipiul Moinesti a transmis dreptul de administrare a imobilelor cladire si teren prevazute in
Hotararea Consiliului Local Moinesti nr. 132/30.08.2017.
Ulterior, au fost incheiate procesele - verbale de predare-primire nr. 37123/24.10.2017 si
37124/24.l0.2017 prin care imobilele cladire si teren au fast predate catre Directia Generala de
Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau.
Prin raportul nr. 44200/ 18.12.2017, Directia de Asistenta Sociala Moinesti, a prezentat
atat contextul cat si oportunitatea implementarii acestui proiect in municipiul Moinesti.
Avand in vedere cele prezentate, propun Consiliului Local Moinesti:
1. Aprobarea Proiectului INFRASTRUCTURA SOCIALA COMUNITARA PENTRU

PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI - Cod 119326, in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/8/1 si a
cheltuielilor legate de Proiect;
2. Aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Moine~ti ~i Judetul Bacau prin
Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau in scopul
infiintarii Infrastructurii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati,
conform Anexei la prezentul Proiect de hotarare.
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RAPORT
la Proiectul de Hotarare privind aprobarea proiectului "Infrastructura sociala
comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitati"

Potrivit Legii 448/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
promovarea ~i respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati revin, in principal, autoritatilor
administratiei publice locale unde i~i are domiciliul sau re~edinta persoana cu handicap ~i, 1n
subsidiar, respectiv complementar, autoritatilor administratiei publice centrale, societatii civile
~i familiei sau reprezentantului legal al persoanei cu dizabilitati.
in baza principiului egalizarii ~anselor, autoritatile publice competente au obligatia sa
asigure resursele financiare necesare !;ii sa ia masuri specifice pentru ca persoanele cu handicap
sa aiba acces nemijlocit ~i neingradit la servicii.
Strategia Judetului Bacau de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2014-2020
isi propune ca obiectiv specific in ceea ce priveste protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu dizabilitati, "Continuarea procesului de reforma institutionala a serviciilor
sociale din cadrul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului prin trecerea
de la ingrijirea institutionalizata la ingrijirea la nivelul comunitatii (O.S.6.1)", vizate fiind
institutiile de protectie speciala cu o capacitate de peste 120 de locuri, respectiv Centrul de
Recuperare si Reabilitare Neuropsihica Racaciuni si Centrul de Recuperare si Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap Comanesti.
Valorificand oportunitatea oferita de lansarea apelului de proiecte nr. P.0.R/8/8.1/8.3/B
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau isi propune sa acceseze
aceasta finantare cu un proiect care are ca obiectiv general infiintare de servicii sociale (3
locuinte protejate si centru de zi) pentru restructurarea Centrului de Recuperare si Reabilitare a
Persoanelor cu Handicap Comanesti.
Prin adresa nr.62437/22.06.2017 Directia Genera la de Asistenta Sociala si Protectia
Copilului Bacau a adresat UAT municipiul Moinesti invitatia incheierii unui parteneriat privind
sustinerea realizarii acestui proiect prin atribuirea de catre UAT municipiul Moinesti catre
DGASPC Bacau a unui teren pentru construirea Locuintelor protejate si a unui imobil care sa
poata fi extins/reabilitat/modemizat pentru infiintarea unui centru de zi.

)

)

In acest context, prin Hotararea nr. 109/07.07.2017, Consiliul Local Moinesti si-a
exprimat acordul privind incheierea parteneriatului intre Municipiul Moine~ti ~i Judetul Bacau
prin Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau in scopul infiintarii
Infrastructurii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati. Totodata, a aprobat
Acordul cadru de Parteneriat 1ncheiat intre Municipiul Moine~ti ~i Judetul Bacau prin Directia
Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau, conform anexei nr. I Hotararea
amintita.
Obiectul acestui parteneriat este de a stabili drepturile ~i obligatiile partilor,
contributia financiara proprie a fiecarei parti
la bugetul proiectului, precum si
responsabilitatile ce le revin in implementarea activitatilor
aferente proiectului:
INFRASTRUCTURA SOC/ALA COMUNJTARA PENTRU PERSOANE ADULTE CU
DIZABILITAT/, care este depus in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,
Axa pritoritara 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale. Prioritatea de investitie
8.1 - Investitie in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
national, regional di local, reducand inegalitatile in ceea ce priveste starea de sanatate si
promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului la serviciile sociale, culturale side
recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitatile
locale. Obiectiv specific 8.3 - Cresterea gradului de acoperire cu servicii sociale.
In baza acordului de parteneriat, prin Hotararea Consiliului Local Moinesti nr.
132/30.08.2017, s-a aprobat:
I. darea 'in administrare Direcfiei Generale de Asistenfa Sociala ~i Protecfia Copilului
Bacau pentru o perioada de 25 de ani a imobilelor cladire si teren, situate 'in strada Libertatii,
avand numar de inventar t65000 si numar de carte funciara 62722 apartinand domeniului
privat al municipiului Moinesti, identificate in Anexa nr. I la Hotararea amintita, pentru
infiinfarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati, in cadrul Proiectului
"lnfrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitati'', Apel de proiecte
POR 8/8.1/8.3/8/1.
2. darea in administrare Directiei Generate de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului
Bacau pentru o perioada de 25 de ani a imobilului situat in strada Libertatii, nr. 8A, avand
numar de inventar 9000165, apartinand domeniului public al municipiul Moinesti, identificat la
pozitia nr. 3 din Anexa nr.1 care face parte din Hotararea amintita, pentru infiintarea unui
Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitafi, in cadrul Proiectului "lnfrastructura sociala
comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitati'', Apel de proiecte POR 8/8.1 /8.3/8/1.
3. darea in administrare Direcfiei Generale de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului
8acau pentru o perioada de 25 de ani a terenului situat in cartier Lucacesti, avand numar de
inventar 9000166 si numar de carte funciara nr. 60610, apartinand domeniului public al
municipiul Moinesti, identificat in Anexa nr.2 care face parte din Hotararea amintita, pentru
infiintarea Locuintelor Protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in cadrul Proiectului
"lnfrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitaW', Apel de proiecte
POR 8/8.1/8.3/8/1.
In baza Contractelor de administrare nr.34215/09/10.2017 si 34215/09/10.2017, UAT
municipiul Moinesti a transmis dreptul de administrare a imobilelor cladire si teren prevazute
in Hotararea Consiliului Local Moinesti nr. 132/30.08.2017.

Ulterior, au fost incheiate procesele - verbale de predare-primire nr. 37123/24.I0.2017
si 37124/24.10.20 t 7 prin care imobilele cladire si teren au fost predate catre Directia General a
de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau.
Avand in vedere cele prezentate si tinand cont de adresa nr. 125477/12.12.2017,
transmisa de catre Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau,
propunem Consiliu local al municipiului Moinesti urmatoarele:

)

I. Aprobarea Proiectului JNFRASTRUCTURA SOCIALA COMUNITARA PENTRU
PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI - Cod 119326, in cadrul Programului
Operational Regional 2014-2020, Apel de proiecte POR 8/8.1/8.3/B/l si a
cheltuielilor legate de Proiect;
2. Aprobarea acordului de parteneriat intre Municipiul Moine~ti ~i Judetul Bacau prin
Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Bacau in scopul
infiintarii lnfrastructurii sociale comunitare pentru persoane adulte cu dizabilitati,
conform Anexei la prezentul Proiect de hotarare;

Director executiv,
BOGDA ~PETRU CEHAN

)

sef serviciu A.S.
ADELA FODOR

PROJECT: INFRASTRUCTURA SOCIALA COMUNITARA PENTRU PERSOANE
ADULTE CU DIZABILITATI, COD 119326

OBIECTlVUL PROIECTULUI. DESCRIEREA OBIECTIVELOR OE INVESTITIE .
BUGETUL PROIECTULUI

)

)·

Obiective proiect
Obiectivul general al proiectului:
Susfinerea dezinstitutionalizarii persoanelor cu dizabilitati din cadrul Centrului de
Recuperare ~i Reabilitare a Persoanelor cu Handicap Comane~ti concomitent cu
dezvoltarea masurilor de prevenire a institutionalizarii.
Proiectul"Infrastrnctura sociala comunitara pentrn persoane adulte cu dizabilitati" pri.n
investitiile propuse contribuie la infiintarea serviciilor sociale(locuinte protejate si centm
de zi) necesarea realizarii dezinstitutionalizarii persoanelor adulte cu dizabilitati aflate intr~
o institutie de tip vechi cu o capacitate de peste 120 de beneficiari indentificata in Anexa 7,
concomitent cu
prevenerea institutionalizarii acestora si sustinerea se1viciilor in
comunitate. Obiectivul general al proiectului va :fi atins prin infiintarea de servicii sociale
respectand un rapo1t de 3 locuinte protejate cu o capacitate de 6 beneficiari fiecare la un
centru de zi, astfel incat fiecare beneficiar din locuintele protejate va beneficia de serviciile
oferite in centrul de zi. Serviciile sociale sunt rezultatul construirii si dotarii a 3 Locuinte
Protejate pentru 18 persoane adulte cu dizabilitati institutionalizate in cadrnl CRRPH
Comanesti si reabilitarea, modemizarea si dotarea unei cladiri existente pentm inftintarea
unui centru de zi. lnvestitiile vor fi realizate in Mun.Moinesti in pa1teneriat cu UAT
Mun.Moinesti care pune la dispozitie spatiul necesar infiintarii centmlui de zi si terenul
pentru dezvoltarea locuintelor protejate. Prin urmare, prin activitatile propuse proiectul
contribuie la atingerea obiectivului specific 8.3 al Programului - "Cresterea gradului de
acoperi.re cu senricii sociale" pentru grupul vulnerabil persoane cu dizabilitati.
Locuintele protejate vor asigura servicii de cazare in sistem protejat, ingrijire personala,
asistenta si supo11 beneficiarilor iar in cadrul centrului de zi vor fi organizate activitati
diverse in scopul prevenirii institutionalizarii si sustinerii integrarii/reintegrarii in
comunitate a persoanelor cu dizabilitati prin dobandirea de noi abilitati, cresterea stimei de
sine si a increderii in fortele proprii.
Obiective specifice:
• Infiinfarea a 3 Locuinfe protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in
Municipiul Moinesti, judetul Bacau, pentru 18 persoane adulte cu dizabilitati din
1

CRRPH Comane~ti in termen de 18 luni de la semnarea contractului de finantare
Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin activitatea de constrnire, asigurare a utilitatilor
generale si specifice si dotarea a 3 Locuinte protejate pentrn persoane adulte cu
dizabilitati. Locuintele protejate vor facilita tranzitia spre viata i.ndependenta ~i integrarea
sociala a 18 persoane adulte cu dizabilitati institutionalizate in CRRPH Comanesti.
Capacitatea unei locuinte protejate fiind de 6 locuri.

• infiintarea unui centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, in Municipiul
Moine~ti, judetul Bacau destinat persoanelor adulte cu dizabilitati dezinstitufionalizate
din CRRPH Comane~ti ~i persoanelor adulte cu dizabilitati din comunitate carora in
prezent nu Ii se ofera servicii prin care sa se previna institutionalizarea, in termen de 18
luni de la semnarea contractului de finantare.

)

Atingerea acestui obiectiv se va realiza prin activitatile de reabilitare, modemizare,
asigurare a utilitatilor generate si specific, dotarea si amenajarea unei cladiri existente si
transfonnarea acesteia in centru de zi pentrn persoane adulte cu dizabilitati.

• Realizarea prioritatilor de interventie propuse in Planul de Restructurare al
CRRPH Comanesti aprobat prin HCJ nr. 108/29.05.2017.
Atingerea acestui obiectiv se realizeaza prin elaborarea prezentei cereri de finantare,
accesarea finantadi, executia obiectivelor de investitie: constmirea a 3 locuinte protejate
pentrn persoane adulte cu dizabilitati in Mun.Moinesti, jud. Bacau, respective reabilitarea
si modemizarea unei cladiri ex.istente pentru infiintarea unui centiu de zi pentru persoane
adulte cu dizabilitati in Mun.Moinesti, jud. Bacau, transferul a 18 persoane cu dizabilitati
din CRRPH Comanesti in cele 3 locuinte protejate in perioada de durabilitate a proiectului
POR.

9. Rezultate asteptate
• Elaborarea unei cereri de finantare si depunerea in vederea finantarii;
• 3 locuinte protejate pentm persoane adulte cu dizabilitati, cu o capacitate de 6
locuri fiecare, constiuite, dotate si conectate la reteaua de utilitati pentiu
dezinstitutionalizarea a 18 persoane cu dizabilitati din cadrul CRRPH Comanesti;
• 1 cladire aferenta centiului de zi pentiu persoane adulte cu dizabilitati in
localitatea Moinesti reabilitata si modernizata, dotata si conectata la reteaua de utilitati
pentru furnizarea de servicii comunitare si prevenirea instititutionalizarii;
• implementarea Planului de Restructurare al Centrului de Recuperare si Reabilitare
Persoanelor cu Handicap Comanesti aprobate prin Hotararea de Consiliu Judetean
nr.108/29.05.2017.
I. Descrire oblectiv de investi\ie: 11 Reabilitare si modernizare cladire existent
pentru infiintarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitati in ora,ul
Moine,ti, judetul Bacau in cadrul Proiectului "lnfrastructura sociala comunitara
pentru persoane adulte cu dizabilitafi"
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1.1- Denumirea investitiei :

Reabilitare si modernizare cladire existent pentru infiintarea unui centru de zi
pentru persoane adulte cu dizabilitati in ora,ul Moinefti, judetul Bacau in cadrul
Proiectului 11/nfrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte cu
dizabilitafi"

1.2- Amplasamentul obiectivului :
Str. Libertatii, nr. 8, SA, mun. Moinesti, Judetul Bacau
1.3- Beneficiarul investitiei :
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI

)

BACAU in parteneriat cu UAT MUNICIPIUL MOINE~TI
1.4- Proiectantul general :

BJ.A. COLAC ALEXANDRU SORIN

1.5· Faza de proiectare: SF
1.6- Descrierea functionala si tehnologica:
Din punct de vedere al destinatiei si dispunerii incaperilor, conform datelor din
tema de proiectare elaborata de beneficiar, cladirea existenta are regimul de inaltime
parter, respectiv parter + supanta dupa reabilitare si modernizare, la care dispunerea
compartimentelor functionale s-a facut dupa cum urmeaza:

SITUATIA EXISTENTA-PARTER:

)

- spatiu tehnic- S=19,43 mp
- spatiu tehnic- S=277,28 mp
TOTAL SUPRAFATA UTILA PARTER= 296,71 mp

SITUATIA PROPUSA • PARTER;
- vestibul- S=11,58 mp
- camera tehnica- S=9, 78 mp
- spatiu multifunctional- S=111, 77 mp
- grup sanitar- S=S,80 mp
- vestiar beneficiari - S=12,79 mp
- depozitare - S=13,20 mp
- hol- S=4,65 mp
- grup sanitar - S=3,38 mp
- grup sanitar - 8=3,39 mp
- grup sanitar- S=4,60 mp
- cabinet medical - S=9,49 mp
- spatiu multifunctional - S=83,39 mp
TOTAL SUPRAFATA UTILA PARTER= 273,82 mp
SITUATIA PROPUSA- SUPANTA:
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- hol- S=3,95 mp
- spatiu multifunctional- S=78,81 mp
- cabinet consiliere - S=17,97 mp
- camera personal - S=12,62 mp
- oficiu- S=9,88 mp
- grup sanitar - S=2,27 mp
TOTAL SUPRAFATA UTILA SUPANTA = 125,50 mp
Finisajele exterioare propuse vor fi de calitate superioara: tencuiala decorativa
de exterior crem, cu soclul din beton finisat cu tencuiala decorativa de culoare maro.
Finisajele interioare vor fi de tip zugraveli cu var lavabil de interior.
Constructia ce va fi reabilitata si modernizata este realizata intr-o structura din
cadre din beton armat prefabricat cu inchideri din zidarie de caramida cu grosimea de
30 cm la exterior si va fi termoizolata cu termosistem din polistiren expandat de 15 cm
grosime.
Se propune realizarea unei supante pe o suprafata de 150 mp in partea estica a
cladirii.
Sarpanta este din beton prefabricat.
Tamplaria exterioara va fi din PVC de culoare alba. cu geam termoizolator.
Tamplaria interioara va fi din lemn.
Pardoseli din gresie vestibul, camera tehnica, vestiar beneficiar, grupuri
sanitare, spatii depozitare si oficiu.
Pardoseli din parchet laminat in spatiile multifunctionale, cabinet medical,
camera personal si cabinet consiliere.
Pentru asigurarea conditiilor specifice, corespunzatoare acestor categorii de
cladiri, obiectivul va fi dotat cu instalatii interioare aferente, dupa cum urmeaza:

)

-instalatii electrice interioare
-instalatii sanitare interioare
-instalatii interioare de incalzire centrala.
lnstalatiile interioare se vor trata in memoriile tehnice de specialitate, la faza de
proiectare Pth.
2.- DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI :
2.1-Suprafata si situatia juridica a terenului :
Amplasamentul investitiei este situat in intravilanul municipiului Moinesti si are o
suprafata totala de 394,31 mp.
Terenul destinat obiectivului se afla in domeniul public al UAT Moinesti si a fast
dat in administrare pentru o perioada de 25 de ani catra DGASPC Bacau.
Terenul este liber de orice sarcini.
Amplasamentul beneficiaza de posibilitati de racordare la reteaua de alimentare
cu energie electrica existenta in zona.
2.2.· Clima si fenomenele naturale specifice:
Din punct de vedere climatic teritoriul municipiului Moinesti se incadreaza in
zona de extindere a climatului temperat continental propriu-zis.
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Temperatura medie multianuala este stabilita in jurul valorii de 9,2 C, luna cea
mai calduroasa fiind iulie, cu o valoare medie multianuala de 21,2 C iar luna cea mai
rece ianuarie cu temperatura medie de - 4, 1 C, rezultand o amplitudine termica anuala
de 25,2° C. Numarul zilelor de vara este relativ redus - cca. 86 de zile cu temperaturi
mai mari de 25° C. Numarul mediu al zilelor cu inghet este de 126 pe an.
Valoarea medie multianuala a precipitatiilor de cca. 542 mm/an.
Valorile medii multianuale ale precipitatiilor fiecarei luni evidentiaza un maxim
pluviometric in intervalul mai - august si minime in lunile decembrie - martie.
2.3.- Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament :

)

Terenul de amplasare are stabilitatea locala ~i generala asigurata in conditiile
geotehnice actuale, nu este afectat de fenomene morfo-dinamice, Terenul nu este
supus inundatiilor sau viiturilor de apa.
Presiunea conventionala admisibila pe stratul de fundare, in conformitate cu
prevederile STAS 3300/2 - 85, Anexa 8, este PcoNv = 290 kPa - praf nisipos, plastic
vartos ( pentru le = 0 ,8 si Ip = 13%, e = 0, 7 - valori determinate pe probe de strat in
lucrari apropiate), respectiv PcoNv= 350 kPa pentru pietris cu bolovanis si nisip.
Cladirea se incadreaza in categoria ,,D" de importanta, clasa IV de
importanta si au gradul Ill de rezistenta la foe.
Vecinatatile amplasamentului sunt urmatoarele :
Nord: - post transformare, blocuri locuinte
Vest : - blocuri locuinte
Sud: - Catedrala 'Sf. lerarh Nicolae'
Est : - Str. Libertatii
2.4.- CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI :

)

2.4.1.·CLADIREA PROPRIU-ZISA :
Obiectivul prezentat in documentatia de fata a fost conceput in conformitate cu
normele si normativele in vigoare specifice acestor categorii de cladiri.
Cladirea propusa se dezvolta pe doua nivele (parter+ supanta), indicii spatiali
realizati fiind urmatorii :
- Suprafata teren: St= 394,31 mp
- Arie construita: Ac = 330,00 mp
- Arie desfasurata construita: Ade 480.00 mp
- Numar de niveluri: 2(P+Sup.)
- lnaltime medie a nivelului : Hmed 2,50 m
- lnaltime la streasina: Hstreasina = +4,60 m
- lnaltime la coama: Hcoama +4,75 m
- P.O.T. existent= 83,69%
- C.U.T. existent= 0,83
- P.O.T. propus= 83,69%
- C.U.T. propus= 1,20.

=
=

=

s

2.4.2.- RETELE AFERENTE :
Alimentarea cu apa se va realiza prin bransament la reteaua existenta.
Alimentarea cu energie electrica se va realiza din instalatiile electro-energetice
existente in imediata vecinatate a amplasamentului obiectivului, printr-un bransament
electric monofazat, dimensionat corespunzator.
Evacuarea apelor uzate produse la obiectiv se va realiza la reteaua existenta.
Solutiile tehnice adoptate vor fi prezentate in memoriile tehnice de specialitate la
documentatia faza Pth.

2.5.·STRUCTURA CONSTRUCTIVA :
2.5.1-Cladirea propriu-zisa
Constructia ce va fi reabilitata si modernizata este realizata intr-o structura din
cadre din beton armat prefabricat cu inchideri din zidarie de caramida cu grosimea de
30 cm la exterior si va fi termoizolata cu termosistem din polistiren expandat de 15 cm
grosime.
Se propune realizarea unei supante pe o suprafata de 150 mp in partea estica a
cladirii.
Sarpanta este din beton prefabricat.
Tamplaria exterioara va fi din PVC de culoare alba, cu geam termoizolator.
Tamplaria interioara va fi din lemn.
Pardoseli din gresie vestibul, camera tehnica, vestiar beneficiar, grupuri
sanitare, spatii depozitare si oficiu.
Pardoseli din parchet laminat in spatiile multifunctionale, cabinet medical,
camera personal si cabinet consiliere.

)

2.6.-INSTALATII AFERENTE CLADIRII:
In vederea asigurarii conditiilor specifice corespunzatoare acestor tipuri de
cladiri, aceasta va fi dotata cu instalatii interioare, dupa cum urmeaza :
- instalatii sanitare interioare
- instalatii electrice interioare
- instalatii interioare de incalzire centrala.

2.7.-ASIGURAREA CU UTILITATI:
Pentru asigurarea conditiilor specifice corespunzatoare obiectivul necesita
asigurarea cu utilitati, dupa cum urmeaza :
-Asigurarea
-Asigurarea
-Asigurarea
-Asigurarea

cu apa rece
evacuarii apelor uzate la canalizare
cu energie electrica
cu energie termica.

Solutiile tehnice adoptate si modul de asigurare a utilitatilor sunt urmatoarele :
Alimentarea cu apa rece se va realiza prin bransare la reteaua existenta.
Evacuarea si colectarea apelor uzate produse la obiectiv se va realiza la
reteaua existenta.
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Asigurarea cu energie electrica se va realiza din instalatiile electroenergetice
existente in vecinatatea amplasamentului obiectivului, printr-un bransament electric
monofazat, ce se va realiza cu cablu torsadat, pozat aerian.
Asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzirea spatiilor in sezonul
rece al anului se va realiza printr-o centrala termica pe combustibil gazos ce va asigura
si necesarul de apa calda menajera

II. Descriere obiectiv de investitie: Construirea a 3 Locuinte protejate pentru
persoane adulte cu dizabilitati in ora,ul Moine,ti, judetul Bacau in cadrul
Proiectului "lnfrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte cu
dizabilitafi,,
1.1-Denumirea investitiei :

Construirea a 3 Locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in ora,ul
Moine,ti, judetul Bacau in cadrul Proiectului nlnfrastructura sociala comunitara
pentru persoane adulte cu dizabiliUifi"
1.2- Amplasamentul obiectivului :

Str. Lucacesti, nr. 61 B, mun. Moinesti, Judetul Bacau
1.3- Beneficiarul investitiei :

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA S( PROTECTIA
BACAU in parteneriat cu UAT MUNICIPIUL MOINE~TI

COPILULUI

1.4- Proiectantul general:
B.I.A. COLAC ALEXANORU SORIN

..')

1.5· Faza de proiectare :SF
1.6- Descrierea functionala si tehnologica :
Din punct de vedere al destinatiei si dispunerii incaperilor, conform datelor din
tema de proiectare elaborata de beneficiar, cladirile vor avea regimul de inaltime parter
+ mansarda, la care dispunerea compartimentelor functionale s-a facut dupa cum
urmeaza:

PARTER:
- hol- S=6,39 mp
- hol- S=37,48 mp
- dormitor - S=13,59 mp
- baie - 8=6,65 mp
- bucatarie + debara- $=9,24 mp
- dormitor - 8=14,99 mp
- baie - 8=5,31 mp
- casa scarii- 8=6,09 mp
- dormitor - S=14,99 mp
- baie - S=5,31 mp
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- sala mese- S=9,24 mp
- camera personal - S=14,99 mp
- baie - S=5,31 mp
TOTAL SUPRAFATA UTILA PARTER= 149,58 mp

MANSARDA:
- hol- S=28,96 mp
- depozitare- S=4, 73 mp
- depozitare - S=5,47 mp
- depozitare - S=5,47 mp
- depozitare- S=4, 73 mp
- dormitor - S=14,33 mp
- baie - S=4, 73 mp
- baie- S=S, 19 mp
- dormitor - S=14,33 mp
- depozitare - S=S, 19 mp
- baie- S=4, 73 mp
- dormitor- S=14,33 mp
- depozitare - S=4, 73 mp
TOTAL SUPRAFATA UTILA MANSARDA

=116,92 mp

Finisajele exterioare propuse vor fi de calitate superioara: tencuiala decorativa
de exterior crem, cu soclul din beton finisat cu tencuiala decorativa de culoare maro.
Finisajele interioare vor fi de tip zugraveli cu var lavabil de interior.
Constructia propriu-zisa se propune a se realiza intr-o structura din cadre din
beton armat cu inchideri din zidarie de caramida cu grosimea de 30 cm la exterior si
termosistem din polistiren expandat de 1 O cm grosime, iar la interior cu pereti din gipscarton premontati pe profile zincate si vata minerala intre panouri. Cadrele de beton
armat se realizeaza pe parter, iar la mansarda structura se va realiza din pereti de tip
tristrat pe structura din lemn.
Fundatiile var fi izolate din beton armat.
Planseul peste parter va fi din beton armat, cu grosimea de 15 cm.
Planseul peste mansarda va fi din lemn, cu grosimea de 15 cm.
Sarpanta va fi din lemn, cu invelitoarea din tabla profilata de culoarea maro.
Tamplaria exterioara va fi din lemn stratificat maro, cu geam termoizolator.
Tamplaria interioara va fi din lemn.
Pardoseli din gresie in holuri, bucatarie+debara, sala de mese, casa scarii, hol
mansarda si bai.
Pardoseli din parchet laminat in camera personal,
dormitoare si spatii
depozitare.
Pentru asigurarea conditiilor specifice, corespunzatoare acestor categorii de
cladiri, obiectivul va fi dotat cu instalatii interioare aferente, dupa cum urmeaza:
-instalatii electrice interioare
-instalatii sanitare interioare
·instalatii interioare de incalzire centrala.
lnstalatiile interioare se vor trata in memoriile tehnice de specialitate, la faza de
proiectare Pth.
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2.- DATE TEHNICE ALE INVESTITIEI :

2.1-Suprafata si situatia iuridica a terenului :
Amplasamentul investitiei este situat in intravilanul municipiului Moinesti si are o
suprafata totala de 1513 mp.
Terenul destinat obiectivului se afla in domeniul public al UAT Moinesti si a fost
dat in administrare pentru o perioada de 25 de ani catra DGASPC Bacau.
Terenul este liber de orice sarcini.
Amplasamentul beneficiaza de posibilitati de racordare la reteaua de alimentare
cu energie electrica existenta in zona.

)

2.2.- Clima si fenomenele naturale specifice:
Din punct de vedere climatic teritoriul municipiului Moinesti se incadreaza in
zona de extindere a climatului temperat continental propriu-zis.
Temperatura medie multianuala este stabilita in jurul valorii de 9,2 C, luna cea
mai calduroasa fiind iulie, cu o valoare medie multianuala de 21,2 C iar luna cea mai
rece ianuarie cu temperatura medie de - 4, 1 C, rezultand o amplitudine termica anuala
de 25,2° C. Numarul zilelor de vara este relativ redus - cca. 86 de zile cu temperaturi
mai mari de 25° C. Numarul mediu al zilelor cu inghet este de 126 pe an.
Valoarea medie multianuala a precipitatiilor de cca. 542 mm/an.
Valorile medii multianuale ale precipitatiilor fiecarei luni evidentiaza un maxim
pluviometric in intervalul mai - august si minime in lunile decembrie - martie.

2.3.- Caracteristicile geofizice ale terenului de amplasament :

)

Terenul de amplasare are stabilitatea locala ~i generala asigurata in conditiile
geotehnice actuale, nu este afectat de fenomene morfo-dinamice, Terenul nu este
supus inundatiilor sau viiturilor de apa.
Presiunea conventionala admisibila pe stratul de fundare, in conformitate cu
prevederile STAS 3300/2 - 85, Anexa B, este PcoNv = 290 kPa - praf nisipos, plastic
0, 7 - valori determinate pe probe de strat in
vartos ( pentru le = 0,8 si Ip 13%, e
lucrari apropiate), respectiv PcoNv= 350 kPa pentru pietris cu bolovanis si nisip.
Cladirile se incadreaza in categoria ,,D" de importanta, clasa IV de
importanta si au gradul Ill de rezistenta la foe.
Vecinatatile amplasamentului sunt urmatoarele :Nord: - proprietate Casa
Parohiala ; Vest : - cale acces {drum local) ;Sud: - Str. Pietrosu :Est : - Str. Lucacesti
(DC 108A)

=

=

2.4.- CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCTIEI :
2.4.1.-CLADIREA PROPRIU-ZISA :

Obiectivul prezentat in documentatia de fata a fost conceput in conformitate cu
normele si normativele in vigoare specifice acestor categorii de cladiri.
Cladirea propusa se dezvolta pe doua nivele (parter + mansarda), indicii
spatiali realizati fiind urmatorii :
9

- Suprafata teren : St= 1531,00 mp
- Arie construita: Ac= 3 x 180,00 mp= 540,00 mp
- Arie desfasurata construita: Ade= 3 x 340,00 mp= 1020.00 mp
- Nu mar de niveluri : 2(P+M)
- lnaltime medie a nivelului : Hmed = 2,55 m
- lnaltime la streasina : Hstreasina = +4,25 m
- lnaltime la coama: Hcoama +7,95 m
- P.O.T. existent= 0,00%
- C.U.T. existent= 0,00
- P.O.T. propus= 35,27%
- C.U.T. propus= 0,66.

=

2.4.2.- RETELE AFERENTE :
Alimentarea cu apa se va realiza prin bransament la reteaua existenta.
Alimentarea cu energie electrica se va realiza din instalatiile electro-energetice
existente in imediata vecinatate a amplasamentului obiectivului, printr-un bransament
electric monofazat, dimensionat corespunzator.
Evacuarea apelor uzate produse la obiectiv se va realiza la reteaua existenta.
Solutiile tehnice adoptate vor fi prezentate in memoriile tehnice de specialitate la
documentatia faza Pth.

)

2.5.-STRUCTURA CONSTRUCTIVA :
2.5.1-Cladirea propriu-zisa
Constructia propriu-zisa se propune a se realiza intr-o structura din cadre din
beton armat cu inchideri din zidarie de caramida cu grosimea de 30 cm la exterior si
termosistem din polistiren expandat de 1O cm grosime, iar la interior cu pereti din gipscarton premontati pe profile zincate si vata minerala intre panouri. Cadrele de beton
armat se realizeaza pe parter, iar la mansarda structura se va realiza din pereti de tip
tristrat pe structura din lemn.
Fundatiile vor fi izolate din beton armat.
Planseul peste parter va fi din beton armat, cu grosimea de 15 cm.
Planseul peste mansarda va fi din lemn, cu grosimea de 15 cm.
Sarpanta va fi din lemn, cu invelitoarea din tabla profilata de culoarea maro.
Tamplaria exterioara va fi din lemn stratificat maro, cu geam termoizolator.
Tamplaria interioara va fi din lemn.
Pardoseli din gresie in holuri, bucatarie+debara, sala de mese, casa scarii, hol
mansarda si bai.
Pardoseli din parchet laminat in camera personal,
dormitoare si spatii
depozitare.
2.6.-INSTALATH AFERENTE CLADIRH:
In vederea asigurarii conditiilor specifice corespunzatoare acestor tipuri de
cladiri, aceasta va fi dotata cu instalatii interioare, dupa cum urmeaza :
- instalatii sanitare interioare
- instalatii electrice interioare
- instalatii interioare de incalzire centrala.

10

)

2.7.-ASIGURAREA CU UTILITATI:

Pentru asigurarea conditiilor specifice corespunzatoare obiectivul necesita
asigurarea cu utilitati, dupa cum urmeaza :
-Asigurarea cu apa rece
-Asigurarea evacuarii apelor uzate la canalizare
-Asigurarea cu energie electrica
-Asigurarea cu energie termica.

)

Solutiile tehnice adoptate si modul de asigurare a utilitatilor sunt urmatoarele :
Alimentarea cu apa rece se va realiza prin bransare la reteaua existenta.
Evacuarea si colectarea apelor uzate produse la obiectiv se va realiza la
reteaua existenta.
Asigurarea cu energie electrica se va realiza din instalatiile electroenergetice
existente in vecinatatea amplasamentului obiectivului, printr-un bransament electric
monofazat, ce se va realiza cu cablu torsadat, pozat aerian.
Asigurarea necesarului de energie termica pentru incalzirea spatiilor in sezonul
rece al anului se va realiza printr-o centrala termica pe combustibil gazes ce va asigura
si necesarul de apa calda menajera.

)
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Solicitant: DGASPC Bacau in parteneriat cu UAT Moinesti
lnfrastructura sociala comunitara pentru persoane adulte cu dizabilitati
Cod Smis: 119326

Ajutorde
stat

Cost Total firs
TVA

TVA

Cost total

DA/NU

Valoare
elielblli filn\
TVA

TVA elS,lblt.l

4=2+3

2

1

3

Total ellglbll

Vak>are
Valoare
neellalblli TVA
fitliTVA neellglbila

Total
neellgibll
10=8+9

7=5+6

4

5

7

6

Categorie Subcatego
rfeMy
MySMIS
SMIS

9

8

10
12

<:apltolul 1 · Cheltulell pentru obtlnerea $1 amenajare:a terenulul
11 cheltu,eh pentru amena1area terenulu,
1 2 cheltuieli cu amenaJ~" pentru protect1a
medlulu, t• aducerea la stare;, m1\1al~

usoo

NU

NU

Total Capltol 1

0

23?5

14875

12500

2375

14875

4400

836

5236

4400

836

5236

16900

3211

20111

16900

3211

20111

0

0

0

NU

13

20960

3982.4

24942.4

20960

3982.4

24942.4

20960

3982.4

2494:Z.4

20960

3982.4

2494:2.4

8,000.00

3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri }i
autoriza\ii
NU

0.00

8.000.00

8.000.00

0.00

8,000.00
9,7&8.50

0.00

12,673.00

146,517.00

133,844.00

12,673.00

146,S17.00

0.00

14

2,380.00

o.oo

14

45

0.00

14

46

380.00

3.5. cheltuieli cu asi$lenta tehnic~

NU

32,000.00

3,800.00

35,800.00

32,000.00

3,800.00

35,800.00

184,844,00

17,641.SO

202,48S.SO

184,844.00

17,641.50

202,485.SO

2,380.00

2,000.00

380.00

0.00

o.oo

o.oo
1S

Capltolul 4 • Cheltulell pentru lnvestltla de batii
2,096,201.60

398,278.31

2,494.479.91

2,096,201.60

398,278.31

2,494,4 79.91

316,990.00

60,228.10

377,218.10

316,990.00

60,228.10

377,218.10

2,413.191.60

458,506.41

2,871,698.01

2,41:3,191.60

458.506.41

2,871,698.01

110,810.08

21,053.92

110,810.08

21,053.92

131,864.00

15

53

15

54

15

SS

0.00

0.00

4.3 Active necorporale

0

44

788.50

2,000.00

Total Citplto! 4

43

9,000.00

133,844.00

NU

42

14
9.788.SO

NU

NU

14

788.SO

NU

0

0.00

9,000.00

3.4 cheltuieli pentru consultant~

'Total £apltol 3

0.00

0.00

0.00

Capito! S • Alte cheltulell
5.1. Organ,zare de iant,er

NU

40

14

3.3 Proie<:tare }i inginerie

4.2. Ootan (se includ utllaJe, ech1pamente
tehnolog,ce $1 runct1onale cu s1 Iara montaJ,
dotart)

39

0

Capltolul 3 • Cheltulell pentnl prole(ta<e $1 aslstenta tehnh:l

4.1 cheltuielt pentru construct1i }1 tnstala111

12

13

NU

Total Capitol 2

3.1 Sludii de teren,

38

0
0

capltolul 2 • • Cheltuld pentru aslgurarea utilltafilor necesare oblectivulul
2.1 Cheltuieli pentru a$igurare,1 utilit~tilor
necesare obiectivului

12

0

131,864.00

Jl.,

16

v

v

16

57

16

58

16

59

16

60

5 1.1 cheltu,eh pentru lucr~r, de construc111 $'

,nstala\11 aferente organizJru de Jant>er

NU

104.810.08

19,913.92

124,724.00

104.810.08

19,913 92

124,724.00

0.00

5 1.2 cheltureh conexe organrzarn de $ant1er

NU

6,000 00

1,140.00

7,140.00

6,000.00

1,140 00

7,140 00

0.00

S.2 Cheltu,eh pentru com1S1oane, cote, taxe

NU

24,841.21

000

24,841.21

24,841.21

0.00

24,841.21

0.00

S.3 Cheltureh diverse s, neprevazute

NU

Total <:apltol s

0.

173,240.66

32,915.73

206,156.39

173,240.66

32,915.73

206,156.39

308,891.95

53,969.64'

362,861,59

308,891.95

53,969.64

362,861.59

0.00
0.00

0.00

0.00
8

Capitolul 6 O!eltulell de lnformare $1 publldtatea
6.1 Cheltureh de informare $' pubhc,tatea

pentru pro,ect, care rezult~ din obliga1111e
benefic1arulu1

4350

NU

8265

4350

5176.5

826.S

8

17

8

18

5176 S

6 2 Cheltu,el, cu act1v1tatile de marketing s,

promovare a ob<ect1vulu1 finantat

NU

Total capitol 6

0

0

0

0

0

0

0

4350

826,S

5176.5

0

0

0

0

0

7

Capltolul 7 O!eltulell cu audltul financlar elrtern pentru protect
7.1 Cheltu1eli cu auditul financ,ar extern

pentru protect

7

NU

22500

4275

26775

22500

4275

26775

Total <:apltol 7

0

22500

427S

26775

22500

427S

26775

0

0

0

Total ceneral

0

2,971,637,55

542,412.45

3,514,0SO.od

2.967.287 .ss

541,585.95

3,508,873. 50

o.oo

O.DO

0.00

Din care C+M

=

2,258,291.68 429,075.42 2,687,367.10 !-I

J!J
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CONSILIUL JUDETEAN
BACAU
•

DIRECTIA GENERAL.A DE ASISTENTA SOCIA~ Sl PROTECTIA COPILULUI
St[ Condorilor. Nr.2. Bacau
Cod 600302. Roman1a

Tel: +40 234 585 071; 585 073; 511 525:
Fax: +40 234 519 042; E·ma\l: dgaspcbacau@gmall.com
Cod operator date personale nr.2092

SERVJCJUL STRATEGll 1 PROIECTE $1 MONITORIZARE

Nr.125477/12.12.2017
CATRE,
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MOlNE~Tl

in aten!ia:

UNITATEA AOMINISTAATIV TERITORIALA

Donmului Valentin Vieru

MOINE$TI, JUD. BACAU

Primar1

REGlSTRATURA

Doanmei Jr. Marilena Dirlau
Secretar,

NR.

1folo · .

Ziua.15.Luna..i.JLAnul 20!1_

)

Refcritor: Proicct de hotararc apl'obarc Proiect "Infrastiucturlt sociala comunitara pcntru personne
adulte cu dizabilitati:'. Cod proiect 119326, Apel de proiecle P.O.R./8/8.l/8.3iB/l

in confonnitate cu prevederile capitolului 4~ subcapitol 4.1

din Ghidul Solicitantului C'ondi~i

Spccifice de acccsare a fondurilor pcmru Apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/ 1, la dcpunerea

)

cererii de finan\are este obligalorit anexarea hotararii de aprobarc a proiectului de cane ficca1·c
mcmbru al Partcneriatului.
Prin urmarc, avand in vedcre aceat.ta ce1inta avem rugamintea de a include pe ordinea de zi a
uhimei ~edin!e de Consiliul Local din tuna decembrie a unui proicct de hotarare cu ti1lul:" Proicct de
hot,ircire pril'i11d upruhctr<!c, prviectu/11i, u d1eltuielifor legate de proied .yi a acordului d<.'
partenerim. lil ve,lerea dep1merii spre .fr11m1fure a p,.oiechtlui i11titulat "!,~fi·ustrucr11rci soda/ii
cmmmitani pentru persotmC! adulle cu di::.abilitlifi ", Cod proiect I 19326, i11 cadrul Programultri
Opercrfimwl Rcgimwl 2014-2010, Apel de woiecte P.O.R./8/8.l/8.3/BIJ".
Ata~am preL:entei, moddul oricntativ de hotanire de aprnhare a proiectului confonn Ghidului
Solicilant Condi\ii G1mernle pelllru acccsar~a fondurikir 'in cadrul POR 2014-2020, cu mentiunc::n di
pc masuro cc vom finali1.a complctarea se..:tiunilor buget ~i activitati din cercrca di; linaniarc, pe boza
informafiilor din documentatia telmico-economica, vom rcvcni cu o forma consolidata atat pentru
hotarare, cat ~i pcntru acordul de pa,tcncriat.
Pentrn info1111atii suplimcntarc, pcrsoana de contact estc, Simona Boghiu-Se1viciul Strategii,
Proiccte ~i Monitorizare, telefon: 07315705 l 6, e-mail:proiecte.dgaspcbucau@gmail.com.
Va mulfumim }>entru colnborare!

Cu respect,

Director Genera],

S ll.,S ..a /Jextorgi1111I urhi\':1l 1k1sar pwiecl!fox. t'-muilic:xlcm

12-DEC-2017 16:46
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