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Nr.41556 /13-04.2020

Proiect finan aÍ din Íinan at prin PoR 2014-Ż020 _ Componenta l PoRt20l7t4t4.ltl Axa Prioritară "Sprijinirea dezvottării urbane durabile''
- opera iunea - Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reşedin ă de jude prin investi ii bazate pe ptanurile de mobilitate
urbană durabilă
PROIECT COD SMIS 128396

Primar
Mocioniu Adrian

alternative nepoluante"

I
45233162-2
7t322500-6
7t356200-0

2.871.082,43

Ż.87l.082.43

85%FEDR,
l3o/obuget

na ional 2%
cofinan are

eligibilă a
beneÍiciarului

Iulie 2020 Ianuarie 2021

Responsabil íinanciar,
Luntraľly'VeIeľłtina

Responsabil achizi ii,
Rodica sTolcł

Total Iucrări:

Servicii de elaboraľe a Proiectului tehnic, a serviciilor
privind asisten ă tehnică din paĺtea pľoiectantului pe
perioada de execu íe a lucrărilor, incluzînd Achizi ia
lucrăĺilor de construcii şi instala ii şi organizaĺea de

şantier in cadrul proiecfului "Reea integratii de piste de
bic icl ete pentru facil itarea mobilităi i altemative
nepoluantď' în Municipiul Slobozia

Direc$*+eqnomică,

MAI\nGERDE PROIECT

Ądrian rLąĺrł(

PRoGRA M Ąt- Ąc-ĘIp|ŢłILoB ľIJBL| C'E
Proiect,,Re ea integrată de piste de biciclete pentru facilitarea mobilită ii

Nicolałlll 1 ,

Procedură
simplificată

Page 1

online
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792t2100-4

Nr.41556 113.04.2020

Proiect íinan at din finan at prin PoR 2014-2020 _ Componenta l PoRl20l7l4ĺ4-lll Axa Prioritară "Sprijinirea dezvoltării urbâne durabile''
- :-- - opera. iuĺreł---Reducereaemislilor decłr'bonJnĺnľnicipiile-rEedin ă'dejude.t_prin ĺnvesti iiłazatłpeplanurilede mobilita

urbană durabilă' PROIECT cf|D sMIs 128396

95.000,00

85%FEDR,
l3%obuget

na ional zYo

coÍinanare
eligibilă a

beneficiarului

Septembrie 2018
23 Octombrie
20r8

p.oi".t,,Re ea integrată o. oo," l' l'ľjľľ:illffi:,"î.ľľ"'ľäl]läľ1ľ,:l[ľJl'l'.'o'""",.,,
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Aviz"

I

Achizi ie servicii de proiectare in vederea elaborarii documentatiei tehnico
economice, faza SF, inclusiv a studiilor de teren, expertiza téhnicą studiul de traÍic

si elaboraręa documentatiilor de avizare
793,14000-8

Achizitia de servicii de auditare financiaĺă a proiectului

85%FEDR"
13%buget

naional 2%

coÍinan are

eligibilă a
beneficiarului

Page I

33.500,00 Iunie 2020

,j

Aprilie 2020



Achizitia servici ilor de informare-publicitate

3 Iunie 2020

7934t000-6

Iulie 2020 Septembrie 2020

August 2020

serviciilor de

r3.852.56

Achizitia sęrviciilor de promovare

255.363.s0

Achizi ie servicii de management de proiect

7

TOTAL SERVICII:

Responsabil financiar,

Luntraru Valentfn^

85%FEDR,
13% buget

naional zYo

cofinan aľe
eligibilă a

beneficiarului

85%FEDĘ
l37o buget

na ional 2oÁ

cofinan are
eligibilă a

Aprilie 2020

r2.000.00

Ĺ__^Ę_:_-_l__:

7941 1000-8

x94t8000-7

85% FEDR,
l3% buget

na ional 2o/a

coÍinanare
eligibilă a

,r 3.852.56 beneÍjciaľului
857o FEDR"
l3olo buget

na ional
2%o cofinan are

eligibilă a
beneÍiciarului

857o FEDĘ
l3To.buget

na-tional 2o/o

cofinan aĺe
eligibilă a

beneficiarului

Aprilie 2020

84.000,00

Septembrie

Iunie 2020

Noiembrie 2020

Responsabil achizi ijĺ

Rodica STOICA,./

Page2

Ianuaľie 202l


