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Proiect Íinan at dĺn ĺinan at prin Programul opera ional Capacitate Administrativă
Titlul proiectului: Fundamentarea procesului decizional strategic în vederea promovării dezvoltării urbane durabile - PROSPER
cod SIPOCA 800/MySMIS20L4 135154
Componenta lz CPl3l20I9 pentru regiunea mai pu in dezvoltată - Fundamentarea deciziilor, planificare strategica si masuri dę simpliÍicare pentu cetaeni
la nivelul adminis a iei publice locďe din regiunile mď puin dezvoltate
Axa Prioritară: Administraie publică şi sistem judiciar accesibile şi transparente
opera iunea: Introducerea de sistemę şi staĺldaľde comune în administraia publică locală ce optimizeaz-á,pľocesele orientate către beneficiari în concordană cu SCAP
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Servicii de consultan1ă pentru elaboraĺea Strategiei
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Integrate de Dezvoltaľe Urbană
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Mocioniu Adľian Nicolac 
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Sęrvicii de consulan1ă pentru instalaĺeą configuraľea si

inclusiv dezvoltarea platformei web

consultaĺrp
Urbană

sistemului informatic integrat,

Mobilitate
de

Durabilä
pentru elaboľarea Planului de

73220000Ą 310.000,00
eligibilä a

benęficiarului
85%FSE, t37"
buge-tna ional,
7%ocofrnanare

eĘibilăa
beneficiarului

865.000,00

Manager de proiect,
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Proiect finan at din finan at prin Programul opera ional Capacitate Administraťivă
Titlul proiectului: Fundamentarea procesului decizional strategic în vederea promovării dezvoltării uľbane durabile - PROSPER
cď SIPOCA 800/1VĺySMIS20|4 |35154

Anexa achÍzi ii directe la Programul achĺzi iĺlor publice
Proiect ,rFundamentarea procesului decizional strategic în vederea promovarii dezvoltarii urbane durabile -
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Achiziçia materialelor de infoľmare si publicitate
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302161 10-0

Aprob,
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buset national.
2%o cofinan are

eligibilă a

beneficiarului
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Achizitie echipamente si licente sistemJ 13100-6

859/c FSE, !39lo

buget na ional,
2o/o cofiĺanaĺe

eligibilă a
beneficiarului

Mai2020
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TOTAL PRODUSE:

8,IYIFSE,13%
buget na ional,
2o/o cofinantgre

eligibiłä a
beneficiarului

Ciobanu A'i {lľ CosÍipa

TOTAL GENERAL:
TOTAL SERVICII:

Manager de oroiect,

I Achizi ie organizaľe de ęvenimente

302 104.700,00

157.000.00

10.400.00

10.400,00

167.400.00
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