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DEZBATERE PUBLIC
privind

Fişa de proiect
”Creşterea economic a municipiului Carei prin investiţii
În infrastructura de turism”
Municipiul Carei,
în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, a iniţiat procedura de dezbatere publică privind proiectul
”Creşterea economic a municipiului Carei prin investitii în infrastructura de
turism”, propus spre finanţare în cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 7:
Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului, Prioritate
de investiții 7.1: Sprijinirea unei creşteri favorabile ocupării forţei de muncă, prin
dezvoltarea potentialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite
zone, care să includă reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum si
sporirea accesibilitătii si dezvoltarea resurselor naturale si culturale specifice
(Investiţii în infrastructura de turism), începând cu data de 15 septembrie 2017.
Documentul supus dezbaterii poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului
Carei, str. 1 Decembrie 1918 Nr. 40, Serviciu Proiecte, programe de dezvoltare
locala, la avizier, precum şi pe site-ul www.municipiulcarei.ro.
Observaţiile şi propunerile persoanelor interesate se primesc zilnic, în scris, de
luni până joi, între orele 08.00-16.00, respectiv vineri, între orele 08.00-13.00, la
Registratura primăriei, camera 1, str. 1 Decembrie 1918 nr. 40, pân la data de
14 octombrie 2017, ora 16.00, prin fax la nr. 0261/861.663, prin email la adresa
primariabpri@yahoo.com.
Persoana desemnată din cadrul instituţiei, responsabilă pentru relaţia cu
societatea civilă, care va primi propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor
interesate cu privire la proiectul de act normativ, este doamna Egli Carmen - Şef
Serviciu Proiecte, Programe de Dezvoltare Locală din cadrul Primăriei municipiului
Carei.
Data afişării: 15 septembrie 2017

Primar,
ing. KOVACS Eugen

Secretar,
cons.jr. Camelia Mates

Intocmit,
ing. Carmen EGLI
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FISA PROIECTULUI
Cresterea economica a municipiului Carei prin investitii in infrastructura de
turism

Obiectiv: Cresterea numarului mediu de salariati in municipiul Carei prin investitii in
infrastructura de turism

Obiective specifice:
1.Dezvoltarea retelelor de captare si transport a resurselor de apa geotermala prin
forarea unui nou put de apa geotermala in Carei
Descriere activitati implicite : forarea unui nou put de captare apa geotermala
2.Cresterea facilitatilor de recreere si agreement la Helesteul Ianculesti pana in anul
2021
Descriere activitati implicite: modernizare poteci, spatii de agreement, realizare/
modernizare locuri pentru popas, iluminat, amplasare mobilier urban

Activitati:
1. Inainte de semnarea contractului de finantare:
1.1 demararea procesului de consultare publica
1.2 proceduri de achizitie publica privind achizitia serviciilor de proiectare SF
si DALI
1.3 realizarea documentatiilor tehnice SF si DALI
1.4 constituirea echipei de implementare

2. Dupa aprobarea spre finantare:
2.1.semnarea contractului de finantare
2.2. obtinere avize si autorizatii
2.3. proceduri de achizitie publica privind achizitia serviciilor de proiectare,
etapa PT si semnarea contractului de servicii
2.4. realizare PT
2.5. proceduri de achizitie publica privind achizitia serviciilor de
promovare,publicitate si semnarea contractului de servicii
2.6. proceduri de achizitie publica privind achizitia serviciilor de dirigintie de
santier si semnarea contractului de servicii
2.7. proceduri de achizitie publica privind achizitia lucrarilor de constructii si
semnarea contractului de lucrari
2.8. executia lucrarilor de constructii
2.9. derularea activitatilor de promovare, publicitate
2.10.derularea activitatilor de dirigintie de santier
2.11.derularea activitatilor de management de proiect

Indicatori ai proiectului
-

lungimea/suprafaţa infrastructurii rutiere şi a utilităţilor din corpului drumului
(km şi mp),

-

lungime/suprafaţa pistă de biciclete construite (km şi mp),

-

lungime/suprafaţa trotuare/alei/trasee pietonale modernizate/realizate (km şi
mp),

-

suprafaţă de spaţiu verde amenajată (mp)

-

suprafaţa reţelelor de captare şi/sau transport a izvoarelor minerale şi saline
cu potenţial terapeutic (mp/m.l.)

Perioada de implementare :
1 septembrie 2017- 1 septembrie 2021

Buget estimate: 5.000.000 Euro (TVA inclus)
Sursa de finantare:
Rata de cofinanţare este suportată din Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR) prin POR 2014-2020,Prioritate de investiții 7.1 : Sprijinirea unei creșteri
favorabile ocupării forței de muncă, prin dezvoltarea potențialului endogen ca parte a
unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă reconversia regiunilor

industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor
naturale și culturale specifice (Investiţii în infrastructura de turism),Obiectiv Specific
: Creșterea numărului mediu de salariați în stațiunile turistice, şi este de 85%. Rata
de cofinanţare de la bugetul de stat este 13%. Rata de cofinanţare a beneficiarului
este de 2%.
-finantare nerambursabila 98%
-cofinantare 2% din bugetul local

Mentiune: fisa proiectului va fi dezvoltata pe masura realizarii documentatiilor
tehnice si va fi depusa doar in cazul in care se obtine acreditarea municipiului Carei
ca statiune balneara de interes local in baza OG 1019/2000, pana in data de 15
octombrie 2017.

