
ROMANIA
JUDETUL ALBA
MUNICIPIUL BLAJ
PRIMAR

CONTRASEMNEAZA
SECRE AR GNERAL

Stefa Sergiu

DISPOZITIA NR.457
Din d,ata24.O7.2O20

Primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar;
AvAnd in vedere prevederile art.l33, alin.(2), ale,art.l34 alin (4) si alin, (5),

art.135, art.136 si ale art.155 din OUG.nr.57l2019 privind Codul administrativ si ale
Rgulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al municipiului Blaj
aprobat prin HCL Blaj nr.23112016 si modificata si completata cu prevederile HCL Btaj
nr. 7712018, in legatura cu reglementarea activitatii consiliului local prin modificarea
regulamentului de functionare in lumina notei de indrumare nr.7l40l20l8 a Institutiei
Prefectului-judetului Alba;

LuAnd act de caracterul de urgenta al prezentei dispozifii care se datoreazl faptului
cI trebuie transmis cu celeritate pini la data de 27.07.2020 cltre Agenfia de Dezvoltare
Regionali Centru (ADR-Centru) pachetul cu figele de proiect pentru propunerile de
proiecte ale UAT Municipiul Blaj in domeniile rcgenerare urbanS, turism qi mobilitate
pentru care municipalitatea poate solicita finafare nerambursabili pentru faza de studio
de fezabilitate conform cu PUG.nr.88/2020

Lu6nd act de prevederilor HCL Blaj nr. 36120.03.2020 in leglturl cu modalitatea de
convocare si deslEgurare a qedinfelor Consiliului local al municipiului Blaj prin procedura
,,la distanta" aqa cum a fost modificati qi completatii prin HCL Blaj nr.72 128.05.2020;

Lu6nd act de star€a de alertl in care se glseqte RomAnia incepind cu data de
16.05.2020, gedin{a de consiliu se va desfi;ura cu respectarea condifiilor de distantare fizici
stabilite de autorittrtile de stat ale RomAniei cAt qi ale HCL Blaj nr. 36/20.03.2020
modificati ti completatl prin HCL Blaj nn72128.05.2020;

In temeiul art. 134 alin (1) lit a), alin.(3) lit.b), alin (5) , art.l35, art.136 qi art. 196
alin (1) lit.b) din OUG.nr.5712019 privind Codul administrativ;

DISPUNE:

Art.l. Se convoci Consiliul Local al municipiului Blaj in Eedintl extraordinari,
convocati de indata prin procedura LA DISTANTA, luni, 27.07.2020, intervalul orar
09.00 - 12.00, cu urmatorul :

PROIECT AL ORDINII DE ZI

I].A,T BI-Aj . CONSILIUL LOCAL
Piala l84U nr 16. cod 515,100. judetul.Alba
tel:0158 -7101l0: lax: 0258-71 )1,1

e-mail :p!h{i Ulq(3.!!!9t!q



1. PROIECT DE HOTARARE, prin care Consiliul local al municipiului Blaj ia act,
aprobl gi iEi insuqeste pachetul cu fi;ele de proiect pentru proiectele:
a) Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Blaj gi satele aparfinitoare - Anexa 12 -
domeniul investi{iei: Mobilitate urbanl,
b) Reconversia funcfionaltr a zonei lacului Chereteu - Anexa 13 - domeniul investifiei:
Regenerare urbani,
c) Regenerarea urbani Ei securitatea spafiilor publice la nivelul municipiului BIaj - Anexa
16 - domeniul investi{iei: Infrastructura qi servicii publice de turism, inclusiv obiective de
patrimoniu cu potenfial turistic.

Inifiator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiului Blaj.

Art.2. Proiectul de hotarare este transmis Primarului municipiului Blaj,
Viceprimarului municipiului Blaj, Consilierilor locali ai municipiului Blaj, aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Blaj, birourilor din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Blaj vizate de proiectul de hotarare, Institutiei
Prefectului-judetul Alba in forma scrisa pe suport electronic.

Art.3. Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiului Blaj sunt
invitate, in conformitate de regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al
municipiului Blaj, spre analiza si acordarea avizului de specialitate proiectelor de hotarare
din ordinea de zi, in conditiile Codului administrativ, prin procedura ,,la distan{i".

Art.4. Toate persoanele interesate sunt invitate sa depuna amendamente in
conditiile Codului adminsitrativ prin procedura ,,la distan{I".

Art.S. Prezenta dispozitie se aduce la cunostiinta publica pe pagina de internet a
UAT Municipiul Blaj si prin intermediul mass-media.
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Citre,
DI./D.NA CONSILIER

Art.l se convoca consiliul Local al municipiului Blaj in Eedinli extraordinari,
convocatr de indati prin procedura LA DISTANTA ,\uni,27.07.2020, intervalul orar 09.00
- 12.00 cu urm5torul :

PROIECT AL ORDINII DE ZI

Art.s. Prezenta dispozitie se aduce la cunostii
UAT Municipiul Blaj si prin intermediul mass-media.

nta blica pe pagina de internet a

R

r. PROIECT DE HOTARARE, prin care consiliul local al municipiutui Blaj ia act,anlobi 9i iqi insuqeste pachetul cu fiqele de proiect pentru proiectele:
a) Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Blaj gi satele aparfinitoare - Anexa 12 -
domeniul investifiei: Mobilitate urbanl,
b) Reconversia funclionalr a zonei lacului chereteu - Anexa 13 - domeniul investifiei:
Regenerare urban5,
c)_Regenerarea urbanr gi securitatea spa{iilor publice la nivelul municipiului Blaj - Anexa
16 - domeniul investi(iei: Infrastructura qi servicii publice de turism, inclusiv obiective de
patrimoniu cu poten(ial turistic.

Ini[iator: Rotar Gheorghe Valentin - primarul municipiului Blaj.

Art.2. Proiectele de hotrrAre sunt transmise primarului municipiului Blai,
viceprimarului municipiului Blaj, consitierilor locali ai municipiului Blaj, birourilor din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blaj vizate de aceste proiecte
de hotarare, Institutiei Prefectului-judetut Atba in forma scrisa pe suport electronic.

Art.3. Toate comisiile de specialitate ale Consiliului local al municipiutui Btaj sunt
invitate, in conformitate de regulamentul de organizare si functionare al Consiliului tocal al
municipiului Blaj, spre analiza si acordarea avizului de specialitate proiectelor de hotarare
din ordinea de zi, in conditiite Codului administrativ, prin procedura ,,la distan{I".

Art.4. Toate persoanele interesate sunt invitate sa depuna amendamente in
conditiile Codului adminsitrativ prin procedura ,,la distanfi".
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REFERAT (RAPORT) DE AVIZARE /APROBARE,
Nn29.969 124.07.2020

Subsemnatul Sergiu $tefinescu, secretar general al municipiului Blaj va supun spre
aprobare, in baza art. 136 alin. (2) si (3) din OUG .nr.57 12019 privind Codul administrativ,
Referatul (raportul) de avizare/aprobare pentru proiectul de hotlrire pentru qedin{a
extraordinara convocata de indati la data de 27.07.2020,, prin procedura LA DISTANTA
aprobata prin HCL Blaj nr.36/20.03.2020, modilicati $i completati prin HCL Btaj
nr.72128.05.2020.

Avind in veder€ rapoartele de specialitate si notele de fundamentare / expunerile de
motive inregistrate p6ni in acest moment de cltre serviciile, direc{iile, birourile si
compartimentele de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului municipiului
Blaj, va prczint mai jos pmiectul de hotlr6re pe care il propun spre aprobare in
dezbaterea consiliului local :

1. PROIECT DE HOTARARE, prin care Consitiul local al municipiului Blaj ia act,
aprobl Ei igi insuqeste pachetul cu figele de proiect pentru proiectele:
a) Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Blaj qi satele apartinltoare - Anexa 12 -
domeniul investi(iei: Mobilitate urbani,
b) Reconversia func{ionali a zonei lacului Chereteu - Anexa 13 - domeniul investifiei:
Regenerare urbani,
c) Regenerarea urbani gi securitatea spafiitor publice la nivelul municipiului Blaj - Anexa
16 - domeniul investi{iei: Infrastructura qi servicii publice de turism, inclusiv obiective de
patrimoniu cu potenflal turistic.

Ini{iator: Rotar Gheorghe Valentin - Primarul municipiutui Blaj.

Fac precizarea ca proiectul de hotilrf,re gi materialele aferente sunt transmise spre
studiu consilierilor locali prin e-mail la data de 24.07.2020, serviciilor, direc(iilor,
birourilor si compartimentelor de specialitate din aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Blaj cat si este prezentat comisiilor Consiliului local al municipiului Blaj,
urmAnd a fi supus dezbaterii Consiliului local al municipiului Blaj in qedinfa
extraordinara de convocata de indatl la 27.07.2020 prin procedura LA DISTANTA atlturi
de toate documentele precizate expres de lege: cereri, solicitiiri, adrese, devize generale,
rapoarte de evaluare, rapoarte de specialitate sau note de fundamentare, etc.

Caracterul de urgenta al gedinlei a fost prezentat in Dispozi{ia Primarului
municipiului Blaj nr.457 124.07.2O2O.

Data de depunere a tuturor actelor anexate / aferente proiectelor de hotlrare estee
cel tirziu data de 24.07.2020.

Consilierii locali in Consiliul local al municipiutui Blaj cat si aparatul de specialitate
al Primarului municipiului Blaj vor fi anun{a1i prin e-mail de convocarea qedinfei in
procedura LA DISTANTA.

Prezentul raport de aprobare, reprezintl instrumentul de prezentare si motivare a
$edintei de consiliu si va insoli fiecare proiect de hotir6re de consiliu local, fiind pnezentat
consilierilor locali qi in ;edinfele de comisii, daci este cazul.

INTOCMIT, AT,
SEC TAR GENERAI,

Sergi t G Rotar



ROMANIA
JUDETULALBA
MUNICIPIUL BLAJ
PRIMAR

Avizat,
SECRE R ENERAI,

Sergi escu

PRIN CARE CONSILIUL I,OCAL AL MUNICIPIULUI BLAJ IA ACT, APROBA $I i$I
iNsu;nsro rACHETUL cu FI$ELE DE rRoIECT rENTRU rRoIECT'ELE:
A) REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON iN IVTUIVICIPIUL BLAJ $I SATELE
APARTINATOARE - ANEXA 12 - DOMENIUL INVESTITIEI: MOBILITATE
URBANA.
b) RECONVERSIA FUNCTIONALA A ZONEI LACULUI CHERETEU - ANEXA 13.
DOMENIUL INVESTIIIEI: REGENERARE URBANA.
C) REGENERAREA URBANA $I SECURITATEA SPATIILOR PUBLICE LA
NIVELUL MUNICIPIULUI BLAJ - ANEXA 16 . DOMENIUL INVESTITIEI:
INFRASTRUCTURA $I SERVICII PUBLICE DE TURISM, INCLUSIV OBIECTIVE
DE PATRIMONIU CU POTENTIAL TURISTIC.

Consiliul local al municipiutui Blaj;
LuAnd in dezbatere Proiectul de hotlrfire prin care Consiliul local al municipiului

Blaj ia act' aprobr gi iqi insuqeste pachetul cu fiqele de proiect pentru proieitele:
a) Reducerea emisiilor de carbon tn municipiul Blai Ei satele aparlindtiare - inexa t2 -
domeniul investiliei: mobilitate urband.
b) Reconversia funclionald a zonei lacului chereteu - anexa 13 - domeniul investitiei:
regenerare urband.
c) Rregenerarea urband;i securitatea spaliilor publice la nivelul municipiului Btaj - anexa 16- domeniul investiliei: infrastructura ;i servicii publice de turism, inclusiv ibiective de
patimoniu cu poten,,al turistic.

Analiz6nd raportul de specialitate m.29.976t42.07,2020 qi expunerea de motive /
nota de fundamentare nr. 29.7977124.07.2020 ale Biroului investifii, achizi{ii pubtice din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Blajcontrasemnatr de
secretarul general al municipiului Blaj prin care se propune Consiliutui local al
municipiului Blaj si ia act, si aprobe gi sr-qi insuqeasci pachetul cu fiqele de proiect pentru
proiectele:
a) Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Btaj ;i satele aparlindtodre - anexa 12 -
domeniul investiliei: mobilitate urband.
b) Reconversia funclionald a zonei lacului chereteu - dnexa 13 - domeniul investitiei:

U.A.T. BLAJ - CONSILIUL LOCAL
Piala 1848 nr.l6, cod 515400, judepl.Alba

tel: 0258 -7101l0l fax: 0258-710014
e-mail: orimariebla i @ rcnet.ro



regenerare urband.
c) Rregenerarea urband Si securitatea spayiilor publice la nivelul municipiului Blaj - anexa l6
- domeniul investiliei: infrastructura Ei senicii publice de turism, inclusiv obiective de
patrimoniu cu poten(ial turistic.

Luind act de prima versiune a Programului Operational Regional pentru
Regiunea Centru 2021-2027 (POR CENTRU), adresa nr. 29.97812020 a ADR-Centru prin
care soliciti municipiilor gi ora;elor din Regiunea Centru si demareze gi si transmitl pAnI
la data de 27.07.2020 fiqele de proiecte prioritare care si benelicieze de sprijin prin
intermediul POAT 2014-2020 gi luAnd in considerare Ghidul solicitantului - Condi{ii
Specilice de accesare a fondurilor din Programul Opera(ional Asisten(i Tehnici 2014-
2020, destinate pregltirii proiectelor de infrastructurl in domeniile mobilitate
urbanl,regenerare urbani, infrastructuri rutieri de interes judelean, inclusiv variantele
ocolitoare qi/sau drumuri de legiturl, centre de agrcment/baze turistice (taberr qcolare) gi
infrastructurl qi servicii publice de turism,inclusiv obiective de patrimoiu cu poten{ial
turistic,

Av6nd in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hotlr0re
nr. 29.969 124.07.2020 aprobat de Primarul municipiului Blaj ;

Cunosc6nd prevederile OUG nr. 8812020,, prevederile Ghidul solicitantului -
Condilii Specifice de accesare a fondurilor din Programul Operafional Asistenfi Tehnicii
2014-2020, destinate prcgitirii proiectelor de infrastructuri in domeniile mobilitate
urbanl,regenerare urbani, infrastructurl rutierl de interes jude{ean, inclusiv variantele
ocolitoare qi/sau drumuri de legltur5, centre de agremenUbaze turistice (tabere qcolare) gi
infrastructurl qi servicii publice de turism,inclusiv obiective de patrimoiu cu poten(ial
turistic, cit si ale art.l29 alin.(l), alin.(2) lit.b), lit.c) li lit. d) alin.(4) lit. d) si lit.e), alin (6)
lit.c) alin (7) din OUG nn57l20l9 privind Codul administrativ;

In temeiul prevederilor art 129 si ale art. 133 - 140 din OUG. nr. 5712019 privind
Codul administrativ;

CONSILIUL LOCALAL MUNICIPIULUI BLAJ
HOTARA$TE:

Art. 1- a) Consiliul Local al Municipiului Blaj ia act, aprobi ;i iEi insugeste fiqa de
proiect pentru proiectul :Reducerea emisiilor de carbon tn municipiul Blaj ;i satele
apar{indtoare , domeniul investiliei: mobilitate urband, conform anexei 12, parte integranti
la prezenta hotirire.

-b) Prezentul proiect este parte a prioriti(ilor de investi(ii ale UAT
Municipiul Blaj, aprobate de Consiliul local al municipiului Blaj, etapa premergltoare
elaboririi qi aprobirii PMUD; Fila de proiect este asumati de Consiliul local al
municipiului Blaj prin prezenta hotlr6re, acest obiectiv urmAnd a fi inclus in toate
documentele strategice de dezvoltare durabill ale municipiului Blaj, inclusiv PMUD,
aprobate/adoptate posterior datei de 27.07.2020, pentru perioada 2021-2027 .

Art.2. - a) Consiliul Local al Municipiului Blaj ia act, aprobi Ei igi insugeste fiqa de
proiect pentru proiectul: Reconversia funcgionald a zonei lacului Chereteu, domeniul
investiliei: regenerare urband, eonform anexei 13, parte integrantl la prezenta hotir6re.

-b) Prezentul proiect se incadreazi in prioriti{ile qi obiectivele Strategiei de
Dezvoltare Localtr a municipiului Blaj; Figa de proiect este asumati de Consiliul local al
municipiului Blaj prin prezenta hotIrAre, acest obiectiv urmAnd a fi inclus in toate
documentele strategice de dezvoltare durabilS ale municipiului Blaj aprobate/adoptate



posterior datei de 27.07.2020, pentru perioada 2021-2027 -

Art.3.-a) Consiliul Local al Municipiului Blaj ia act, aprobl qi iqi insuqeste fiqa de
proiect pentru proiectul : Regenerarea urhand ;i securitatea spaliilnr publice la nivelul
municipiului Blaj, domeniul investi{ui: infrastructura ;i semicii publice de tuism, inclusiv
obiective de patrimoniu cu potenlial tuistic, conform anexei 16, parte integranttr la prezenta
hotirAre.

b) Prezentul proiect se incadreazi in prioriti{ile ii obiectivele Strategiei de

Dezvoltare Locali a municipiului Blaj; Fiqa de proiect este asumatl de Consiliul local al
municipiului Btaj prin prezenta hotirf,re, acest obiectiv urmind a fi inclus in toate
documentele strategice de dezvoltare durabili ale municipiului Blaj aprobate/adoptate
posterior datei d,e 27.07.2020, pentru perioada 202l-2027 ,

Art.4. - Primarul municipiului Blaj, Secretarul general al municipiului Blaj'
Direcfia buget, finante, contabilitate si Biroul investilii /achizi{ii publice din cadrul
aparatului de specialitate a Primarului municipiului Blaj vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotir6ri.

Art.5. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - jude{ul Alba,
Primarului municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj, Direcfiei buget,
finante, contabilitate, Biroului investifii/achizi(ii publice din cadrul aparatului de

specialitate a Primarului municipiului Blaj, ADR-Centru.
Art.6.-Cu drept de contestafie in termen de 30 de zile de la data adoptiirii prezentei

hotiriri la instanfa competenttr , conform prevederilor legale - ale legii contenciosului
administrativ nr. 554 / 2004 cu modificirile pi completirile ulterioare.

Art.7.-Prezenta hotlrflre a fost adoptati cu un numir de voturi < pentru >>

valabil exprimate din totalul de 19 consilieri.
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RAPORT DE SPECIALITATE,

Biroul investi{ii, achizitii publice dincadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Blaj qi Secretarul general al municipiului Blaj propun Primarului
municipiului Blajinaintarea spre aprobarea Consiliului local al muncipiului Blaj a unui

proiect de hotirare prin carc prin care consiliut local al municipiului Blaj ia act, aprobi

ii iqi insuqestJ pacheiul cu fiqele de proiect pentru proiectele:

a) Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Blaj ;i satele apar(indtoare - anexa 12 -
domeniul investiliei: mobilitate urband,
b\ Reconversia'funclionald a zonei lacului Chereteu - anexa 13 ' domeniul investiliei:

regenerare urband.
c)"Rregenerarea urband Ei secuitatea spaliilor publice la nivelul municipiului Blai ' anexa 16

- doieniul investiliei: infrastructura gi semicii publice de turism, inclusiv obiective de

patimoniu cu poten,wl turistic.

Prezentul raport de specialitate se intemeiazi pe prima versiune a Programului

Operalional Regional perrt.., Regiunea Centru 2021-2027 (POR CENTRU)'
pe adiesa n. 2g9792q20 a ADR-Centru prin care soliciti municipiilor qi oraqelor din

iLegiunea centru si demareze qi si transmiti pinl la data de 27.07,2020 fiqele de proiecte

pri-oritare care s5 beneficieze de sprijin prin intermediul POAT 2014-2020 c6t qi pe

prevederile din Ghidul solicitantului - Condi(ii specilice de accesare a fondurilor din

irrogramul Operafional Asisten[5 Tehnici 2014-2020, destinate pregitirii proiectelor de

infristructurl in domeniile motrilitate urbanl,regenerare urbanl, infrastructuri rutierl
de interes judetean, inclusiv variantele ocolitoare ;i/sau drumuri de legituri, centre de

agremenUb--aze turlstice (tabere qcolare) qi infrastructurl Qi servicii publice de

turism,inclusiv obiective de patrimoiu cu potential turistic,
Avind in vedere referatul (raportul) de avizare/aprobare al proiectului de hotlrdre

nn 29.969124.07.2020 aprobat de Primarul municipiului Blaj;

TEMEI LEGAL:
-OUG nr.8812020,
-Ghidul solicitantului - condifii specifice de accesare a fondurilor din Programul

Opera{ional Asisten{i Tehnici 2014-2020, destinate pregitirii proiectelor de infrastructuri
in domeniile mobiiitate urbani,regenerare urbanl, infrastructurl rutierl de interes
judetean, inclusiv variantele ocolitoare qi/sau drumuri de legituri, centre de
"ug."-"nubur" turistice (tabere qcolare) 9i infrastructuri qi servicii publice de

turism,inclusiv obiective de patrimoiu cu potential turistic'
-prevederile rt.129 alin.(l), alin.(2) lit.b), lit.c) Ei lit. d) atin.(4) lit. d) si lit.e), alin (6) lit.c)

alin (7) din OUG nr.57l2019 privind Codul administrativ;

Nr.29.976142.07.2020

BIROU INVESTITII,ACHIZITII PUBLICE,
Sirltean Mihniln

d.tso-

SECRET GENERAL,
Se n



EXPUNERE DE MOTIVE /NOTADE FUNDAMENTARE

N r. 29 -7 97 7 I 24.07 .2020

Biroul investi{ii, achizilii publice dincadrul aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Blaj qi Secretarul general al municipiului Blaj propun Primarului
municipiului Blaj urmitorul model pentru proiectul de hotlrire prin care prin care
Consiliul local al municipiului Blaj ia act, aprobl qi igi insuqeste pachetul cu fiqele de
proiect pentru proiectele:
a) Reducerea emisiilor de carbon tn municipiul Blaj gi satele aparlindtoare - anexa 12 -
domeniul investiliei: mobilitate urband,
b) Reconversia funclionald a zonei lacului Chereteu - anexa 13 - domeniul investi(iei:
regenerare urband.
c) Rregenerarea urband Ei securitatea spaliilor publice la nivelul municipiului Blaj - anexa I6
- domeniul investiliei: infrastructura qi senicii publice de turism, inclusiv obiective de
patimoniu cu potenlial turistic:

,, Art. l- a) Consiliul Local al Municipiului Blaj ia act, aprobl qi igi insuqeste fiqa de
proiect pentru proiectul :Reducerea emisiilor de carbon in municipiul Blaj Ei satele
aparlindtoare , domeniul investiliei: mobilitate urband, conform anexei 12, parte integrantl
la prezenta hotjirAre.

-b) Prezentul proiect este parte a priorit5{ilor de investi{ii ale UAT Municipiul
Blaj, aprobate de Consiliul local al municipiului Blaj, etapa premergltoare elaboririi ;i
aproblrii PMUD; Fiqa de proiect este asumati de Consiliul local al municipiului Blaj prin
prezenta hotir6re, acest obiectiv urmf,nd a Ii inclus in toate documentele strategice de
dezvoltare durabili ale municipiului Blaj, inclusiv PMUD, aprobate/adoptate posterior
datei de 27.07.2020, pentru perioada 2021-2027.
Art.2. - a) Consiliul Local al Municipiului Blaj ia act, aprobi gi iEi insuqeste fiqa de proiect
pentru proiectul: Reconversia func(ionald a zonei lacului Chereteu, domeniul investi|iei:
regenerare urbazd, conform anexei 13, parte integranti la prezenta hotirire.

-b) Prezentul proiect se incadreazl in prioritl{ile qi obiectivele Strategiei de
Dezvoltare LocalS a municipiului Blaj; Fiqa de proiect este asumatl de Consiliul local al
municipiului Blaj prin prezenta hotirfire, acest obiectiv urmdnd a fi inclus in toate
documentele strategice de dezvoltare durabili ale municipiului Blaj aprobate/adoptate
posterior datei de 27.07.2020, pentru perioada 2021-2027.
Art.3.-a) Consiliul Local al Municipiului Blaj ia act, aprobi Ei iqi insugeste fiEa de proiect
pentru proiectul : Rregenerarea urband ;i secuitatea spagiilor publice la nivelul municipiului
Blaj, domeniul investiyiei: infrastructura ;i servicii publice de tuism, inclusiv obiective de
patrimoniu cu potenSial turisl[ conform anexei 16, parte integranti la prezenta hot5rAre.

b) Prezentul proiect se incadreazi in priorit5{ile qi obiectivele Strategiei de
Dezvoltare Local5 a municipiului Blaj; FiEa de proiect este asumati de Consiliul local al
municipiului Blaj prin prezenta hotlrire, acest obiectiv urm0nd a fi inclus in toate
documentele strategice de dezvoltare durabili ale municipiului Blaj aprobate/adoptate
posterior datei de 27.07.2020,, pentru perioada 2021-2027.
Art.4. - Primarul municipiului Blaj, Secretarul general al municipiului Blaj,



Direc(ia buget, Iinante, contabilitate si Biroul investitii /achizifii publice din cadrul
aparatului de specialitate a Primarului municipiului Blaj vor duce la indeplinire
prevederile prezentei hotiriri.

Art. 5. Prezenta hotarare se va comunica Institutiei Prefectului - judeful Alba'
Primarului municipiului Blaj, Secretarului general al municipiului Blaj' Direc{iei buget,
finan{e, contabilitate, Biroului investi{ii/achizifii publice din cadrul aparatului de

specialitate a Primarului municipiului Blaj, ADR-Centru.
Art.6.-Cu drept de contestatie in termen de 30 de zile de la data adoptlrii

prezentei hotirAri la instan{a competenti , conform prevederilor legale - ale legii
contenciosului administrativ nr. 554 / 2004 cu modificirile Ei completirile ulterioare.

Art.7.-Prezenta hotirire a fost adoptati cu un numir de voturi < pentru >>

valabil exprirnate din totalul de 19 consilieri ,,.

BIROU INVESTITII, ACHIZITII PUBLICE,
Siritean MihniH

CCilc'u'

SECRE R GENERAL,
Se $tefinescu
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CATRE MUNrcrpnLE gt oRA9ELE DrN REGTUNEA cENTRU

Referitor la: completarea figelor de proiecte finanlabile prin POAT 2014-2020

Stimati Doamnl Primar / Stimate Domnule Primar,
Stimate Domnulo viceprimar,

Prin scrisoarea ADR Centru nr. 18924 din data de 03.06.2020 v-am informat cu privire la intnarea in vigoare a

Ordonanlei de urgenF nr.88/2020 privind instituirea unor mesuri, precum acordarea unui sprijin financiar pentru

pregitirea portofoliului de proiecte in domenii strategice considerate priodtare pentru perioada de programare

2021-2027, destinat finanFrii prin Programul Operalional Asistenti Tehnice 2U4-2020 (PoAT 20'14-2020) ti
Programul Operalional lnfrastrudure Mare 2014-2020 (P0lM).

Prin scrisoarea respective v-am solicitat transmiterea ideilor de proiect considerate prioritare care sd beneficieze

de sprijin prin intermediul POAT 2014-2020 pentru pregatrrea de proiecte. Domeniile vizate au lost mobilitate ur-

bane, regenecre udan5 $i infrastructure rutiera de interes judelean, centre de agrement / baze turistrce (tabere

gcolare) $i infrastructurd gi seNicii publice de turism, inclusiv obieclive de patrimoniu, specializare inteligenti.

Autoritatea de Management pentru Progmmul Operalional AsistenF Tehnice a hnsat in consultare publicA in

data de 6 iulie 2020 ghidul de accesare a fondurilor destinate pregetirii proiectelor de infrastructura in domenii-

le mai sus menlionate, care conline inclusiv modelele de fge specifice fiecdrui domeniu, ghidul fiind disponibil la

adresa: httD://mfe.oov. ntenUuDloads/2020/07/824c397ru32'l 4gacd682ad1dabbaA79.7z . Totodate, in 8

iulie 2020 a fost lansat in consultare publica ghidul de accesare a fondurilor destinate pregitirii proiectelor de

infrastructure in domeniul specializirii inteligente, disponibil la adresa: http://mfe.qov.ro/wp-

content/u oloads/2020/071/34 'l d388f5c084eafl 726fd-2.zio

ln acest conte(, revenim cu rugimintea de a completa ctto o fifi de Proiect Pentu ftocaro propunerc

idontificati do dumnsavoastrr, lolGind modelelo de figo specifice fiecirui domeniu. Ve rugem se ve asigu-

ralt ci informatiile cuprinse in fi$ele de proiect transmise respecta toate criteriile obligatorii prev,zute in OUG

88/2020 pentu fiecare domeniu ln parte.

Pentru realizarea selecliei se va elabora de ciue ADR Centru o metodologie de seleclie c€re va tine seama de

critoriile obligatorii incluse in OUG 88/2020 gi criteriile suplimentare specifice aprobate de CDR Centru. AceasE

metodologie va fi Ecutii publici $i aduse la cuno$tinla tuturor celor care pot sA primeasce sprijin prin intermediul

acestei sdreme de finanlare.

in acest sens, vi rugem sa demarali elaborarea figelor de proiect utilizand modelele specifice fiecerui domeniu de

interes pentru dumneavoastre $i se ni le transmiteli pena h data de 27 iulie 2020, la adresa de e-mail: 99914
me@adrcentru.ro . Pentru informalii suplimentare $ clarific5ri, persoana de contact din cadrul ADR Centru este

domnulTudor Udrea, 9ef Serviciu Programe gi Monitorizare POR, tel.0358 401 276,in|.421.

Cu 3fim4,
Director G6noral
Simion Crelu

oigitally signsd by CRETU SIMION
c,316 2020.07.17 10:53:39 EEST 1ex. UT / irA
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FISA DE PROIECT DE INVESTITIE

I Un UAT poatc obtine sprij
proiect de mobilitate urband.

1 Domeniul investitiei: Mobilitate urbane

2 Data depunerii la ADR
27.07 .2020
lnstitutia/structura benef iciari

3

ntitdtile eligibile stobilite prin OUG nr. 88/2020

UAT MUNICIPIUL BLN
Notd: Solicitontul de lnon ore este reprezentot de e
Titlul Proiectului de investitie4
Reducerea emisiilor de carbon in Munici piul Blaj si satele apartinatoare 1

Persoana de contact:
5 Nume: Sergiu Stefanescu

Telefon:0745323644
hoo.comE-mail: ser iustefan

Obiectivele proiectului de invest itie

6

Obiectivul genera l:

Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Blaj si satele apartinatoare

Obiectivul specific:
Transport Public/ciclism/mobilitatea pietonala
- Construirea retelei strategice de piste de biciclete care sa faciliteze mobilitatea ecologica
- lnfiintarea sistemului de bikeSharing
-Construirea unei retele strategice de statii de bicicleta si facilitarea accesului cetatenilor
municipiului Blaj pentru utilizarea acestora
- Constru irea/modern izarea/ extinderea de zone Fi trasee pietonale Si semipietonale
- lnfiintarea serviciului public de transport in comun, gestionat prin delegare de gestiune prin
concesionare
- Crearea sistemului de Tiketing si management flota
- Construirea unui depou pentru autobuzele destinate transportului public, cu statii de incarcare
electrica, precum si pentru depozita rea/serviceul bicicletelor
- Construirea/ stallilor de transport public (autobuze electrice)
- Statii intermodale: ex Gara Blaj
- Achizitia de mijloace de transport (autobuze electrice) utilizate pentru prestarea serviciului de
transport public local de cil5tori
- Modernizarea strazilor aferente transportului public
- Configura rea/reconfigurarea infrastructurii rutiere pe strdzile urbane deservite de transportul
public de cdlStori, in vederea construirii/modernizArii/extinderiibenzilor separate dedicate pentru
transportul public de cdl5tori, a construirii/extinderii/modernizdriitraseelor/pistelor pentru
pietoni 5i biciclete si a trotuarelor, inclusiv a constru irii/modern izd rii/reabiliti rii p5(ii carosabile a
infrastructurii rutiere (partea carosabili)/ (benzi dedicate si separate pentru transportul public)/
(piste pentru biciclete 5i trasee pietonale ) prin prioritizarea in trafic a Tp

in financiar in condiliile prezenlci ordonanF de urgcnla pentru documentatta lchnico,economica aferentc unui singur
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7

area sistemelor de reducere/interzicere a circula!iei autoturismelor in anumite zone;
- Plantarea de aliniamente de arbori ti arbusti si dotarea cu mobilier urban
- infiintarea statiilor electrice de incarcare a masinilor
- Construirea parcdrilor de transfer la transportul public de tip,,park and ride,,

Not;: Proiectulde investilii trebuie s; se inscrie in obiectivul de politic2 2,,o Europd mai verde, cu
emisii sc;zute de carbon" - obiectivul specific ,, 

promova rea mobiliutii urbane multi-modale".

- lnsta I

Rezultate a$te ate ale proiectului de investilie
- Retea strategica de piste de biciclete care sa faciliteze mobilitatea ecologica construita
- Sistem de bike Sharing operational
- Retea strategica de statii de bicicleta construita si facilitarea accesului cetatenilor municipiului
Blaj pentru utiliza rea acestora
- Zone Si trasee pietonale qi semipietonale construite
-serviciu public de transport in comun infiintat, gestionat prin delegare de gestiune prin
concesionare
- Sistem de Tiketing si management flota creat
- Depou pentru autobuzele destinate transportului public, cu statii de incarcare electrica, precum
si pentru depozita rea/serviceu I bicicletelor
- Statii de transport public (autobuze electrice) construite
- Statii internodale: ex Gara Blaj
- Mijloace de transport (autobuze electrice) achizitionate pentru prestarea serviciului de
transport public local de cil5tori
- Strazi aferente transportului public modernizate
- sisteme de reducere/interzicere a circulaliei autoturismelor in anumite zone instalate
- Arbori gi arbu$ti plantati
- Parciri de transfer la transportul public de tip,,park and ride,,construite

Obs. Se vor avea in vedere tipurile de lndicatori de rezultat (RCR) din propunerea de Regulament
privind fondurile europene destinate politicii de coeziune 2O2L-2027.

d de I Iiati Ita fi cad roiectului de investitienI icatori rea az er med ef uz t reca fvo ta n tn ruI

e

07j- lnfrostructuri de tronsporturi urbone curote
074- Materiol rulont de tronsport urbon curot
048 Mdsuri privind colitoteo oerului 5i reducereo zgomotului
077- lnfrostructuri pentru combustibili olternotivi-Achizitionoreo gi instoloreo stoliilor de
reincdrcare o outomobilelor electrice
075- lnfrostructuri de ciclism
062- Alte drumuri reconstruite sou imbundtdlite (autostrdzi, drumuri nofionole, regionole sau
locole)

Obs' Se vor aveo in vedere tipurile de lndicotori de rezuttot/de reolizore din propunereo de
Reguloment privind fondurile europene destinote politicii de coeziune 2021_2027.
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Justificarea proiectului de investi!ie

Proiectul este parte a prioritatilor de investii ale UAT Municipiul Blaj, aprobate de Consiliului Local

al Municipiului Bla.i, etapa premergatoare elaborarii si aprobarii PMUD. Fisa de proiect este

asumata prin Hotararea de consiliu Local nr 98 din 27.07 .2o2o, acest obiectiv urmand a fi inclus in

toate documentele strategice de dezvoltare durabila ale Municipiului Blaj, incluslv PMUD

aprobate/ adoptate posterior datei de 27.07.2020, pentru perioada 2O2L-2027

Not5: proiectultrebuie si fie parte din Planul de Mobilitate Urbani Durabili elaborat conform legii

a) Strategia/Strategiile/Alte studii in care se incadreazi proiectul

la nivelul autoritSlilor ublice locale / lulu i de creStere / zonei urbane fu nc ionale

2.1.3 Reducerea emisiilor de carbon in municipiile Si orase in zona lor functionala prin investitii

bazate pe planurile de mobilitate urbana durabila

Noti: proiectu I trebuie si conlin; un coridor de mobilitate integrat, alc;tuit din un ul sau mai multe

propuneri / proiecte din PMUD-urile aprobate, considerat strategic la nivelul autoritetii publice

locale care si sprijine transportul public in comun de cilStori, circulalia bicicliStilor 9i / sau

circulatia pietonilor aprobat prin hoti16re a consiliului local 5i poate avea in vedere inclusiv

bt lntervenfiile proiectului de investilie au in vedere:

le Stura cu localit5lile limitrofe
Proiectul se afla pe lista de rezerva a POR 2014-2020 5i are e

Proiectul nu se afla pe lista de rezen a a POR 2014-2020

Proiectul nu se afla pe lista de rezerva a POR 2014-2020

Noti: in cazulin care proiectul este inclus pe lista de rezerva a POR 2014-2020, se va avea in vedere

doar actualizarea documentaliilor tehnico-econom ice existente sau continuarea acestora in

c)

documente:

sau

laborate urmitoarele

vederea imp lementSrii proiectelor.

9

Buget eligibil estimat total al investitiei
15.0OO.OOO euro, din care 12.605.O42,01 euro firi TVA

Nota: Valoarea estimata totala a proiectului, fird wA trebuie sa fie cuprinsa intre

- 7.500.000 euro 5i 25.OOO.OOO euro pentru municipiile regedinli de judeJ

- 5.000.000 euro Si 15.000.000 euro pentru celelalte munlcipii $i oraSe

Cursul utilizat pentru transformarea in euro este cursul infoeuro la data depunerii fisei de proiect

de investi te.

10.

Documentalii tehnico - economice 5i alte documentatii pentru care se solicite finanlare din

POAT
11.
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-studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrdrilor de intervenlii, dupi caz; proiect
pentru autorizarea/desfiinlarea executirii lucririlor; proiectultehnic de executie.
- Studiu de trafic, studiu de marketing, studii geotehnice, studii pentru obtinerea
acordurilor/avizelor de mediu, studii hidrologice, studii topografice, documentalii cadastrale,
precum 5i orice alte categorii de studii Si documentatii pentru obtinerea de avize/autorizalii care
sunt necesare pentru implementarea proiectelor de mobilitate urbana. Documenta!ia elaborat6
va fi elaboratS 9i predati respectand etapele de proiectare din HG 907/2016, inclusiv faza Proiect
tehnic de execulie, conform HG 907 /2OL6.

Not6: So/icito,tul vo prezento o scurto descriere o stodiului pregatirii proiectului (grodul de
moturitote) si, totodoto, documentotiile tehnico - economice (alte documentofii) pentru core se

solicitd finontore din POAT

Documentaliile tehn ico-economice pentru care se acord5 sprijin financiar in conformitate cu

Ghidul POAT sunt: studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrdrilor de intervenlii,
dup5 caz; proiect pentru autorizarea/desfiin!area executdrii lucrdrilor; proiectul tehnic de

executie.

ln plus, daca este necesar, se va acorda sprijin si pentru documenta!ii de tipul plan de afaceri,
studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obtinerea
acord u rilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice,
documentatii cadastrale, precum ti orice alte categorii de studii Si documentatii pentru obtinerea
de avize/a uto rizalii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor de mobilitate urbana.
Atenlie: Documentalia elaborata va fi elaborat;5i predatd respectend etapele de proiectare din
HG 907 /20L6, inclusiv faza Proiect tehn ic de execulie, conform Hc 907 /2076.

L2

Bugetul estimat solicitat din POAT pentru elaborarea documentagiilor tehnico-economice sau
alte documentatii (valoare totale, inclusiv ryA, in lei)
750.000 euro (3.600.000 lei, l euro= 4,9 lei)

NotS: Se va ata$a Nota de fundamentare a bugetului privind rezonabilitatea costurilor

13

Perioada de implementare pentru realizarea documentatiilor in cadrul proiectului finanfat din
POAT

iunie 2020 5i decembrie 2021

Nota: Perioada de implementare poate fi cuprins6 intre iunie 2020 Si decembrie 2021 (include 5i
perioada necesari efectuSrii plSlilor cdtre contractor).

t4

Axa prioritari/Obiectiv specific POAT

Acest document se aplicd apelului de proiecte dedicat preg5tirii de proiecte din Programul
Operalional Asistentd Teh n ici ( POAT) 2074-2020
Axa prioritare l intirirea capacitdlii beneficiarilor de a pregSti Si implementa proiecte finanlate
din FESI 5i diseminarea informaliilor privind aceste fonduri
Obiectivul Specific l.l intirirea capacitS!ii beneficiarilor de proiecte finantate din FESt de a pregeti

5i de a implementa proiecte mature
Acliunea 1.1.1 Asistenta orizontale pentru beneficiarii FESI Si specificd pentru beneficiarii POAT,
POIM 5i POC, inclusiv instruire pentru ace tia 5i pentru potentialii beneficiari FESI.
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ATENTIE:

1 Pentru criteriile suplimentare stabilite la nivelul regiunii, ADR va completa fi$a cu sectiuni pe care

beneficiarul le va completa astfel incet ADR sE poati efectua prioritizarea ti selectia fi$elor.

2. O unitate administrativ teritoriale poate obline sprijin financiar pentru documentalia tehnico-

economici aferenti unui singur proiect de mobilitate urbane.

3. Beneficiarii documentatiilor tehnico-economice pentru care se acordd sprijinul financiar din POAT

ZOL4-2O2O, au obliga!ia de a depune cereri de finanlare pentru proiectele pentru care au fost

pregStite documentaliile tehnico-economice, in condi!iile care vor fi prevAzute de ghidurile

solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate in perioada de programare 2O2L-2027, sub

sancliunea restituirii finantdrii acordate in condiliile prevdzute de contractele de finanlare pentru

pregStirea documenta!iilor tehn ico-econom ice. (declaratie pe propria rdspundere).

4. Declaralie pe propria r;spundere din care sa reiasi c5 UAT-urile nu au mai solicitat/be nef iciat de

asistenle financiari din fonduri europene nerambursabile pentru aceste proiecte/idei de proiecte Si

totodatS, prin care se vor angaja cd nu vor mai solicita in perioada 2O2f-2O27 sprijin pentru

elaborarea acelora$i tipuri de documente ca cele elaborate prin acest proiect.
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FI$A DE PROIECT DE INVESTITIE

1 Domeniul investitiei: Regenerare urbani

2 Data depunerii la ADR
27,O7.2020

ia/structura beneficiar5lnst
3

UAT MUNICIPIUL BLAJ

Titlul Proiectului de invest e4
Reconversia functionala a zonei Lacului Chereteu
Persoana de contact:

5

hoo.comE-mail: sersiustefanescu@va

Nume: Sergiu Stefanescu
Telefon:0745323544

Obiectivele proiectului de invest itie

6

Obiectivulgeneral:
lmbunatatirea infrastructurii verzi albastre la n ivelul Municipiului Blaj prin reconversia
functionala a zonei LaculuiChereteu, in suprafata de 5 ha

Obiectivul specific:
Amenajarea zonei malurilor Lacului Chereteu in lungime de 580 m pentru urmatoarele activitati:
recreative, cultu ra le si sportive
Amenajarea unui complex multifunctional care include 1 cinematograf de vara, in aer liber, de
tip amfiteatru, avand o capacitate de 300 locuri, 1 pavilion subacvatic multifunctional cu rol
educativ, formativ, cultural, spatiu de alimentatie pubrica si pentru a caror functionare se va
utiliza energia verde
cresterea suprafetei zonelor verzi cu 4.000 de mp, in perimetrul proiectului de investitie
Dotarea cu mobilier specific zonelor de agrement, de tip smart
Curatarea si dragarea Lacului Chereteu, inclusiv achizitionarea unei linii de dragare a acestuia
Crearea unei statii de tip bike sharing system la nivelul Lacului Chereteu
Accesibilizarea malurilor Lacului Chereteu prin realizarea unui inel concentric in jurul Lacului si
construirea unei punti pietonale de sticla
crearea unei zone de lac linistit prin plantarea de specii de vegetatii acvatice (nuferi, iris, etc)
Realizarea lluminatului ornamental al malurilor Lacului chereteu si al luciului apei, utilizand
pa nou ri fotovoltaice
Amenajarea unei ansambru de fantani arteziene ra niverur ruciurui apei racurui
crearea si dotarea unui serviciu de agrement, utirizand hidrobicicrete/barci
Amenajarea unui debarcader, a unei zone de promenadd si a unui ponton prutitor
Zona destinata alimentatiei publice/restaurante/cantina
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Nota. Proiectul de investitii trebuie sd se inscrie in Obiectivul de Politica 2,,O Europa mai verde,

cu emisii scazute de carbon" - Obiectivul specific ,,imbun6t5tirea protectiei naturii 5i a

biod iversit;tii, a infrastructurii verzi in specialin mediul urban 5i reducerea poludrii.

Rezultate aSteptate ale roiectului de investitie
O suprafata de 580 m, amenajata la nivelulzonei malurilor Lacului Chereteu, pentru urmatoarele

activitati: recreatlve, culturale si sportive
Un complex multifunctional care include l Cinematograf de vara, in aer liber, de tip amfiteatru,

avand o capacitate de 300 locuri, 1 pavilion subacvatic multifunctional cu rol educativ, formativ,

cultural, spatiu de alimentatie publica si pentru a caror functionare se va utiliza energia verde

o suprafata a zonelor verzi majorata cu 4.000 de mp, in perimetrul proiectului de investitie

Mobilier specific zonelor de agrement, de tip smart

Lacul Cherereu dragat si curatat, inclusiv o linie de dragare achizitionata

O statie de tip bike sharing system la nivelul Lacului Chereteu functionala

Un inel concentric in jurul Lacului si o punte pietonale de sticla pentru accesibilizarea malurilor

lacului Chereteu
o zona de lac linistit amenajata prin plantarea de specii de vegetatii acvatice (nuferi, iris)

Malurile Lacului Chereteu si al luciului apei, iluminate ornamental, utilizand panouri fotovoltaice

Un ansamblu de fantani arteziene la nivelul luciului apei lacului functional

Un serviciu de agrement utilizand hidrobiciclete/ barci dotat si functional

Un debarcader, o zona de promenadd si un ponton plutltor amenajat

Zona destinata alimentatiei pu blice/restau rante/ca ntina

Obs. Se vor avea in vedere tipurile de lndicatori de rezultat (RCR) din propunerea de Regulament

privind fondurile europene destinate politicii de coeziune 202I-2027.

7

lndicatori de realizare imediati / rezultat care vor fi atingiin cadrul proiectului de investitie

8

lndicator de realizare RCO 38 -Suprafata de teren, reabilitat care beneficiazi de sprijin.

lndicator de rezultat RCR 52 - Teren reabilitat utilizat pentru zone verzi, locuinle sociale,

activiteli economice sau alte le

Obs. Se vor avea in vedere tipurile de lndicatori de realizare (RCO) din propunerea de Regulament

privind fondurile europene destinate politicii de coeziune 2027-2027

Justifi carea proiectului de investitie

9

a) Strate8ia/Strategiile/Alte studii in care se incadreazl proiectul

Proiectul de investitie se incadreaza in prioritatile si obiectlvele Strategiei de Dezvoltare Locali,

fisa de proiect fiind asumata prin Hotararea de Consiliu Local nr 98 din27.O7.2O2O, acest obiectiv

urmand a fi inclus in toate documentele strategice de dezvoltare durabila ale Municipiului Blaj,

aprobate/ adoptate posterior datei de 27 .O7 .2O2O, pentru perioada 2027-2027

Note: Proiectul trebuie si fie parte a Strategiei lntegrate de Dezvoltare Durabila/Strategiei de

dezvoltare locald / judeleane elaborata conform le ii la nivelul autoritSiilor publice locale /
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judelene / polului de cre$tere / zonei
aprobate de acestea.

urbane funclionale sau din alte studii de specialitate

lnterventiile proiectului de investitie au in vedere:

Proiectul de investitie are in vedere remedierea terenului contaminat, degradat al Lacului
Chereteu si a zonei adiacente

Proiectele de investilii trebuie se conlini urmatoarele tipuri de intervenlii stabilite in Anexa 1 la

b)

zitii comune FEDR, FSE+, FC si FEpAM:dispopropunerea de Regulament privind sta bilirea unor
e rezerva a POR 20L4-2O20 5i are elaborate urm5toarele

Proiectul nu se afla pe lista de rezerva a pOR 2014-2020

Proiectul nu se afla pe lista de rezerva a pOR 2014-2020

NotS: in cazul in care proiectul este inclus pe lista de rezerva a poR zol4-zozo, se va avea in
vedere doar actualizarea documentatiilor tehnico-econom ice existente sau continuarea

c)

documente:

sau

Proiectul se afla pe lista d

acestora in vederea im plementdrii proiectelor

10.

Buget eligibil estimat total al investitiei
5.000.000 euro, din care 4.201.680,67 euro f6rd WA

NotS: Valoarea estimata a proiectului, fdri TVA, trebuie sa fie cuprinsa intre:
. 3.000.000 euro - 7.500.000 euro pentru municipiile regedinld de judet
. 1.000.000 euro -5.000.000 euro pentru celelalte municipii ,i ora$e

zat pentru transformarea in euro este cursul lnforeuro de la data depunerii fisei de
investilie.

Cursul utili
proiect de

11.

ce ti alte documentatii pentru care se solicitd finan;are din

studii de fezabilitate; proiect pentru autorizarea executirii lucrdrilor; proiecte tehnic de
executie.

studii geotehnice, studii pentru obtinerea acordurilor/avizelor de mediu, studii
arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentalii cadastrale,studiu de
impact asupra mediului, precum si orice alte categorii de studii 5i documentatii pentru
oblinerea de avize/a utorizalii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din
domeniul regenera re urba n5.

Documentatii tehnico- economi
POAT
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ATENTIE:

Pentru criteriile suplimentare stabilite la nivelul regiunii, ADR va completa fisa cu sectiuni pe care

beneficiarul le va completa astfel incat ADR si poatd efectua prioritizarea ti selectia fi$elor.

Not6: Solicitantul va prezenta o scurta descriere a sta

maturitate) si, totodata, documentaliile tehnico - economice (alte documentalii) pentru care se

solicite fina nta re din POAT

Documentaliile tehnico-economice pentru care se acordd sprijin financiar in conformitate cu

Ghidul POAT sunt: studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucririlor de intervenlii,

dupi caz; proiect pentru autorizarea/desfiinlarea executerii lucrdrilor; proiectul tehnic de

execulie.

in plus,daci este necesar se va acorda sprijin financiar ti pentru documentalii de tipul: studii

geotehnice, studii pentru obtinerea acordu rilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii

hidrologice, studii topografice, documentalii cadastrale, precum Si orice alte categorii de studii 9i

documentalii pentru oblinerea de avize/a utorizatii care sunt necesare pentru implementarea

proiectelor din domeniul regenerare urbanS.

Atentie: Documentatia elaborata va fi elaborate 5i predati respectSnd etapele de proiectare din

HG gO7 /2OL6, inclusiv faza Proiect tehnic de execulie, conform HG9O7/2016'

diului pregatirii proiectului (gradul de

L2

borarea documentatiilor tehnico-economice sau

alte documentafii (valoare totala, inclusiv TVA, in lei)

25O.OO0 EURO (1'225.000,00 LEl, 1 EURO= 4.9)

Not;: Se va atasa Nota de fundamentare a bugetului privind rezonabilitatea costurilor

Bugetul estimat solicitat din POAT pentru ela

Perioada de imptementare pentru realizarea documental iilor in cadrul proiectului finanlat din

POAT

13. lunie 2020- 31 decembrie 2021

Nota: Perioada de implementare poate fi cuprinsS intre iunie 2020 5i decembrie 2021 (include 9i

erioada necesard efectud rii Pldl ilor cAtre contractor).
fic POATObiectiv srioritarAxa

Acest document se aplicd apelului de proiecte dedicat preg

Operalional Asistenle Tehn icd (POAT) 2OL4-202O

Axa prioritari l int;rirea capacitetii beneficiarilor de a pregdti 5l implementa proiecte finantate

din FESI 5i diseminarea informatillor privlnd aceste fonduri

obiectivul specific 1.1 intSrirea capacitelii beneficiarilor de proiecte finanlate din FESI de a

pregati gi de a implementa proiecte mature

Acliunea 1.1.1Asistenle orizontalS pentru beneficiarii FESI ti specifici pentru beneficiarii POAT,

etirii de proiecte din Programul

POIM $i POC, inclusiv instruire pentru acettia $i Pentru otenlia lii beneficia ri FESI.

14. A

1
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2. O unitate administrativ teritoriali poate obline sprijin financiar pentru documentalia tehnico-

economici aferenti unui singur proiect de regenerare urban5.

3. Beneficiarii documentatiilor teh nico-economice pentru care se acordi sprijinul financiar din POAT

ZOL4-2O20, au obligatia de a depune cereri de finanlare pentru proiectele pentru care au fost

pregetite documentaliile tehnico-economice, in condiliile care vor fi prevezute de ghidurile

solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate in perioada de programare 2O2L-2O27, sub

sanctiunea restituirii finanlerii acordate in condiliile prevdzute de contractele de finanlare pentru

pregatirea documentatiilor tehnico-economice (declorolie pe proprio rdspundere).

4. Declaralie pe propria respundere din care sa reiasi ca UAT-urile nu au mai solicitat/beneficiat de

asisten!5 financiard din fonduri europene nerambursabile pentru aceste proiecte/idei de proiecte 9i

totodat|, prin care se vor angaja cd nu vor mai solicita in perioada 202I-2027 sprijin pentru

elaborarea acelorasi tipuri de documente ca cele elaborate prin acest proiect.
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FISA DE PROIECT DE INVESTITIE

1
Domeniul investiliei: lnfrastructura 9i servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu
cu potential turistic

2 Data depunerii la ADR
27.O7.2020

3
lnstitutia/structura beneficiarS
UAT MUNICIPIUL BLAJ

Notd: Solicitonlii de finon ore sunt entitdlile eliqibile stabilite rin OUG nr. 88/2020
4 Titlul Proiectului de investitie

Regenerarea urband gi securitatea a iilor publice la nivelul Munici iu lui Blajl

5

Persoana de contact:
Nume: Sergiu Stefa nescu
Telefon:0745323544
E-mail: r stefa nescu ahoo m

6

Obiectivele proiectului de investitie
Obiectivul general:
Regenerare fizica si securitate publica la nivelul Municipiului Blaj

Obiectivul specific:
Amenajarea si dotarea cu mobilier urban a zonei de faleza a Raului Tarnava Mare in suprafata de
13,06 ha pentru a asigura regenerarea fizica si securitatea publica a cetatenilor
Crearea pistelor de bicicleta , a statiilor cu biciclete in regim bike sharing si a aleeilor pietonale la
nivelul Municipiului Blaj pentru a asigura promovarea patrimoniului cultural si turistic local
(Ansamblul Gloria de pe Campia Libertatii, Catedrala Greco Catolica ,,Sfanta Treime,,, palatul
Culturii, Manastirea Bazilienilor, Ansamblul Mitropoliei Greco Catolice, Cancelaria si Resedinta
mitropolitana, Parcul Avram lancu, Gradina Botanica, etc) 5i a serviciilor culturale
Amenajarea malurilor Raului Tarnava Mare

- Sistem de iluminat public prietenos cu mediul
- Acces gratuit la internet pe intreg traseul propus

- Sistem de monitorizarea video pe traseul propus

- Sistem de proieaii tematice pe diferite cladiri monument istoric
- Aliniament de pomi ornamentali de-a lungul falezei

Noto: Proiectul de investilii trebuie sd se inscrie in obiectivul de politico 5 ,,o Europd moi opropiotd
de cetotenii sdi"

Rezultate aSte ate ale iectului de investi e

le polri to iu t\t p!)tcnlittl luri\tit, e,:al crt ntntinrl d(.judert trtrrtltortt'ttt? ttb nqrunii
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7

aleza a Raului rarnava Mare in suprafata de 13,06 ha pentru a asigura regenerarea fizica
si securitate publica amenajata si dotata cu mobilier urban
Alei pietonale si piste de biciclete si statii cu biciclete in regim bike sharing la nivelul Municipiului
Blaj care vor asigura promovarea patrimoniului cultural si turistic local (Ansamblul Gloria de pe
campia Libertatii, catedrala Greco catolica ,,sfanta Treime", palatul culturii, Manastirea
Bazilienilor, Ansamblul Mitropoliei Greco Catolice, Cancelaria si Resedinta mitropolitana, parcul
Avram lancu, Gradina Botanica, etc) gi a serviciilor culturale
Malurile Raului Tarnava Mare amenajate pentru a asigura regenerarea fizica si securitate publica
Sistem de monitorizarea video pe intreg parcursul traseului
Sistem de proiectii tematice pe cladirile monument care sunt obiectiv turistic
Acces gratuit WlFl pe intreg parcursul traseului
Aliniament de pomi ornamentali pe intreg parcursultraseului

Obs. Se vor oveo in vedere tipurile de lndicotori de rezultot din propunereo de Reguloment privind
ndurile europene destinote politicii de coeziune 2021-2027:

Zona de f

lndicatori de realizare imediati / rezultat care vor fi atingi in cadrul roiectului de investi te

8

RCO 77 -Copocitotea infrostructurilor culturole 5i turistice core beneficiozd de sprijin

RCR 76 - Pdrlile interesote implicdte in pregdtireo 5i implementoreo unor strotegii de dezvoltore

Obs. Se vor oveo in vedere tipurile de lndicotori de reolizore din propunereo de Reguloment privind

fondurile europene destinote politicii de coeziune 2027-2027:

lndicotor de reolizore

RCO 76 - Proiecte coloborotive

lndicotor de rezultot

urband

Justifi carea proiectului de investitie

a) StrateSia/ Strategiile/Alte studiiin care se incadreazi proiectul

Proiectul de investitie se incadreaza in prioritatile si obiectivele Strategiei de Dezvoltare LocalS,
fisa de proiect fiind asumata prin Hotararea de Consiliu Local nr 98 din 27.O7.2O2O, acest obiectiv
urmand a fi inclus in toate documentele strategice de dezvoltare durabila ale Municipiului Blaj,
aprobate/ adoptate posterior datei de 27.07.2O2O, pentru perioad a 2OZL-ZOZ7

Noti: Proiectul trebuie se faci parte dintr-o analizi, plan, strategie elaboratd la nivel local,
n, regional, national, dupi caz;ud ea

9

b) lntervenliile proiectului de investitie au in vedere:

lnvestitii pentru regenerarea urban6 5i securitatea spaliilor publice
lnvestilii in infrastructura din domeniul cultural

NotS:
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Proiectele de investitii trebuie so contino urmotoorele tipuri de inteNenlii stobilite in Anexo 1 lo
propunered de Reguldment privind stabilireo unor dispozitii comune FEDR, FSE+, FC si FEpAM:

c) Proiectul se aflS pe lista de rezervi a POR 2014-2020 gi are elaborate urm5toarele
documente:

sau
Proiectul nu se aflS pe lista de rezervi a POR 2OL4-2O2O

Proiectul nu se afla pe lista de rezerva a POR 2014-2020

NotS: in cazulin care proiectul este inclus pe lista de rezerva a POR 2014-2020, se va avea in vedere
doar actualizarea documentaliilor tehnico-economice existente sau continuarea acestora in
vederea implementerii proiectelor.

10

Buget eliSibil estimat total al investitiei
6.500.000 euro, din care 5.462184,87 euro fdr5 WA

Nota: Valoarea estimata totala a proiectului, fara TVA trebuie sa fie cuprinsa intre :

- minimum 3.000.000 euro gi maximum 15.000.000 euro.

Cursul utilizat pent.u transformarea in euro este cursul inforeuro la data depunerii fisei de proiect
de investi te.

11.

Documentalii tehnico - economice $i alte documentatii pentru care se solicit; finantare din POAT

-Studiul de fezabilitate; proiect pentru autorizarea executdrii lucrdrilor; proiectul tehnic de
executie.
-Studii geotehnice, studii pentru oblinerea acord urilor/avizelor de mediu, studii hidrologice, studii
topografice, documentatii cadastrale, precum 5i orice alte categorii de studii $i documentalii
pentru oblinerea de avize/autorizalii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din
domeniul regenera re u rba nd.-

Documentaliile teh n ico-economice pentru care se acorde sprijin financiar in conformitate cu
Ghidul POAT sunt: studiul de fezabilitate sau documentatia de avizare a lucrdrilor de interventii,
dupd caz; proiect pentru a uto riza rea/desfiinla rea executerii lucrdrilor; proiectul tehnic de
executie.

Note: Documentaliile teh n ico-economice pentru care se acordd sprijin financiar in conformitate
cu GhidulPOAT sunt: studiul de fezabilitate sau documentalia de avizare a lucririlor de intervenlii,
dupd caz; proiect pentru autorizarea/desfiinlarea executdrii lucrdrilor; proiectul tehnic de
executie.

in plus, daca este necesar, se va acorda sprijin financiar $i pentru documentalii de tipul: plan de
afaceri, studiu de marketing, studiu de o ortunitate, studii geotehnice, studii entru oblinerea
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ATENTIE:

1 pentru criteriile suplimentare stabilite la nivelul regiunii, ADR va completa fita cu secliuni pe care

beneficiarul le va completa astfel incit ADR si poati efectua prioritizarea ti seleclia fi$elor.

2. O regiune de dezvoltare poate ob!ine sprijin financiar pentru elaborarea de documentalii pentru cel

mult un numirul de proiecte de infrastructuri publici de turism, inclusiv obiective de patrimoniu cu

potenlialtouristic, egalcu numirul de judele componente ale regiunii.

3. Beneficiarii documentaliilor tehnico-economice pentru care se acordS sprijinul financiar din POAT

ZOL4-2020, au obligalia de a depune cereri de finanlare pentru proiectele pentru care au fost

pregetite documentaliile tehnico-econom ice, in conditiile care vor fi prevezute de ghidurile

solicitantului pentru apelurile de proiecte lansate in perioada de programere 2O2l-2O27, sub

acordu rilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topogra

documentalii cadastrale, precum li orice alte categorii de studii 5i documentatii pentru obtinerea

de avize/autorizatii care sunt necesare pentru implementarea proiectelor de lnfrastructura $i

servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potenlial turistic.

Atenlie: Documentalia tehnico-economici va fi elaboratd gi predata respect6nd etapele de

proiectare din HG 907/2016, inclusiv faza Proiect tehnic de execulie, conform HG9O7 /20L6.

flce,

72

Bugetul estimat solicitat din POAT pentru elaborarea documentaliilor tehnico-economice sau

alte documentatii (valoare totalS, inclusiv TVA, in lei)

325.000 EURO (1.592.500 LEl, 1 EURO= 4.9)

NotS: Se va ata$a Nota de fundamentare a bugetului privind rezonabilitatea costurilor

Perioada de implementare pentru realizarea documenta;iilor in cadrul proiectu

POAT

lui finantat din

13. Perioada de implementare - iunie 2020 5i decembrie 2021

Nota: Perioada de implementare poate fi cuprinsi intre iunie 2020 $i decembrie 2021 (include 5i

perioada necesarS efectui rii pl5 ilor citre contractor

Axa prioritari/Obiectiv s ecific POAT

\4

Acest document se aplici apelului de proiecte dedicat pregetiril de proiecte din Programu

operalional Asistenle Tehnici (POAT) 2014-2020

Axa priorttare l intdrirea capacit;Iii beneficiarilor de a pregiti 9i implementa proiecte finanlate

din FESI 5i diseminarea informaliilor privind aceste fonduri

Obiectivul Specific l.l intdrirea capacitSlii beneficiarilor de proiecte finantate din FESI de a pregSti

9i de a implementa Proiecte mature
Actiunea 1.1.1 AsistentS orizontalS pentru beneficiarii FESI ti specifici pentru beneficiarii POAT,

POIM Si POC, inclusiv instruire pentru aceStia 5i pe ntru poten! ialii beneficia ri F ESl.
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sanqiunea restituirii finanterii acordate ?n conditiile prevezute de contractele de finantare pentru

pregatirea documentaliilor tehnico-econom ice. (decloroSie pe proprio rdspundere).


