
MEDIATIZAREA PROIECTULUI
PE SITE-UL CONSILIULUI JUDETEAN BAZAU

UNIUNEA EUROPEANA FINANTEAZA

PROIECTE DE INVESTITII IN DOMENIUL PROTECTIEI MEDIULUI PENTRU
SECTORUL PUBLIC

tn prezent se lucreaza la incheierea unui act aditional la Contractul de

finanlare nerambursabild RO 2OO51OL7-553.04.01.04.01.15 pentru proiectul

,,"Sistem de management integrat al deseurilor in zona

localitatilor de pe Valea Slanicului cu statia de transfer in

COmUna BeCeni, jUdetUl Bllz:au"", pentru prelungirea perioadei de

implementare de la27 de luni la 28 de luni.

Solicitarea vine in urma faptului ca durata executiei lucrarilor a fost decalata

din urmatoarele motive :
- prelungirea duratei contractului de executie lucrari nr.3093128.09.2009 cu 90

de zile, conform actului aditional nr. l incheiat in data de 18.12.2009, perioada

necesara realizarii si punerii in functiune a lucrarilor de alimentare cu energie

electrica
- in lunile decembrie 2009 , ianuarie si februarie 2010 temperaturile negative si

precipitatiile sub forma de ninsoare nu au fost favorabile executiei lucrarilor,

fapt pentru care executantul S.C. Conprif SA Buzau a solicitat suspendarea

lucrarilor in aceasta perioada, solicitare in urma careia s-a incheiat actul

aditional nr. 2 la contractul de executie lucrari

Lucrarile au fost reluate in luna martie 2010 si se estimeaza finalizarea

acestora in cursul lunii mai 2010.

De asemenea, in cadrul proiectului a aparut necesitatea achizitionarii altor

utilaje indispensabile realizarii functionale a proiectului, utilaje care nu au fost

prevazute in studiul de fezabilitate dar au fost detaliate in cadrul Proiectului Tehnic,

aprobat de catre firma de consultanta. Lista de echipamente suplimentare a fost

aprobata prin actul aditional nr. 5 din data de 13.04.2010, iar instalarea acestora va

fi realizata dupa finalizarea executiei lucrarilor, in acest moment derulandu-se
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procedurile de achizitie publica a acestora. Se estimeaza prelungirea procedurii de

achizitie eurocontainere si europubele avand in vedere o contestatie depusa la

CNSC.

Selectia, angajarea si Instruirea personalului care va deserui statia de transfer

va putea fi realizata tot dupa finalizarea lucrarilor de constructii. Avand in vedere

perioada necesara obtinerii actelor ffecesare infiintarii unui serviciu de salubritate,

angajarea si instruirea personalului va putea fi realizata incepand cu luna mai 2010

pana in luna iunie 2010.
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Manager proiect,
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