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RAPORTDE MONITORIZARE

la Numărul raponului rie mnnimrinre: 21
:. Perioada rie referin 01.04.202140041021
3. Dale dospre orgxniznţ solicitam} Unilalea Adminisrrauv _ Teritorială Judeţul Bunău
al Adreu: Unilarea Arirninisrrariv , Teriruriala Judeţul Buzau, municipiul Buzău bd. Nicolae

Bălcescu, nrAX, cod 120250
17) Contlcl: Pauayanu Valerica, consilier Direqia de Dezvohar: Regionala, ozn/712.655,

valerica.earraranu©grnail.eom
c) Lidcrnrganiznţ preşedinte PeueeEnrarroilNeagu
d) Manager prolect: Pau-ayanuValerica

4. Parteneri: -
sa Der-lu despre pralea:
n) Programul de nuanţlre: Programul Operayionol R::gional 2014-2020, Axa prior-nara & .

Dezvollarea infrasrruemr-ii sanirere si sociale, Priorilalea rie inves1i1ii 81 » Invcsmii in
infrasrnrcrurile sanirere şi sociale care conrribuie la dezvolrarca la nivel “ ' nai, regional si
local, Obiectivul Specific 5.2 îmbunararirea ealilalri şi a efrcicnlei îngn spiralieesri cle
urgenţă, OperariuneaE . Unirari de primlrl urgenie.

b) Titlul şi codul proiectul“ "Exrirroererr si dolarea Unirarii rie primiri urgenre :: Spiralului
Judeţean de Urgenla Buzău", proiecl finanţar prin Programul Operaţional Regional 2014 ,2020. Cod SMIS 119537. contract de finanţare nr, mia/11.07.2019

c) nercriere. generali ai proieciului (perioada de implementam, locaţie, valoare,
principalele acliv ri, grup ţintă etc.):

d}— perlnlda de implement)”: 01.121015 * 31,101022;
e)- locaţie: Municipiul Buzău, strada Stadinnnlul nr.7, judeţul Buzău;
1)- valoarea ronu : pro crului: zz,737,365,77le1.
g)— nrincipaiele activită
A.! Pregătirea dosarului cererii de finanţare
A1 Elaborarea Documenlariei Telrnimelaeorrornieepaza Pmiecl Tel…ie şi obtinerea
Aulor-izariei de Consrruire
AJ Managcmmtulpmlectului
AA Achiziţia serviciului de elaborare a documenlaţlei tehnice-economice faza » FT, achiziţia
lucrarilor si execuria lucrărilor
A.5 Achizitie sr iirrnizaredolari
A.6 Achiziţie si presa… servi de asisrmaa tehnica
A7 Achizitie si preerare servicii de informare si publieiraie
A.8 lrriornrnrea şi publiciiaica în cadrul proieerului
As Achizitie si pmlare servicii rie auriil financiar extern
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- ! raport lunar de monitorizare al echipei de implemenlard management a proiectului

[) Probleme idenlilîule în perioada de implementare şi Soluţii de malvin :acestnn/Mndiăcărill: cnnlractului de gram:-

g) Probleme Idenll te în peria-dn pon—implemenlare şi snluţu de reznlvnrc :mmm: —

Întocmil, Aprobat,
Asistent pe probleme de mmunlcare. anger proiect,

Ene - Dinu leunl Mnrhn: Pini-unu Valeriu
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