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Nr. 4435/30.07.2020

REFERAT DE APROBARE
PENTRU FUNDAMENTAREA HOTARARII CONSILIULUI LOCAL AL
COMUNEI VITOMIRESTI, JUDEȚUL OLT
privind:
1. Constituirea Unității de Implementare a Proiectului (UIP),
2. Asigurarea unui spațiu de birouri al Primăriei Vitomirești, unde își va desfășura
activitatea echipa UIP,
3. Asigurarea unui autovehicul al Primăriei Vitomirești, care va fi folosit pentru
monitorizarea activităților din cadrul proiectului de către echipa UIP
-

Cu privire la propunerea de proiect: „Refacerea ecosistemelor de pajiști degradate şi a
serviciilor furnizate de acestea, pe 22 trupuri de pajiști, organizate în 5 grupuri de
pajiști, cu o suprafață totală de 101,0485 ha, localizate pe teritoriul Comunei
Vitomirești, județul Olt” (acronimul proiectului: VITOLT).

-

Beneficiarul proiectului este Primăria Comunei Vitomirești.

-

Proiectul este propus pentru finanțare din fonduri europene prin Programul Operațional
Infrastructura Mare, Axa Prioritara 4 „Protecția mediului prin măsuri de conservare a
biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric”,
Obiectivul Specific OS4.1 „Creșterea gradului de protecție şi conservare a biodiversității şi
refacerea ecosistemelor degradate”, Acțiuni din tipul D „Menținerea si refacerea
ecosistemelor degradate si a serviciilor furnizate, situate in afara ariilor naturale protejate,
in acord cu obiectivele europene de mediu”, Apelul de proiecte nr. 509/4/ Refacerea
ecosistemelor degradate.

-

Proiectul urmărește derularea de acțiuni de refacere a ecosistemelor de pajiști degradate
şi a serviciilor furnizate de acestea, în conformitate cu Strategia Europeana pentru
Biodiversitate 2020 şi cu Strategia Națională şi Planul de Acțiune pentru Conservarea
Biodiversității 2014-2020, aprobată prin HG nr. 1081/2013 şi studiile realizate de către
Ministerul Mediului privind Cartarea ecosistemelor naturale si seminaturale degradate la
nivel național.

-

Proiectul este propus a se implementa pe o perioada de 36 luni, de la 03.01.2021 pana la
28.12.2023.

-

Valoarea totala a proiectului (TVA inclus), propusa pentru finanțare este: 5.846.597,28 lei

1. Prin prezenta solicităm aprobarea constituirii Unității de Implementare a Proiectului
(UIP) şi a organigramei UIP, pe durată determinată, de la data semnării contractului de
finanțare pana cel mai târziu in data de 31 decembrie 2023, ca structură fără personalitate
juridică în subordinea directă a Primarului Comunei Vitomirești.

Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) va avea următoarea componență, așa cum
a fost stabilit în Ghidul Solicitantului (condiții specifice pentru accesarea fondurilor pentru
refacerea ecosistemelor degradate) si in Cererea de finanțare:
- Manager de proiect,
- Responsabil financiar,
- Responsabil achizitii si comunicare,
- Responsabil tehnic.
Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) va avea ca responsabilități managementul
proiectului, adică desfășurarea tuturor activităților de planificare, contractare, monitorizare
si evaluare a implementării activităților proiectului, inclusiv verificarea, avizarea si
aprobarea livrabilelor proiectului, in numele Beneficiarului proiectului (Primăria Comunei
Vitomirești), pe baza de reguli si proceduri de lucru.
Responsabilitățile UIP includ:
- Derularea achizițiilor publice,
- Contractarea activităților proiectului,
- Coordonarea implementării proiectului si Managementul tehnic – planificarea,
controlul si monitorizarea activităților derulate de echipele de implementare ale
contractanților, realizarea de rapoarte privind stadiul de implementare a proiectului
conform cu planificarea de timp si cu prevederile contractuale,
- Managementul financiar – planificarea bugetara, estimarea fluxului de numerar,
conformarea dpdv. al eligibilității cheltuielilor, efectuarea de plăți, declarații de
cheltuieli si cereri de rambursare, raportarea financiara a proiectului, sprijin pentru
derularea auditului proiectului,
- Managementul riscurilor – strategia de acțiune pentru minimizarea situațiilor de
criza ce pot apărea pe parcursul desfășurării proiectului
Pentru activitatea depusa, personalul UIP va fi remunerat din bugetul proiectului, conform
detaliilor menționate in Cererea de finanțare.
2. Pentru funcționarea Unității de Implementare a Proiectului (UIP), solicitam Primăriei
Comunei Vitomirești asigurarea, pe întreaga perioadă de desfășurare a proiectului, a
următoarelor facilitați si echipamente:
a. un spațiu de birouri, unde își va desfășura activitatea echipa UIP.
Primăria Comunei Vitomirești va asigura un spațiu de birouri nemobilat, in care sa-si
poată desfășura activitatea 4 persoane (cca 40 mp.). Spațiul de birouri va fi conectat la
curent electric si va avea acces la servicii de salubritate (WC) si de preluare a deșeurilor
menajere.
Pentru acest spațiu de birouri, Primăria Comunei Vitomirești va suporta cheltuielile cu
energia electrica, încălzirea, salubritatea si deșeurile.
Mobilierul pentru spațiul de birouri, echipamentele de lucru, abonamentele de telefonie
mobila si internet si consumabilele pentru personalul UIP vor fi asigurate din bugetul
proiectului, conform detaliilor menționate in Cererea de finanțare.

b. un autovehicul, care va fi folosit pentru monitorizarea activităților din cadrul proiectului de
către echipa UIP.
Primăria Comunei Vitomirești va pune la dispoziția UIP un autovehicul care va fi folosit
pentru monitorizarea activităților din cadrul proiectului de către echipa UIP, având în
vedere suprafața mare a teritoriului UAT Vitomirești (4.329 ha) şi distantele mari intre cele
22 trupuri de pajiști ce fac obiectul proiectului.
Primăria Comunei Vitomirești va suporta cheltuielile aferente asigurării auto si reparațiilor
autovehiculului.
Costul carburantului necesar pentru autovehicul (cca 120 l/luna) va fi asigurat din bugetul
proiectului, conform detaliilor menționate in Cererea de finanțare.

Primar,
Ion-Robert Rotea

