Jurnal de proiect
AMENAJARE CENTRUL DE ZI PENTRU COPII ÎN MUNICIPIUL ZALĂU PRIN
SCHIMBAREA DESTINAȚIEI PUNCTULUI TERMIC P.T.17
PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2014‐2020
Axa prioritară 4: Sprijinirea dezvoltării urbane durabile
Prioritate de investiții 4.3 Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizică,
economică și socială a comunităților defavorizate
din regiunile urbane și rurale
Nr.

Data

Activitatea desfășurată

crt
1.

27.04.2018

Depunerea cererii de finanțare Amenajare Centru de zi pentru copii în municipiul
Zalău prin schimbarea destinației punctului termic P.T.17

2

19.12.2018

Demararea achiziției de execuție lucrări (procedură de negociere fără publicare
prealabilă)

3

aprilie 2018 –

Perioadă de verificare a conformității administrative, evaluare tehnico – financiară și

ianuarie 2019

precontractare.

4

31.01.2019

Semnarea contractului de finanțare nr. 3688 / 31.01.2019

5

06.02.2019

Transmiterea Proiectului Tehnic la ADR NV pentru verificare și avizare

6

13.02.2019

Demararea achiziției pentru servicii de informare și publicitate (achiziție directă)

7

22.02.2019

Demararea achiziției de servicii asistență tehnică din partea proiectantului (licitație
deschisă)

8

27.02.2019

Demararea achiziției serviciului de dirigenție de șantier (achiziție directă)

9

04.03.2019

Semnarea contractului pentru servicii de informare și publicitate (contract nr.
13794/04.03.2019 cu SC ACCENT ART SRL, Zalău) pentru suma de 4.733,23 lei cu
TVA.
Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NV în data de 07.06.2019

10

14.03.2019

A fost publicat primul comunicat de presă (cu aviz favorabil nr. 097054/20.02.2019)

11

15.03.2019

Obținerea avizului favorabil pentru Proiectul Tehnic

Municipiul Zalău

12

18.03.2019

A fost depusă cererea de prefinanțare 1 în valoare de 125.000,00 lei. Cererea a fost
autorizată în data de 29.03.2019

13

29.03.2019

Semnarea contractului de execuție lucrări (contract nr. 20184/29.03.2019 cu SC
TACON SRL, Zalău) pentru suma de 2.740.449,69 lei
Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NV în data de 08.04.2019

Semnarea contractului de servicii de dirigenție de șantier (contract nr.
20186/29.03.2019 cu PFA Mureșan Adrian Daniel, Zalău) pentru suma de 44.906,53
lei fără TVA (prestatorul nu este plătitor de TVA)
Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NV în data de 05.09.2019
14

15.05.2019

Se dă ordinul de începere a lucrărilor cu data de 22.05.2019

15

20.05.2019

Semnarea contractului pentru servicii de asistență tehnică (contract nr.
31513/20.05.2019 cu SC Konkret Studio SRL) pentru suma de 25.347,00 lei cu TVA
Dosarul achiziției a fost transmis la ADR NV în data de 21.06.2019

16

06.06.2019

A fost depusă cererea de rambursare nr.1 (aferentă cererii de prefinanțare) în
valoare de 67.577,93 lei. Cererea a fost avizată în data de 05.11.2019

17

28.06.2019

A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul de lucrări, pentru majorarea prețului
convenit (majorare cost manopera ca urmare a creșterii contribuției asiguratorii
pt.muncă). Majorarea este în cuantum de 16.963,52 lei cu TVA. Valoarea
contractului se modifică si devine 2.757.413,21 lei cu TVA.
Dosarul actului adițional este transmis la ADR nv in data de 05.09.2019

A fost semnat actul adițional nr.1 la contractul pt. servicii dirigenție de șantier pentru
majorarea prețului convenit (majorare cost proporțional cu majorarea valorii
contractului de lucrări). Majorarea este în cuantum de 277,97 lei fără TVA. Valoarea
contractului se modifică si devine 50.184,50 lei fără TVA (prestatorul nu este plătitor
de TVA)
Dosarul actului adițional este transmis la ADR nv in data de 05.09.2019
18

03.07.2019

A fost depusă cererea de prefinanțare 2 în valoare de 334.779,00 lei. Cererea a fost
autorizată în data de 08.08.2019

Municipiul Zalău

19

05.09.2019

A fost depusă cererea de rambursare nr.2 (aferentă cererii de prefinanțare) în
valoare de 327.282,71 lei. Cererea a fost avizată în data de 21.08.2019

20

12.09.2019

A fost montat panoul temporar (cu aviz favorabill nr.10370/12.04.2019)

21

10.09.2019

A fost depusă cererea de prefinanțare 3 în valoare de 334.779,00 lei. Cererea a fost
autorizată în data de 23.10.2019

22

19.11.2019

A fost depusă cererea de rambursare nr.3 (aferentă cererii de prefinanțare) în
valoare de 278.064,03 lei. Cererea a fost avizată în data de 23.12.2019

23

25.11.2019

A fost depusă cererea de prefinanțare 4 în valoare de 334.779,00 lei. Cererea a fost
autorizată în data de 23.12.2019

24

19.03.2020

A fost depusă cererea de rambursare nr.4 (aferentă cererii de prefinanțare) în
valoare de 77.362,90 lei. Cererea a fost avizată în data de 22.04.2020

25

26.03.2020

Este semnat actul aditional 2 la contractul de lucrări prin care se prelungește durata
executării lucrărilor cu 98 de zile (ca urmare a suspendării lucrărilor pe timp de
iarnă).
Dosarul actului adițional a fost transmis la ADR NV in data de 04.05.2020

26

28.04.2020

A fost depusă cererea de plată nr. 1 în valoare de 36.683,73 lei. Contravaloarea
cererii a fost încasată în data de 19.06.2020

27

08.05.2020

A fost depusă cererea de rambursare nr.5 (aferentă cererii de prefinanțare) în
valoare de 296.575,86 lei. Cererea a fost avizată în data de 09.06.2020.

28

14.05.2020

A fost depusă cererea de prefinanțare 5 în valoare de 1.004.339,00 lei. Cererea a fost
autorizată în data de 24.06.2020

29

24.06.2020

Este semnat actul aditional 3 la contractul de lucrări prin care se prelungește durata
executării lucrărilor cu 60 de zile (întârzieri cauzate de starea de urgență).
Dosarul actului adițional a fost transmis la ADR NV in data de 29.06.2020

30

29.06.2020

A fost depusă cererea de rambursare nr.6 (aferentă cererii de plată 1) în valoare de
36.683,73 lei.

31

31.07.2020

A fost depusă cererea de rambursare nr.7 (aferentă cererii de prefinanțare) în
valoare de 982.377,79 lei.

32

21.08.2020

A fost depusă cererea de prefinanțare 6 în valoare de 1.004.339,19 lei.

Municipiul Zalău

