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Comunicat de presă
Consiliul Judeţean Vâlcea a semnat al doilea contract de servicii din
cadrul proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare urbană
În data de 17.04.2013, Consiliul Judeţean Vâlcea, în calitate de Beneficiar al finanţării nerambursabile, a
găzduit evenimentul de semnare a contractului de Servicii de audit – CS3 din cadrul proiectului „Reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în
scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”, având ca sursă de finanţare
Programul Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013 - Axa Prioritară 3.
Proiectul are perioada de implementare de 53 de luni, iar valoarea totală este de 73.481.700,01 Euro, fără
TVA, din care 29.666.250 Euro finanţare nerambursabilă din Fondul de Coeziune al Uniunii Europene,
26.699.625,11 Euro finanţare nerambursabilă de la bugetul de stat, iar 2.966.624,95 Euro contribuţia
beneficiarului din bugetul local, la care se adaugă T.V.A. în cuantum de 14.149.199,95 Euro. În cadrul
proiectului se vor derula 6 contracte, din care 3 de prestări servicii şi 3 contracte de lucrări (proiectare şi
execuţie).
Obiectivul general al proiectului din care face parte acest contract îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii vieţii
în municipiul Râmnicu Vâlcea, reflectată în calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a
populaţiei, ca urmare a investiţiilor în infrastructură, impuse de politica de coeziune economico-socială a
Uniunii Europene pentru atingerea obiectivului „Convergenţă”. Prin implementarea acestui proiect se vor
respecta angajamente asumate de către România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană (Planul de
Implementare a Directivei 2001/80/CE privind limitarea emisiilor anumitor poluanţi în aer).
Al doilea contract de servicii semnat astăzi va asigura auditul anual independent al proiectului „Reabilitarea
sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Râmnicu Vâlcea pentru perioada 2009-2028 în scopul
conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. Contractul de servicii a fost atribuit SC
ELITE CONSULTING SA Bucure ti, în urma unei licitaţii deschise, desfăşurată prin mijloace electronice.
Contractul are o valoare de 24.078 lei (exclusiv T.V.A.), din care 50% reprezintă contribu ia Uniunii Europene
prin Fondul de Coeziune şi se va derula pe o perioadă de 33 luni de la data emiterii Ordinului de începere a
contractului.
Scopul contractului constă în verificarea cheltuielilor Cererilor de Rambursare (CR) – Cerere intermediara
si/sau finala aferente Contractului
de finantare nr. 3986/17.08.2011, incheiat intre Autoritatea de
Management POS Mediu–Ministerul Mediului si Padurilor si Consiliul Judetean Valcea, realizarea procedurilor
agreate cu privire la CR i emiterea de către auditor a Rapoartelor Constatarilor Factuale, pentru proiectul
men ionat.
Pentru detalii suplimentare, poate fi contactat Managerul de proiect – doamna Carmen ALEXANDRESCU la
Tel:0250.732.901,Fax:0250.735.617, E-mail:c.m.alexandrescu@gmail.com.

