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Către: Asociația „Metrou Ușor”
Bd. N. Grigorescu, nr. 43, bl. D1, ap. 69, Sector 3, București
Nr. 150019 / 23.11.2021
Referitor la solicitarea dumneavoastră, transmisă Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației (MDLPA) pe adresa info@mdlpa.ro și înregistrată cu nr.
135854/01.11.2021, privind informații despre proiectele intitulate "Transport urban
durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea, modernizarea și extinderea
transportului public local de călători cu tramvaiul – Reabilitare cale rulare traseu
101", respectiv "Transport urban durabil în municipiul Botoșani prin reabilitarea,
modernizarea și extinderea transportului public local de călători cu tramvaiul –
Reabilitare cale rulare traseu 102", ca urmare a răspunsului primit de la Direcția
Generală Programul Operațional Regional, vă comunicăm următoarele:
1. Ambele proiecte au perioadă maximă de implementare privind eligibilitatea
cheltuielilor, până la data de 31.12.2023. După această dată, perioada de
implementare a proiectelor finanțate prin POR 2014 – 2020 nu se mai poate prelungi
decât pe cheltuiala beneficiarului.
2. În situația renunțării la proiectele de reabilitare a liniilor de tramvai, nici proiectul
privind achiziția a 9 tramvaie derulat de minister în parteneriat cu municipalitatea
Botoșani nu poate fi dus la bun sfârșit întrucât nu vor exista căi de rulare
modernizate.
3. Suma nerambursabilă alocată prin POR nu poate fi majorată. În prezent,
diferențele de preț apărute pot fi acoperite fie prin utilizarea economiilor din
contractul de finanțare, fie prin alocarea suplimentară de la bugetul local. Această
majorare se va putea face de la bugetul național prin intermediul OUG nr. 15/2021
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, în contextul în care modificarea
acestui act normativ va fi aprobată în acest sens, iar sumele necesare vor fi alocate
MDLPA.
4. Până în prezent, nu au existat nereguli în derularea contractelor de finanțare
menționate mai sus.
5. AMPOR nu a condiționat obținerea unor finanțări complementare ale Primăriei
Botoșani ca sume neeligibile în acoperirea costurilor suplimentare apărute în
derularea contractelor de finanțare.
6. În ceea ce privește legalitatea organizării unei proceduri de negociere „directă”,
fără publicarea unui anunț de participare, conform art. 70 din legea 98/2016, alin.
(2) și (3),
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”(2) Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere
competitivă sau procedura de dialog competitiv pentru achiziția de lucrări, produse
sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri de licitație deschisă sau de
licitație restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.
(3) În cazul prevăzut la alin. (2), autoritatea contractantă are dreptul de a nu
publica un anunț de participare dacă invită la procedura de atribuire exclusiv acei
ofertanți care, în cadrul procedurii anterioare de licitație deschisă sau licitație
restrânsă, au îndeplinit criteriile de calificare şi au depus oferte în conformitate cu
cerințele formale ale procedurii de atribuire.”
7. În cazul în care, până la sfârșitul perioadei de implementare a proiectului,
obiectivele asumate prin contractele de finanțare nu vor fi îndeplinite și proiectul
va fi nefuncțional, AMPOR va lua în calcul rezilierea contractelor de finanțare.
Cu stimă,
Loredana TIFINIUC
Șef serviciu
Serviciul Comunicare
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