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PROIECT DE HOT~RARE NA. f 
privind asocierea Unit~tii Administrativ Teritoriale Judetul lalomita cu Unitatea Administrativ 

Teritorial~ Comuna Stelnica mn vederea realiz~rii fn comun a proiectului "Realizarea unui punct 

de acostare pe malul st~ng al Bratului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica" 

Consiliul Judetean lalomita, 

Av~nd ~n vedere: 
- Referatul de aprobare nr. //]yl /2022 - G in {1 06.2022 al Presedintelui 

Consiliului Judetean lalomita, 

Examin~nd: 
- adresa nr. 2302/24.06.2022 a Prim~riei Comunei Stelnica, prin care se propune 

mncheierea unui parteneriat mn vederea realiz~rii proiectului" Realizarea unui punct de acostare 

pe malul st@ng al Bratului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica"; 

- Raportul de specialitate nr. /2/2022 - y  in [p_ .06.2022 al Directiei 

Coordonare Organizare; (T 
- Avizul nr. '2022 - din _.06.2022 al Comisiei juridice, de disciplin~, 

drepturi, obligatii si incompatibilit~ti; 

- Avizul nr. '2022 - din _.06.2022 al Comisiei de urbanism, amenajarea 
teritoriului, dezvoltare regional, protectia mediului si turism, 

- Avizul nr. 2022 - din .06.2022 al Comisiei economico-financiare si 
agricultur~, 

fn conformitate cu:  
-  prevederile art. 173 alin. (1) lit. e) si alin. (7) lit. a) din Ordonanta de Urgent a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administratiy, cu modific~rile si complet~rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut~rii lucr~rilor de constructii, cu 

modific~rile si complet~rile ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific~rile si 

complet~rile ulterioare; 

- Strategia de Dezvoltare a Judefului lalomita 2021-2027, aprobat~ prin Hot~r~rea 

Consiliului Judetean lalomita nr. 80 din 20.04.2022, 

fn temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent~ a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, 
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H O T ~ R ~ S T E :  

Art.1 Se aprob~ asocierea Unit~tii Administrativ Teritoriale Judetul lalomita cu Unitatea 

Administrativ Teritorial~ Comuna Stelnica mn vederea realizrii mn comun a proiectului 

"Realizarea unui punct de acostare pe malul st~ng al Bratului Borcea, pe teritoriul administrativ 

al UAT Stelnica". 

Art.2 Se aprob~ valoarea total~ estimat a obiectivului de investitii mentionat la articolul 

1) mn sum de 1.322.700 lei cu TVA, din care contributia UAT Judetul lalomita mn cuantum de 

1.200.000,00 lei, iar contributia UAT Comunei Stelnica mn cuantum de 122.700 lei. 

Art.3 Se aprob Acordul de parteneriat pentru realizarea obiectivului de investitii 

mentionat la articolul 1), prev~zut ~n anexa care face parte integrant~ din prezenta hot~r~re. 

Art.4 Se ~mputerniceste domnul Marian Pavel, Presedintele Consiliului Judetean lalomita 

lalomita s~ semneze Acordul de parteneriat si celelalte documente necesare realiz~rii 

obiectivului de investitii mentionat la articolul 1). 

Art.5 Prin grija Secretarului General al Judetului lalomita, prezenta hot~r~re se comunic, 

spre ducere la mndeplinire, directiilor de specialitate din cadrul Consiliului Judetean lalomita si, 

spre stiint~, Consiliului Local al Comunei Stelnica si Institutiei Prefectului - Judetul lalomita, 

urm~nd a fi publicat~ pe site-ul Consiliului Judetean lalomita - Sectiunea "Monitorul Oficial al 

Judetului". 

PRESEDINTE, 

MARIAN PAVEL 

Contrasemneaz~ pentru legalitate, 

Secretaru! General al Judetului lalomita 

Adrian Robert IONESCU 

Rd/Oc 

TGV 
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CONSILIUL JUDETEAN IALOMITA 
, , 

Nr. din 2022 

Anex~ 
la Hot~r~rea Consiliului Judetean lalomita 

ar. din 2022 

CONSILIUL LOCAL 

AL COMUNEI STELNICA 

Nr. din 2022 
---- ---- 

ACORD DE ASOCIERE 

P~rtile: 

JUDETUL IALOMITA, cu sediul in municipiul Slobozia, Piata Revolutiei nr.I, judetul 
Ialomita, telefon 0243/230200, fax 0243/232100, e-mail cji@cicnet.ro, cod fiscal 4231776, cod IBAN 
RO54TREZ39121A433902XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Slobozia, reprezentat prin 
Presedintele Consiliului Judetean lalomita domnul Marian PAVEL, in calitate de Asociat 1 

$1 

COMUNA STELNICA cu sediul in comuna Stelnica, str. Eroilor Aviatori, nr. 58, judetul 
Ialomi\a, telefon 0243/364410, cod fiscal __ __, cod deschis la 
Trezoreria Municipiului Fetesti, reprezentat~ prin primarul Comunei Stelnica - domnul Costel 
BRATES , in calitate de Asociat 2, 

Prevederile art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) si art. 173 alin. ( 1 )  lit. b), e), 
alin. (3) lit. d), alin. (5) lit. n) si alin. (7) lit. a) din Ordonanta de Urgent~ a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare; 

art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific~rile si complet~rile 
ulterioare; 

Hot~r~rea Consiliului Judetean Ialomita nr. _/_.06.2022 privind aprobarea asocierii 
Unit~tii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita cu Unitatea Administrativ Teritorial~ Comuna 
Stelnica ~n vederea realiz~rii in comun a proiectului "Realizarea unui punct de acostare pe malul st~ng al 
Bratului Borcea, pe teritoriul administrativ al UA T Stelnica"; 

Hot~r~rea Consiliului Local al Comunei Stelnica nr. .2022 privind aprobarea asocierii 
Unit~tii Administrativ Teritoriale Comuna Stelnica cu Unitatea Administrativ Teritorial Judetul 
lalomita fn vederea realizrii ~n comun a proiectului "Realizarea unui punct de acostare pe malul st~ng al 
Bratului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica", 

am convenit, de comun acord, ~ncheierea prezentului Contract de asociere, ~n urm~toarele conditii: 
Art. 1 Obiectul si scopul acordului de asociere 

1 . I  P~rtile convin s~ se asocieze cu scopul realiz~rii obiectivului de investitii" Realizarea unui punct de 
acostare pe malul st~ng al Bratului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica" obiectiv ce 
va fi finantat ~n comun de Asociatul I si Asociatul 2. 

1.2 Aceast~ asociere se caracterizeaz~ prin lipsa personalit~tii juridice. 

Art. 2 Durata acordului 
2.1 Prezentul acord intr~ in vigoare de la data semn~rii si ~nregistr~rii lui de ambele p~rti. 
2.2 Prezentul contract de asociere inceteaza la data incheierii procesului verbal de predare-primire a 
obiectivului de investitii. 
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Art. 3 Finantarea luer~rilor 
3 . 1  Costul estimativ al obiectivului de investitii este de 1.322.700,00 lei cu TV A. 

3.2 Asociatul 1 va asigura suma de 1.200.000 lei din fondurile alocate in acest sens, reprezent~nd 91% 
din costul estimativ al obiectivului. 
3.3 Asociatul 2 va asigura suma de 122.700 lei din fondurile alocate in acest sens, reprezent~nd 9% din 
costul estimativ al obiectivului. 
3.4. In cazul ~n care valoarea investitiei este mai mic~ dec~t valoarea estimat a obiectivului de investitii, 
plata se va face proportional cu procentele prev~zute la art. 3.2, respectiv art. 3.3. 

Art. 4 Responsabil de proiect 
4.1 P~rtile contractante, de comun acord, desemneaz~ Asociatul 2 ca responsabil pentru realizarea 

obiectivului de " Realizarea unui punct de acostare pe malul st~ng al Bratului Borcea, pe teritoriul 
administrativ al UAT Stelnica". 
4.2 Responsabilul de realizarea obiectivului de investitii prev~zut la clauza 1 . 1 ,  prin reprezentantul s~u 
legal, domnul Brates Costel, reprezint~ si actioneaz~ mn numele p~rtilor asociate, astfel inc~t s~ asigure, 
fn conditiile prezentului contract, finalizarea lucr~rilor. 

Art. 5 Obligatiile prtilor 
5.1 Asociatul 2 are responsabilitatea exclusiv~ pentru urm~toarele activit~ti: 
5 . 1 . 1 .  organizez~ procedurile de achizitie public~ pentru desemnarea executantului lucr~rii; 
5 . 1 .2 s~ obtin~ toate avizele si acordurile necesare realiz~rii si utiliz~rii obiectivului de investitii 
5 . 1 .3 realizeaz managementul lucr~rilor pentru finalizarea obiectivului de investitii prev~zut la 
clauza 5 . 1 . 1 ,  angaj~nd resursele umane si logistice de care dispune ~n acest scop; 
5.1 .4 comunic~ Asociatului 1 copii ale graficelor de executie si de pl~ti, anexe la contractul de executie 
a luer~rilor; 
5 .1 .5 utilizeaz~ fondurile alocate de Asociatul 1 numai pentru destinatiile prev~zute la clauza 1 . l  si ~n 
conformitate cu dispozitiile legale ~n vigoare; 
5.1 .6 ~ntocmeste si s~ transmite Asociatului 1 un raport final cu privire la realiz~rea obiectivului de 
investitii. 
5.1 .7 asigur~ permanent si cu prioritate, gratuit, accesul reprezentantilor Asociatului I la obietivul de 
investitii, pentru utilizarea aestuia. 
5.2 Asociatul 1 se oblig~: 
5.2.1. s~ pun~ la dispozitia Asociatului 2 suma de 1.200.000 lei, ca sprijin pentru realizarea obiectivului 
de investitii, conform clauzei 3.3. 
5.2.2. s~ vireze ~n contul Asociatului 1 sumele solicitate in termen de 30 zile lucr~toare de la semnarea 
Acordului de asociere dintre p~rti. 

Art.6 R~spunderea contractual~ 
6.1 Prezentul inseris serveste interesului comun al p~rtilor care se oblig s~-l execute ~ntocmai si intru 
totul cu bun~ credint~. Ambele p~rti se oblig~ s~ urm~reasc~ si s~ se informeze reciproc asupra derul~rii 
acestui acord. 
6.2 In cazul mn care lucr~rile nu se realizeaz~ ( obiectivul de investitii nu se finalizeaz~), indiferent de 
cauz~, Asociatul 2 se oblig~ s restituie Asociatului 1 integral suma primit~ conform prezentului acord. 
Restituirea sumei se face in termen de 30 de zile de la data lu~rii la cunostint~, de oricare dintre p~rti, a 
nerealiz~rii luer~rilor. 

Art.7 Forta major 
7.1 Forta major~ exonereaz~ p~rtile semnatare de ndeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul acord, 
pe toat~ perioada fn care aceasta actioneaz~. Forta major~ se constat~ de o autoritate competent~. 
7.2 [ndeplinirea acordului va fi suspendat~ pe perioada de actiune a fortei majore. 
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7.3 Partea care invoc~ forta major~ are obligatia de a notifica celeilalte p~rti, imediat, producerea 
acesteia si de a lua orice m~suri care ~i stau la dispozitie ~n vederea limit~rii consecintelor. 
7.4 Dac forta major~ actioneaz~ sau se estimeaz~ c~ va actiona o perioad~ mai mare de 3 luni, fiecare 
parte va avea dreptul s~ notifice celeilalte p~rti mncetarea de plin drept a prezentului acord, f~r~ ca vreuna 
din p~rti s~ poat~ pretinde celeilalte daune - interese. 
7.5 Prevederile art.7 se aplic~ ~n mod corespunz~tor si cazului fortuit. 

Art.8 Modificarea si completarea acordului. Dispozitii finale 
8 .1 Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul acord. 
8.2.0rice modificare sau completare a prezentului acord se face prin act aditional semnat de 
reprezentantii celor dou~ p~rti, respect~ndu-se normele legale ~n vigoare. 
8.3 0rice neintelegeri dintre p~rti, decurgand din interpretarea sau aplicarea prevederilor prezentului 
acord de asociere vor fi solutionate de p~rti pe cale amiabil 
8.4 In cazul in care ~n termen de 30 de zile de la notificarea p~rtii care se consider~ afectat~, nu se 
ajunge la un acord pe cale amiabil~, p~rtile convin ca ne~ntelegerile s~ fie solutionate de instantele 
judec~toresti competente de la sediul Asociatului 1. 
8.5 Orice notificare, cerere sau comunicare cerutii sau permisa de prezentul acord de asociere se face in 
seris si se depune la sediul p~rtilor. In caz de urgent~, se pot efectua comunic~ri prin fax si e-mail, care 
vor fi ulterior confirmate in scris. 

Prezentul acord de asociere a fost ~ntocmit mn 2 (dou~) exemplare originale, c~te un exemplar 

pentru fiecare parte semnatarii. 

ASOCIAT 1 

JUDETUL IALOMITA 
. , 

PRESEDINTELE 
CONSILIULUI JUDETEAN IALOMITA 

, . 

MARIAN PAVEL 

Director executiv B.D.F., 
Mihaela Moroianu 

Avizat CFP, 

Director executiv adjunct D.C .O ., 
Iulian Grigorin Dogaru 

A vizat legalitate 
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ASOCIAT 2 

COMUNA STELNICA 

PRIMARUL 
COMUNEI STELNICA 

BRATES COSTEL 

Avizat C.F.P. 

A vizat legalitate 
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REFERA T DE APROBARE 

privind asocierea Unit~tii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita eu Unitatea Administrativ 
Teritorial Comuna Stelnica in vederea realizrii ~n comun a proiectului "Realizarea unui punct de 

acostare pe malul st~ng al Bratului Boreea pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica". 

Prin proiectul de hot~r~re supus dezbaterii plenului se propune aprobarea asocierii Unit~tii 
Administrativ Teritoriale Judetul lalomita cu Unitatea Administrativ Teritorial~ Comuna Stelnica in 
vederea realiz~rii in comun a proiectului "Realizarea unui punct de acostare pe malul st~ng al Bratului 
Borcea pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica". 

Valorificarea potentialului turistic deosebit pe care ~l are bratul Borcea in zona de est a judetului 
nostru, constituie o preocupare important a administratiei publice judetene si a celor locale din acest 
areal. 

Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomifa 2021 - 2027, aprobat~ prin Hot~r~rea Consiliului 
Judetean lalomita nr. 80 din 20.04.2022 prevede obiectivul specific 01.5.  "Destinafie turistic~ 
valorificat~ si promovat~ prin activit~ti atractive si servicii de inalt~ calitate, sustinut~ de o ofert 
turistic~ activ~ pentru turisti si comunitate", obiectiv ce se realizeaz~ prin directia de actiune D1.5.2. 
"Dezvoltarea infrastructurii si diversificarea ofertei si serviciilor turistice". Obiectivul are ca scop 
dezvoltarea si consolidarea identit~tii turistice a judetului Ialomita, promovarea produselor turistice 
existente, valorificarea si modernizarea infrastructurii turistice. 

De asemenea, Strategia de Dezvoltare a Comunei Stelnica pentru perioada 2021 - 2027, aprobat~ 
prin Hot~r~rea Consiliului Local al Comunei Stelnica nr. 49 din 29.10.2022, prevede la Capitolul VIII 
"Planul de actiune pentru dezvoltare durabil' realizarea unui ponton pe bratul Borcea care s~ constituie 
pol de atractie pentru vizitatori si dezvoltarea infrastructurii aferente debarc~rii navelor. 

Pentru realizarea proiectului a fost identificat pe raza Comunei Stelnica o suprafat~ de teren de 
4.505 mp, cu nr. cadastral 21042 trecut mn Cartea funciar~ a localit~tii, suprafata de teren ce trebuie 
amenajat~ prin lucr~ri specifice necesare pentru a exista posibilitatea dezvolt~rii unui punct de acostare pe 
malul st~ng al Bratului Borcea, o prim~ etap de dezvoltare ~n viitor a unui port turistic. 

Valoarea estimat~ pentru proiectul "Realizarea unui punct de acostare pe malul st~ng al Bratului 
Borcea pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica" este de 1.322.700 lei cu TVA, din care, contributia 
judetului lalomita este in cuantum de 1.200.000 lei, iar cea a Comunei Stelnica este de 122.700 lei. 

Realizarea functionalit~tii unui punct de acostare pe malul st~ng al Bratului Borcea pe teritoriul 
administrativ al UAT Stelnica, va conduce la o mai mare atractivitate pentru detin~torii de ambarcatiuni 
usoare (b~rci, salupe, etc.), la realizarea de plimb~ri pe Dun~re cu aceste ambarcatiuni, dezvoltarea 
pescuitului si a v~n~torii mn zon~ si a altor modalit~ti de petrecere a timpului liber. 

Asocierea Judetului lalomita cu Unitatea Administrativ Teritorial~ Comuna Stelnica se face in 
temeiul prevederile art. 89 alin. (8), art. 129 alin. (2) lit. e), alin. (9) lit. a) si art. 173 alin. (1) lit. b), e), 
alin. (3) lit. d), alin. (5) lit. n) si alin. (7) lit. a) din Ordonanta de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare si ale art. 35 din Legea 
nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modific~rile si complet~rile ulterioare. 

Constat~nd c~ sunt fndeplinite conditiile de necesitate si de oportunitate, propun Consiliului 
Judetean lalomita adoptarea hot~r~rii in forma si continutul prezentate in proiect. 

PRESEDINT 
MARIANPA E 

lntocmit 
Teodorescu Gabriela - Virginia 
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DIRECTIA COORDONARE ORGANIZARE 

RAPORT 

la proiectul de hot~rre privind asocierea Unit~tii Administrativ Teritoriale Judetul Ialomita 

cu Unitatea Administrativ Teritorial Comuna Stelnica in vederea realizrii ~n comun a 

proiectului "Realizarea unui punet de acostare pe malul st~ng al Bratului Boreea, pe teritoriul 

administrativ al UAT Stelnica" 

Av~nd ~n vedere: 

- adresa nr. 2302/24.06.2022 a Prim~riei Comunei Stelnica, prin care se propune ~ncheierea 

unui parteneriat in vederea realizrii proiectului "Realizarea unui punct de acostare pe malul 

st~ng al Bratului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica"; 

- Hot~r~rea Consiliului Judetean Ialomita nr. 80 din 20.04.2022 privind aprobarea Strategiei 

de Dezvoltare a Judetului lalomita 2021-2027; 

- prevederile Ordonantei de Urgent a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

cu modific~rile si complet~rile ulterioare, coroborat cu cele ale Legii nr, 273/2006 privind finantele 

publice locale, cu modific~rile si complet~rile ulterioare, conform c~rora autorit~tile deliberative pot 

aproba asocierea pentru realizarea in comun a unor proiecte de interes public jude\ean sau local. 

Asocierea se realizeaz~ pe baza de contract de asociere, in care se prev~d si sursele de finantare 

reprezent~nd contributia fiecrei autorit~ti a administratiei publice locale implicate; 

- devizul estimativ pentru implementarea proiectului "Realizarea unui punct de acostare pe 

malul st~ng al Bratului Borcea, pe teritoriul administrativ al UAT Stelnica"; 

propunerea de asociere a Judetului lalomifa cu UAT Comuna Stelnica pentru realizarea proiectului 

"Realizarea unui punct de acostare pe malu l  st~ng al Bratului Borcea, pe teritoriul 

administrativ al UAT Stelnica", pe de o parte, iar pe de alt~ parte, asigurarea unei contributii 

financiare din bugetul judetului, se mncadreaz ~n dispozitiile legale precizate. 

DIRECTOR EXEC CT D.C.O. 

IULIAN G 6NC RU 

lntocmit 
Teodorescu Gabriela - Virginia 



PRIM~RIA STELNICA 

COMUNA STELNICA, JUDETUL IALOMITA, COD 927230 
Tel./Fax: 0243/361.785; e-mail: primaria.stelnica@yahoo.com 

Strada Eroilor Aviatori nr. 58 

Nr. 2302 I 24.06.2022 

Citre 

Consiliul Judetean Ialomita 
Piata Revolutiei, nr. I, 

mun. Slobozia,jud. Ialomita 

Referitor : Initierea unui parteneriat pentru "REALIZAREA UNUI PUNCT DE 

ACOSTARE PE MAL UL ST ANG AL BRA TULUI BORCEA, PE TERITORIUL 

ADMINISTRATIV AL UAT STELNICA" 

Strategia de Dezvoltare Local~ a Comunei Stelnica pentru perioada 2021-2027 a fast 
aprobatii prin HCL Stelnica nr. 49/29.10.2022. Conform acestui document de interes public local, la cap. 
VIII PLANUL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTARE DURABIL~, pt. 8.3 Indicatori de realizare a 
obiectivelor din strategia de dezvoltare local~ este prev~zut obiectivul Realitarea unui ponton pe 
bratul Borcea care s constituie poli de atractie pentru vizitatori si dezvoltarea infrastructurii 
aferente debarcri navelor. 

Proiectul de construire a unui punct de acostare in comuna Stelnica face parte de asemenea si din 
Strategia de Dezvoltare a Judetului lalomita care fost aprobat~. prin Hot~r~rea Consiliului Judetean 
lalomija nr. 80/20.04.2022, fiind cuprins in cadrul obiectivului specific 0 1.5. 
Destinatie turistic~ valorificat ST promovat~ prin activitti atractive SI servicii de Inalt calitate, 
susfinut de o ofert turistic~ activ~ pentru turisti cornunitate" , obiectiv care se realizeaz prin 
directia de actiune D 1 . 5 . 2 . . "  Dezvoltarea infrastructurii si diversificarea ofertei servicillor turistice 
", fiind identificat la nr.crt. 17 ,acest proiect urm~nd a fi realizat in perioada de timp 2022-2027. 

Pentru realizarea acestui proiect de interes judetean si local a fost identificat pe raza 
comunei Stelnica o suprafa\il de teren de 4505 mp ,cu nr. cadastral 21042 trecut in cartea funciar~ a 
localit~tii nr. 21042 , suprafat~ de teren care trebuie amenajat~ prin lucr~ri specifice, in prezent nefiind 
posibil~ dezvoltarea infrastructurii portuare f~r~ realizarea acestora. 

Conform unor devize estimative, suma necesar~ pentru inceperea proiectului de punct de 
acostare pe raza comunei Stelnica este de 1.322.639,78 cu TV A suma din care autoritatea locala poate 
suporta maxim 116.000 lei, pentru restul finant~rii nefiind identificate alte surse de finantare din 
programe nationale sau europene. 

In consecint~, pentru demararea acestui proiect de interes judetean si local, v~ supunem spre 
aprobarea autorit~tilor deliberative jude\ene necesitatea incheierii unui acord de parteneriat pentru 
realizarea proiectului "REAIJZAREA UNUJ PUNCT DE ACOSTARE PE MALUL STANG Al BRATULUJ 

BORCEA, PE TERITORIUL ADMINISTRATIV AL UAT STELNICA" In vederea asigur~rii sumei totale de 
1322.639,78 lei cu TVA, din care contributia Judetului lalomita s~. fie in cuantum de 1.206.639,78 lei, 
iar comuna Stelnica urm~nd s~ asigure suma de 116.000 1lei din bugetul local. 

Anex~m la prezenta deviz estimativ pentru realizarea proiectului "REALIZAREA UNUI 

PUNCT DE ACOSTARE PE MALUL STANG AL BRATULUI BORCEA, PE TERITORJUL 

ADMINISTRATIV AL UAT STELNICA". 

SECRET AR GENERAL, 
M: = s .  : %  
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Rah&new 
Constructii navale si industriale 

1SO 9001; I$0 14001 

Catre, 
PRIMARIA COM. STELNICA 

Oferta de pretPonton Acostare 

sc PRO DESIGN sri 
J3$-230-19888; CF R0 10952306 
TULCEA St. P~xi nr.4 
Tel/Fax 0240 511 808 
Mobil 0722 352 553 
prodeslgnsrd@yahoo.com 

Prin prezenta va facem cunoscuta oferta noastra de pret privind confectlie Ponton_de acostare 
nave croaziera si ambarcatiunl: 

Achizitie materiale de baza (table, profile metalice) 
Constructie Corp, suprastructuri, pasarela, scondri 
Lucrari vopsitorle 

Valoare : 820.732 lel 

Lucrari suprastructurj 
-Grp sanitar - 2 buc. 
-Prolate, copertine 
-Salon asteptare - 1 buc. 
-Captuself exterioare 
-Amenajari interioare 

Lista dotard; 
-Oblecte sanitare 
Mobilier, canapele, scaune 
Instalatle AC 
Instalatli grement, lumini 
Tablou electric legatura cu malul 220V 

Valoare : 127,610 lei 

Proiect Taxe AN+ alts taxg 
Valoare : 78.784 lei 

[nventar ponton; 
-Stingatoare, trusa medicala, colaci salvare, veste salvare, parama 

Valoare : 41.450 el 

Transport la malul apei la Tulcea si Lansare la apa 
Valoare ;: 42.886 lei 

Total valoare lucrare; 1111,462 lei + TVA 
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