A. IDENTIFICARE
1. Titlul proiectului:

2. Managerul de
proiect:
3. Categoria proiectului:
4. Tipul proiectului:
5. Valoarea proiectului:

PROIECT INTEGRAT COMPUS:
1) Reabilitare si modernizare ulite comunale
Botiza;
2) Reabilitare, modernizare si dotare Camin
Cultural;
3)Amenajare centru civic;
4)Constructie si dotare Centru social de asistenta
pentru batrani si persoane cu dizabilitati;
5)Amenajare teren de fotbal;
6)Amenajare teren multifunctional pentru volei,
handbal, tenis;
7)Achizitie utilaje pentru intretinerea
infrastructurii locale si dezapeziri, precum si
pentru colectarea si transportul deseurilor;
8)extindere retea electrica mono si trifazata pana
la amplasamentul obiectivelor in cauza;
Consiliul Local Botiza
investitii: DA
reparatii DA
proiect nou DA
in continuare NU
2.500.000 EURO

B. INFORMATII DE BAZA
1. Definirea problemei: -drumuri comunale care necesita reparatii;
- camin cultural degradat care necesita reparatii si
dotari;
- centrul civic necesita reparatii si modernizare prin
pavarea acestuia, trotuar asfaltat, podete pentru
pietoni, reabilitarea podului existent;
- lipsa unui centru social de asistenta pentru batrani si
persoane cu dezabilitati;
- lipsa unui teren de fotball si a unui teren
multifunctional (volei , handbal si tenis)
- lipsa utilajelor pentru intretinerea infrastructurii si a
dezapezirii, precum si a colectarii si transportul
deseurilor.
- lipsa in unele zone a retelei mono si trifazice.

2. Cum a fost stabilita
necesitatea investitiei :

3.Scopul:

4. Descrierea
proiectului:

Evaluare proprie: DA
Studii de planificare: NU
Analiza reclamatiilor: NU
Solicitare cetateni: DA
Expertize tehnice: NU
Analiza standardelor: NU
Altele: NU
-asigurarea accesului neingradit al locuitorilor,
turistilor si consumatorilor economici la infrastructura
de baza.
-regenerarea mediului rural si a valorilor acestuia, prin
sprijinirea noii generatii de a invata in conditii
moderne.
-regenerarea mediului cultural si a valorilor acestuia.
-dotarea cu utilaje speciale pentru transportul
gunoaielor la spatiile speciale de colectare si
depozitare precum si a altor echipamente necesare in
activitatea de gospodarire comunala si salubritate are
scopul de a scadea gradul de poluare pe raza
localitatii, a imbuntatii calitatea vietii populatiei si
imaginea de ansamblu a comunei, un mediu natural
propice
dezvoltarii
unei
societati
europeneImbunatatirea conditiilor de viata
a populatiei
comunei si in special a populatiei de varsta a III a si a
persoanelor cu dezabilitati si revigorarea mediului
social al comunei.
-extinderea retelei electrice mono si trifazice; aceasta
va fi gestionata si transmisa mult mai bine prin
intermediul postului de tranformare, transmisia
selectiva a energiei generand o calitate superioara a
acesteia, in forma in care ajunge la consumator.
 REABILITAREA
SI
MODERNIZAREA
ULITELOR COMUNALE BOTIZA,

Nr. crt
Denumirea
Lungimea m
1
CICERA 1
311,48
2
CICERA 2
203,04
3
PRUNDARI - URSARI
144.54
4
DANCUS
71.85
5
TOMSA
73.16
6
VALEA SARATA
130,40
7
BORCUT
58,48
8
RUS
216,11
9
NOUA
51.15
10
NEAG
56,26
11
GRUIULUI 1
136,66
12
GRUIULUI 2
153,04
13
MANASTIRE
228,64
14
TAMASENILOR
495,33
15
VALEA MIRESULUI
330,28
16
PRUNDARI 1
85,56
17
PRUNDARI 2
214,36
18
CALIONOAIE
89,92
19
TENCU
368,00
20
VALEA SCHIOPULUI
150,00
21
ROSCA
103,20
22
GRUIULUI STARITA
293,26
23
PRIMARIEI
192,80
24
BISERICII
171,40
25
CRESTUCA
44,81
26
MIRESULUI
484,05
27
MUNCELULUI
310,68
TOTAl
5168
 REALIZAREA
SI
MODERNIZAREA
CAMINULUI CULTURAL,
- suprafata totala a terenului: 710,88 mp;
- suprafata actuala construita: 588,44 mp;
Lucrari propuse:
- schimbarea invelitorii actuale, cea din
azbociment ondulat, cu invelitoare din
tigla metalica tip LINDAB pe astereala
din scanduri;
- repararea,
razuirea,
gletuirea
si
zugravirea peretilor interiori cu vopsea
lavabila;
- realizarea unei pardoseli din gresie si
placarea cu fainata a grupului sanitar de

la parter, placarea peretilor exteriori cu
polistiren expandat de 80 mm grosime si
realizarea unei tencuieli decorative
exterioare cu metariele rezistente la
intemperii;
- recompartimentari si dotari grupuri
sanitare;
Dotari:
- instrumentar muzical necesar pentru
sustinerea unor spectacole folclorice,
inclusiv echipament pentru doua
formatii artistice;
 AMENAJAREA CENTRULUI CIVIC,
Amenajarea centrului civic al comunei
Botiza, judetul Maramures, in zona
cuprinsa intre Valea Baita si Caminul
Cultural.
Se prevad a se realiza urmatoarele
lucrari:
- sistematizare vericala;
- pavarea zonei dintre valea Baita si
caminul Cultural;
- trotuar asfaltat;
- 2 podete pentru pietoni;
- reabilitarea podului existent;
- triota si candela;
- fantana arteziana;
- plantare de arbori ornamentali;
- amplasarea unor banci de parc in
diferite puncte ale amenajarii;
 CONSTRUIREA SI DOTAREA UNUI CENTRU
SOCIAL DE ASISTENTA PENTRU BATRANI
SI PERSOANE CU DEZABILITATI,
Suprafata construita: 860 mp;
Suprafata desfasurata: min. 1500 mp;
Constructii anexe: filigorie, alei, garaj.
Dotare incaperi cu mobilierul necesar;
Dotare cu mijloc de transport frigorific

pentru transport alimente,
Dotare cu mijloace PSI.
 AMENAJAREA UNUI TEREN DE FOTBAL,
Gazon standard minim de dimensiuni,
cu porti si plase;
Tribune – 50 locuri: in partea sudica;
 AMENAJARE TEREN MULTIFUNCTIONAL:
VOLEI, HANBAL SI TENIS,
Dimensiuni standard,
Suprafata va fi d etipul „Surface
Evolution”, care nu necesita intretinere;
Liniile de marcaj se realizeaza cu o
rasina stiro-acrilica foarte rezistenta si
cu o mare putere de pigmentare. Va fi
dotata cu plase si porti mobile;
Culori: la cerere;
Tribune: 50 locuri: in partea sudica;
 ACHIZITIONAREA DE UTILAJE PENTRU
INTRETINEREA
INFRASTRUCTURII
LOCALE,
DEZAPEZIRI
PRECUM
SI
COLECTAREA
SI
TRANSPORTUL
DESEURILOR.
- Buldo-excavator multifunctional (dotat
inclusiv cu lama pentru dezapeziri si
sistem monitorizare prin satelit, care sa
poata fi vizualizat in orice moment de pe
telefonul mobil – pentru verificarea
respectarii sarcinilor si a punctului de
lucru
ce
i
s-a
incredintat
buldoexcavatoristului
si semnalizare
daca acesta s-a deplasat intr-o alta
directie decat ce impusa).
- Europubele cu rotile din material plastic
– 900 buc;
- Mijloc de transport deseuri avand
atasata o platforma (gen tractari auto
adaptata pentru transportul instalatiei
mobile de golire a pubelelor). Mijlocul de
transport va avea montat pe sasiu un

container special, etans, cu capac
glisant din doua parti, autobasculabil
(putand fi folosit si pentru transport nisip
sau pietris, de exemplu).
- Instalatie mobila de preluat pubele
incarcate si descaracarea acestora in
mijlocul de transport deseuri. Este
necesara doarece autospeciala care
urmeaza sa fie achizitionata prin
Proiectul integrat nu poate fi incarcata –
data fiind inaltimea containerului de
peste 2 m, manuala. Carucior pentru
imprastierea facila a materialelor
antiderapante (nisip cu sare) – pentru
trotuare sau portiuni de sosea inghetate
(ce va fi folosit in sezonul cald – pentru
semanatul uniform al gazonului) TIP SA
19, cu roti de diametrul de 20 cm.
 EXTINDEREA RETELEI ELECTRICE MONO
SI TRIFAZATE PANA LA AMPLASAMENTUL
OBIECTIVELOR IN CAUZA.

5. Beneficii:

Aceste obiective se vor realiza in comuna
Botiza, judetul Maramures, prin Programul
FEADR, Masura 3.2.2.
Proiectul integrat compus este prins ca obiectiv
in Strategia de Dezvoltare Locala.
- fluidizarea circulatiei;
- retea de transport rutier;
- accesul neingradit la un mediu cultural
-sprijinirea noii generatii de a invata in conditii
moderne;
-un mediu natural propice dezvoltarii unei societati
europene
- Imbunatatirea conditiilor de viata
a populatiei
comune;
- asistenta sociala persoanelor de varsta a III a si a
celor cu dezabilitati;
-scaderea gradului de poluare si o imagine mai buna

6.Beneficiari:

de ansamblu a comunei
- stabilizarea zonei.
- locuitorii comunei Botiza;
- participantii la traficul rutier care tranziteaza
comuna;
- eleviii scolilor;
- turisti;
- batranii comunei si cei cu dezabilitati;
- potentialii investitori

C. SURSE DE FINANTARE
Buget local
Sursa
Fonduri europene
Valoare totala proiect

2.500.000 EURO

D. CARACTERISTICI ALE PROIECTULUI
1. Stadiul de maturitate
al proiectului

2. Durata de realizare :
3. Legatura cu alte
proiecte:
4. Constrangeri de
implementare

Idee : NU
SPF: NU
SF: DA
PT: NU
Executie: NU
Proiectul se va realiza in etape, in functie de
posibilitatile de finantare
nu exista
Resurse financiare reduse, implementare de durata

E. IMPACTUL PROIECTULUI
1. Impactul asupra
mediului:
2.Impactul asupra
bugetului local:
F.ANALIZA PROIECTULUI
Analiza cost/beneficiu

negativ: NU
pozitiv: DA
fara impact: NU
se evalueaza: NU
nu se evalueaza: DA
Se va efectua ulterior

