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ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC

PÂRTII DE SCHI OMOLOGATE ŞI TRANSPORT PE CABLU ÎN MASIVUL RARĂU,
CU CONEXIUNE LA TRUPUL IZOLAT INTRAVILAN RARĂU
Proiectul se finanţează prin Programul “Schi în România” derulat de Guvernul României cu o
valoare de 107.630.253 lei. Durata de implementare a acestui proiect este 2011 – 2014. Executanţii sunt:
SC ACOMIN SA Cluj Napoca şi SC INSTCOMP SA
Acest obiectiv se înscrie în cadrul Programului Naţional de Dezvoltare a Turismului „SCHI ÎN
ROMÂNIA”, program de interes naţional pentru dezvoltarea turismului cu componenta principală „turism
pentru practicarea schiului şi a altor sporturi de iarnă”.
Programul a fost aprobat de Parlamentul României prin Legea nr. 526 din 11 decembrie 2003
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "SCHI ÎN ROMÂNIA".
Prin Hotărârea Guvernului României nr. 426 din 8 aprilie 2009 s-a aprobat promovarea acestui
proiect şi finanţarea acestuia prin bugetul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului.
Amplasamentul obiectivului de investiţii menţionat mai sus este situat în partea de sud-est a
staţiunii Câmpulung Moldovenesc, pe versantul nordic al Muntelui Rarău din zona trupului izolat intravilan
Rarău la cota 1640 m până la pârâul Izvorul Alb, respectiv la km 5 pe drumul judeţean DJ 175A cota 765 m.
Domeniul schiabil oferit prin această investiţie va fi unic în România prin legătura pe care o oferă
cu intravilanul de pe Masivul Rarău şi prin spectaculozitatea traseului. În premieră naţională se va realiza un
domeniu schiabil cu o lungime totală de 4,5 km şi o diferenţă de nivel de 800 m. Pârtia a fost proiectată
datorită configuraţiei terenului şi deservirii de instalaţiile de transport pe cablu în două tronsoane, inferior şi
superior.
Conform contractului semnat, SC ACOMIN SA împreună cu LEITNER AG urma să execute
următoarele lucrări:
TRONSON I – lungime traseu 2514 m, altitudine plecare 756 m, altitudine sosire 1220 m;
- construcţii transport pe cablu tip telegondolă TG 8 tronson I (fundaţii, stâlpi, garaj telegondole,
peroane de îmbarcare, etc.)
- montaj utilaj transport pe cablu tip telegondolă TG 8 tronson I (staţie plecare, staţie sosire);
- transport pe cablu tip telegondolă TG8 tronson I (cablu tractor, 33 telegondole tip TG 8 cu o
capacitate de 8 locuri fiecare, 2 cabine de comandă, reţea cabluri de semnalizare şi comandă a instalaţiei de
transport pe cablu);
Valoarea lucrărilor aferente tronsonului I este de 71.105.289,23 lei inclusiv TVA.
TRONSON II –lungime traseu 1397 m, altitudine plecare 1220 m, altitudine sosire 1640 m;
- construcţii transport pe cablu tip telegondolă TG 8 tronson II (fundaţii, stâlpi, garaj telegondole,
peroane de îmbarcare, etc.)
- montaj utilaj transport pe cablu tip telegondolă TG 8 tronson II (staţie plecare, staţie sosire);
- transport pe cablu tip telegondolă TG8 tronson II (cablu tractor, 17 telegondole tip TG 8 cu o
capacitate de 8 locuri fiecare, 2 cabine de comandă, reţea cabluri de semnalizare şi comandă a instalaţiei de
transport pe cablu);
Valoarea lucrărilor aferente tronsonului II este de 36.524.963,65 lei inclusiv TVA.
Conform contractului semnat, SC INSTCOMP SA împreună cu Proiect Bucovina SA, Transcablu
SRL şi SC Drumuri şi Poduri SA urma să execute următoarele lucrări:
- proiectarea obiectivului de investiţii;
- organizare de şantier;
- amenajare şi profilare pârtie tronson I;

- amenajare şi profilare pârtie tronson II;
- parcări auto şi drumuri de acces pârtie tronson I;
- instalaţie de înzăpezit artificial şi lac de acumulare tronson I;
- alimentare cu energie electrică;
- instalaţie de iluminat nocturn;
- clădire administrativă;
- bileterie electronică;
- maşină de bătut zăpada (ratrac).
- alimentare cu apă şi canalizare.
În anul 2012 s-au executat lucrări în valoare de 7.178.707,60 lei, sumă pentru care Primăria
municipiului Câmpulung Moldovenesc a transmis solicitare de alocare fonduri necesare decontării lucrărilor
executate către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului dar suma a rămas să fie decontată în anul
2013. Cu toate intervenţiile făcute de către Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc, Consiliul
Judeţean Suceava, parlamentarii din judeţul Suceava, la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei
Publice, la Ministerul Economiei şi la Autoritatea Naţională pentru Turism, până la această dată nu s-au
alocat sumele restante pentru plata datoriilor şi pentru continuarea lucrărilor.
Facem precizarea că pentru finalizarea lucrărilor la tronsonul I pe lângă sumele restante de
7.178.707,60 lei aferente lucrărilor executate şi nedecontate în anul 2012 mai este necesară suma de
19.446.858,84 lei.
Valoarea totală a tronsonului I este de 71.105.289,23 lei, din care Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Turismului a alocat în perioada 2009 – 2012 suma de 44.400.000 lei, iar contribuţia Consiliului Local a fost
de 298.105 lei.
Menţionăm faptul că în luna octombrie 2012 s-au finalizat lucrările la transportul pe cablu de tip
telegondolă TG 8 la tronsonul I, inclusiv Autorizaţia ISCIR de funcţionare. În prezent instalaţia de transport
pe cablu se află în conservare.
La ora actuală există riscul de blocare a conturilor Primăriei municipiului Câmpulung Moldovenesc
întrucât constructorul s-a adresat instanţelor de judecată pentru recuperarea sumelor restante.
S-au făcut eforturi extraordinare pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii prin transmiterea de
solicitări către toate ministerele implicate. Din răspunsurile primite a reieşit faptul că Ministerul Finanţelor
Publice nu poate suplimenta bugetul Ministerului Economiei pentru finanţarea acestor lucrări de investiţii,
lăsând în sarcina autorităţilor publice locale achitarea facturilor restante şi finanţarea în continuare a
lucrărilor rămase de executat.
PLAN INTEGRAT DE DEZVOLTARE URBANĂ PENTRU CARTIERELE
STADION, CENTRU, BODEA, DIN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Finanţarea acestui proiect se realizează prin POR – Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1. „Planuri integrate de
dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: Centre urbane.
Obiectul acestui proiect este reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea serviciilor urbane în
municipiul Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, în vederea creşterii calităţii vieţii şi asigurării unei
dezvoltări regionale echilibrate.
Executantul proiectului este S.C. “CALCARUL” POJORÎTA.
Durata de implementare este 2011 – octombrie 2013, cu o valoare totală de 24.020.007,44 lei.
Valoarea totală a investiţiei 24.974.628,73 lei cu finanţare de 98% în cadrul Programului
Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli urbani de
creştere în baza Contractului de finanţare nr. 1155 din 17.12.2010 încheiat între Municipiul Câmpulung
Moldovenesc şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului prin Agenţia de Dezvoltare Regională Nord Est
şi din bugetul local în proporţie de 2%.

Bodea;
străzi;

Prin acest proiect se realizează următoarele lucrări:
- Reabilitarea şi modernizarea a 23 străzi (S=57.845 mp) din cartierele Stadion, Centru şi
-

Amenajarea a 26.353 mp de trotuare în vederea fluidizării traficului pietonal;
Amenajarea a 3.658 mp de parcaje (213 parcări) în vederea descongestionării circulaţiei pe

- Amenajarea a 8.949 mp spaţii verzi adiacente străzilor şi aleilor în vederea punerii în valoare a
acestora şi sprijinirii dezvoltării durabile a oraşului;
- Amenajarea a 3.583 mp alei pietonale şi a platoului pietonal din zona Centru (S=2.584 mp);
- realizarea de marcaje şi semnalizarea corespunzătoare a reţelei stradale reabilitate în vederea
unei bune organizări a circulaţiei în zona ţintă a proiectului;
- realizarea de piste pentru biciclişti de-a lungul străzilor (S= 4.298 mp).
În anul 2013 şi 2014 au rămas de executat lucrările de modernizare pe străzile M. Dodu, Valea
Seacă, Tudor Vladimirescu, SF Marian şi MS Morari, platoul central şi spaţiile verzi aferente proiectului.
Lucrările constau din:
- montare borduri;
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- execuţie trotuare cu pavele;
- execuţie sistem rutier;
- ridicare capace la utilităţi;
- amenajare spaţii verzi prin plantare de flori, gazon şi arbori;
- montare semne de circulaţie;
- execuţie marcaje rutiere;
- amenajare platou central cu plăci din granit, amenajare spaţii verzi, iluminat ornamental şi
montare de bănci din lemn;
- execuţia de alei pietonale între blocuri.
Pentru îmbunătăţirea aspectului edilitar al municipiului şi menţinerea unui mediu civilizat
de viaţă, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc a suplimentat lucrările de amenajare a
spaţiilor verzi din municipiu şi pentru alte amplasamente în afara celor prevăzute în cadrul
proiectului de faţă. Suma totală cheltuită până în prezent din bugetul local pentru aceste lucrări
suplimentare este de 40.000 lei, inclusiv T.V.A.
Valoarea acestor lucrări se ridică la suma de 7.763.574 lei. Suma de 1.500.000 lei va fi utilizată
pentru decontarea situaţiilor de lucrări parţiale, urmând ca suma să fie rambursată de ADR Nord Est după
verificarea în teren a lucrărilor şi utilizată din nou.
Pentru execuţia lucrărilor aferente străzilor menţionate mai sus s-a hotărât amanarea execuţiei cu
până la 12 luni pentru a demara proiectul de reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare,
proiect finanţat prin împrumut de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei.
REABILITARE SI EXTINDERE RETELE DE ALIMENTARE CU
APA SI CANALIZARE ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Ordonatorul principal de credite pentru acest obiectiv de investiţii este M.D.R.A.P., prin Agenţia de
Implementare C.N.I. S.A., care are şi calitatea de Achizitor.
Beneficiarul proiectului de investiţii este Agenţia de implementare - C.N.I. S.A. în perioada derulării
investiţiei şi Unitatea Administrativ Teritorială Câmpulung Moldovenesc, după predarea - primirea obiectivului
de investiţii.
Valoarea totală a investiţiei: 3.664 mii Euro / 16.226 mii lei (cu TVA)
Sursele de finanţare sunt asigurate prin creditul extern acordat de B.D.C.E., bugetul M.D.R.A.P. şi
bugetul Unităţii Administrativ Teritoriale Câmpulung Moldovenesc, astfel:
-finanţare B.D.C.E.(61,52%)
- 9.982 mii lei
- 3.124 mii lei
-cofinanţare U.A.T (19,25%) cu TVA
-finanţare M.D.R.A.P.(19,23%), cu TVA
- 3.120 mii lei
Sistemul de alimentare cu apă al municipiului Câmpulung Moldovenesc asigură furnizarea apei
potabile pentru un număr de 10.043 locuitori şi zona industrială, iar de serviciile de canalizare beneficiază
6.621 locuitori.
În prezent, există reţele de alimentare cu apă şi reţele de canalizare pe străzile principale, restul
populaţiei din alte zone alimentându-se cu apă din surse proprii (fântâni, pompe manuale, puţuri săpate)
care de multe ori nu furnizează apă de cea mai bună calitate care să respecte criteriile de potabilitate
conform normativelor în vigoare.
Reţeaua de alimentare cu apă existentă prezintă numeroase deficienţe:
- reţeaua de azbociment, în lungime de 15150 m, are o vechime de peste 30 ani, conducte ce
prezintă fisuri şi un grad avansat de uzură;
- conducte din oţel cu grad avansat de uzură, deteriorate în timp, precum şi datorită
numeroaselor intervenţii efecturate asupra lor pentru efectuarea de reparaţii sau branşamente noi.
Reţeaua de canalizare a municipiului este veche, cu perioada de serviciu depăşită, ceea ce
impune înlocuirea ei cvasitotală, fiind executată din azbociment (colectorul principal) şi beton simplu (reţele
secundare).
Din cauza traficului intens, care a crescut în ultimii ani, tuburile din beton pentru canalizarea
menajeră, au cedat la îmbinarea cu mufe, deplasându-se, permiţând infiltrarea apei uzate în pământ şi
afectând în mod considerabil pânza freatica, ducând la alterarea calităţii acesteia.
Vechimea reţelelor de canalizare existente, precum şi deteriorarea acestora în timp a cauzat
colmatarea parţială a sistemului de canalizare.
În multe zone din oraş reţeaua de canalizare, inclusiv canalul colector principal, este amplasată pe
proprietate privată, intervenţia în caz de avarie făcându-se anevoios.
Lucrările de reabilitare şi extindere propuse a se executa în cadrul acestui obiectiv de investiţii sunt:
-pentru reţeaua de distribuţie apă
Lucrările de reabilitare şi extindere propuse a se realiza pe reţeaua de distribuţie apă se vor executa
din conducte din PEID, PN10, având diametre cuprinse între 63 mm şi 160 mm, în lungime totală de Lt=
15.118 m, astfel:
• extindere L =
472 m, PEID, PN10, De 90mm-110mm;
• reabilitare L = 14.646 m, PEID, PN10, De 63mm-160mm.
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Conductele care vor fi folosite pentru extinderea sau reabilitarea reţelelor de distribuţie apă vor fi
Pn 10 pentru corelarea cu reţelele care au fost deja reabilitate prin programul SAMTID şi care funcţionează
la această presiune de utilizare.
Pe traseul reţelei de distribuţie se vor amplasa 119 hidranţi de incendiu subterani, cu diametrul Dn
80mm, 40 cămine de vizitare (CV), 8 cămine de vane, golire şi aerisire (CVGA), 10 cămine de vane şi
aerisire (CVA), cămine de aerisire (CA), 10 cămine de vane şi golire (CVG) şi se vor realiza branşamentele
necesare.
Pe traseul reţelei de distribuţie se vor realiza lucrări speciale, astfel:
• 6 subtraversări de drumuri;
• 2 subtraversări cale ferată;
• 5 subtraversări pârâu;
• 1 supratraversare pârâu.
Prin lucrările propuse a se executa vor fi înlocuiţi 11,011 km conducte din azbociment şi 3,635 km
conducte din oţel din reţelele existente de distribuţie a apei.
-pentru reţeaua de canalizare menajeră
Lungimea totală a reţelelor de canalizare propuse a fi reabilitate este LT=7.567m (reţele secundare
şi colector principal).
Reţele secundare
Lucrările de reabilitare şi extindere propuse a se realiza pe reţelele secundare se vor executa din
conducte din PEID-CR Sn 4, având diametre de 250 mm şi 315 mm, în lungime totală Lt= 4.063 m, astfel:
• extindere L = 1.178 m, PEID-CR Sn 4, Dn 315mm;
• reabilitare L = 2.885 m, PEID-CR Sn 4, Dn 250-315mm.
Colector principal
Lucrările de reabilitare propuse a se realiza pe colectorul principal se vor executa din conducte din
PEID-CR Sn 4, având diametre de 500mm şi 600mm, în lungime de Lt= 3.504 m.
Pe traseul reţelei de canalizare se vor amplasa 213 buc cămine menajere (CM) şi se vor realiza
racorduri la utilizatori.
Pe traseul reţelei de distribuţie se vor realiza lucrări speciale, astfel:
• 1 subtraversare drum;
• 1 subtraversare cale ferată;
• 1 subtraversare pârâu.
Pentru realizarea acestui obiectiv au fost adoptate Hotărârile Consiliului local nr. 68 şi 69 din
4.07.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici şi pentru cofinanţarea
şi punerea la dispoziţie a terenurilor necesare acestui obiectiv de investiţii, s-a emis Certificatul de urbanism
şi s-au emis avizele tehnice de către instituţiile şi societăţile de profil.
Studiul de fezabilitate: ,,Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în
Municipiul Câmpulung Moldovenesc” judeţul Suceava a fost avizat de Comisia nr. 2 a Consiliului
tehnico-economic al C.N.I- S.A. în şedinţa nr.104 din 20.06.2013, prin Procesul Verbal nr. 38/ CTE2/
25.06.2013.
Documentul de avizare a fost avizat de Comisia nr. 2 a Consiliului tehnico-economic al C.N.I. S.A. în şedinţa nr.105 din 01.07.2013, prin Procesul Verbal nr.46/CTE2./01.07.2013.
Se va emite Hotărâre de Guvern pentru aprobarea investiţiei şi organizarea procedurilor de
achiziţie publică de către Compania Naţională de Investiţii pentru proiectare şi execuţie.
În şedinţa de Guvern din data de 25 septembrie 2013 a fost aprobată finanţarea acestei investiţii.
Potrivit Hotărârii de Guvern, în cadrul Proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de
alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în
localităţile cu o populaţie de până la 50.000 de locuitori”, derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Administraţiei Publice, în calitate de coordonator, prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I” – S.A., în
calitate de Agenţie de Implementare a Proiectului, precum şi pentru aprobarea caracteristicilor principale şi
indicatorilor tehnico-economici ai acestora, s-a alocat suma de 16, 226 milioane de lei pentru obiectivul
„Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Câmpulung Moldovenesc”.

ALIMENTARE CU APĂ ZONA BUNEŞTI, MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC,
JUDEŢUL SUCEAVA
Acest obiectiv de investiţii se realizează în zona periurbană Buneşti, prin Programul privind
reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes judeţean şi de interes local, alimentarea cu
apă, canalizarea şi epurarea apelor uzate la sate, precum şi în unităţile administrative teritoriale cu resurse
turistice aprobat prin H.G.R. nr. 577/1999.
Valoarea totală a investiţiei este de 3.135.743 lei
Obiectul acestui proiect este execuţia reţelelor de alimentare cu apă potabilă pe 23 de străzi din
municipiul Câmpulung Moldovenesc (Buneşti, A.D.Xenopol, Ec Teodoroiu, Zorilor, Salcâmilor, T. Cipariu,
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Oituz, Gh. Bariţiu, M Sadoveanu, D. Gherea, Cerbului, Paltinului, Grigore Antipa, Păunaşul Codrilor, Spătar
Milescu, Cloşca, Horia, Badea Cârţan, V.G.Sabie, S. Papuc, P. Liciu şi Gicovan).
Urmare implementării proiectului se va asigura alimentarea unui nr. de 1004 imobile noi, respectiv
a 4173 utilizatori.
Lucrările au început în anul 2010 prin semnarea Contractului de lucrări nr. 21703 din 17.11.2010
între Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc şi S.C. Plast Invest S.A. Ploieşti. În perioada 2010 –
2012 s-au executat lucrări şi s-au făcut plăţi aferente programului în valoare de 824.879,03 lei. În cursul
anului 2012 S.C. Plast Invest S.A. Ploieşti a solicitat Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc
rezilierea contractului de lucrări datorită unor situaţii dificile pe care societatea le are şi a unor pierderi
înregistrate la contract, motivat de ritmul scăzut de finanţare a lucrărilor. În anul 2013 s-a încheiat în act
adiţional la contractul de lucrări prin care s-a hotărât rezilierea de comun acord a contractului.
Investiţia cuprinde:
- extinderea reţelelor de alimentare cu apă în lungime totală de 11650 m, cu diametre cuprinse
între 32 -160 mm ;
- Subtraversare DN 17 în trei locaţii;
- Subtraversare cale ferată în două locaţii;
- 22 cămine de vane, ramificaţie, aerisire şi golire;
- 50 hidranţi subterani;
- 350 branşamente la consumatori.
Activităţile principale vor consta în:
- Recepţia lucrărilor executate şi predarea – primirea acestora;
- Reactualizarea proiectului tehnic;
- Achiziţia lucrărilor de construire;
- Realizarea lucrărilor de construire şi recepţionarea acestora;
- Introducerea investiţiei în patrimoniul municipiului şi predarea către operatorul regional al
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.
După o nouă procedură de licitaţie, s-a încheiat contractul de lucrări nr. 14731 din 21.08.2013 cu
S.C. Calcarul S.A. Pojorâta în valoare de 2.310.864 lei.
În data de 21.08.2013 lucrările au fost demarate, iar suma alocată pentru anul 2013 este de
250.000 lei.
REABILITARE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ STR. SIRENEI
Investiţia are o valoare de 45.000 lei şi este finanţată din bugetul local.
Lucrările de investiţii constau în:
- înlocuirea conductelor din azbociment (material interzis conform normelor europene în vigoare)
cu conducte din PEHD ;
- preluarea consumatorilor existenţi;
Având în vedere că prin proiectul „Modernizare spaţii publice urbane în cartierele Stadion, Centru
şi Bodea” se modernizează sistemul rutier şi trotuarele din zona Stadion, iar reţeaua de alimentare cu apă
este din azbociment, este necesară reabilitarea acesteia prin înlocuirea conductelor existente cu conducte
din polietilenă şi realizarea branşamentelor la locuinţele din zonă.
Totodată având în vedere că odată cu finalizarea lucrărilor de asfaltare aferente proiectului
menţionat, pentru care este prevăzută o perioadă de garanţie de 5 ani, orice intervenţie după această
perioadă duce la pierderea acesteia, urmând ca orice lucrări de reparaţii să fie suportate din bugetul
Primăriei.
Activităţile principale constau în:
- Achiziţia lucrărilor de construire;
- Realizarea lucrărilor de construire şi recepţionarea acestora;
- Introducerea investiţiei în patrimoniul municipiului şi predarea către operatorul regional al
serviciului de alimentare cu apă şi canalizare.
REABILITARE REŢEA PLUVIALĂ DIN MUNICIPIU
Investiţia se realizează pe străzile 22 Decembrie, Trandafirilor şi str. N. Iorga, cu o valoare totală
de 65.000 lei şi finanţată din bugetul local.
Lucrările de investiţii constau în:
- înlocuirea conductelor din azbociment cu ţeavă riflată;
- montarea a 70 ml de conductă DN 315 şi unei guri de scurgere pe str. Trandafirilor;
- montarea a 15 ml de conductă DN 315 şi unei guri de scurgere pe str. 22 Decembrie;
- montarea a 270 ml de conductă DN 315, a 4 guri de scurgere şi un decantor pe str. Libertăţii.
Reţeaua de canalizare pluvială asigură colectarea şi evacuarea apelor pluviale de pe suprafaţa
carosabilă, eliminându-se astfel riscul degradării stratului de uzură şi totodată o întreţinere corespunzătoare.
Întrucât reţeaua pluvială din zonă este colmatată şi într-un grad avansat de degradare, neexistând
posibilitatea de reparaţii şi întreţinere, este imperios necesară înlocuirea acesteia cu ţeavă riflată.
Totodată, având în vedere că după finalizarea lucrărilor de asfaltare aferente proiectului
„Modernizare spaţii publice urbane în cartierele Stadion, Centru şi Bodea”, pentru care este prevăzută o
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perioadă de garanţie de 5 ani, orice intervenţie după această perioadă duce la pierderea acesteia va
conduce la situaţia ca lucrările de reparaţii să fie suportate din bugetul Primăriei.
În prezent, s-a finalizat procedura de achiziţie, urmând a fi demarate lucrările de construcţie.
INSTALARE SISTEM DE SEMAFORIZARE ÎN INTERSECŢIA
STRĂZILOR DIMITRIE CANTEMIR, VIITORULUI, MIHAI EMINESCU
Municipiul Câmpulung Moldovenesc se situează teritorial între zona balneară Vatra Dornei şi zona
monumentelor istorice şi de arhitectură din nordul Bucovinei, drumurile de legătură între aceste zone turistice
intersectând localitatea.
Având în vedere că nu există trasee ocolitoare, traficul greu care tranzitează municipiul
Câmpulung Moldovenesc traversează zona centrală.
Pe teritoriul localităţii converg 3 ramuri de drumuri naţionale şi 2 ramuri de drumuri judeţene,
indicând un semnificativ trafic de penetraţie şi tranzit.
Obiectivul continuă intenţia administraţiei publice locale de a lua măsurile pentru asigurarea unei
mai bune circulaţii auto şi pietonale în zona centrală, mărirea siguranţei rutiere şi reducerea numărului de
accidente.
Realizarea investiţiei a avut drept scop fluidizarea circulaţiei auto şi pietonală din zona de
intersecţie a străzilor D. Cantemir – M Eminescu – Viitorului, tranzitată şi de varianta de trafic greu.
Având în vedere traficul greu din zonă şi faptul că se circula cu dificultate la ieşirea de pe str. D.
Cantemir din ambele sensuri, exista pericolul apariţiei unor accidente rutiere, prin urmare, a devenit imperios
necesară semaforizarea zonei pentru dirijarea circulaţiei în patru puncte, inclusiv crearea a patru treceri
pentru pietoni.
Pentru execuţia lucrărilor de investiţii s-a încheiat Contractul de lucrări nr. 15502 din 28 august
2013 cu S.C. „Loial Impex” S.R.L.., cu o valoare totală de 88.846 lei, finanţarea obiectivului suportându-se
din bugetul local.
Obiectivul de investiţii este dat în funcţiune din data de 18 septembrie 2013.
REŢEA DE FIBRĂ OPTICĂ PENTRU TRANSMISIE DATE
Reţeaua de fibră optică se execută la sediul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, cu o
valoare a lucrărilor de 10.000 lei, finanţarea fiind din bugetul local.
Având în vedere că Poliţia locală din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în
conformitate cu Legea nr. 155/2010 (Legea poliţiei locale), poate înfiinţa dispecerat local, s-au făcut toate
demersurile necesare pentru instalarea bazei de date a Ministerului Afacerilor Interne şi s-au obţinut aprobări
pentru instalarea acesteia în vederea identificării persoanelor şi autoturismelor parcate şi staţionate
neregulamentar.

SISTEM DE ALARMĂ BLOCURI ANL
Investiţia se execută în strada Buneşti Buneşti f.n., are o valoare de 2000 lei şi este finanţată din
bugetul local.
Blocurile ANL construite în zona Buneşti sunt monitorizate în prezent prin intermediul unui sistem
de supraveghere format din nouă camere de luat vederi. Sistemul este funcţional, înregistrează şi transmite
date către Serviciul Poliţiei locale din cadrul Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc. Cele 80 de
apartamente, cu una sau două camere, sunt complet utilate, prin urmare valoarea bunurilor fiind ridicată.
Având în vedere că pe timp de noapte vizibilitatea este restricţionată iar distanţa până la obiectivul
monitorizat este semnificativă, se impune realizarea unui sistem de alarmă, care, prin semnal GSM, să
transmită instantaneu orice încercare de pătrundere în interiorul blocurilor pentru ca poliţiştii locali să poată
interveni de urgenţă.
În acest sens s-a încheiat Contractul de furnizare nr. 7753 din 22 aprilie 2013 cu S.C. „Sereel”
S.R.L., în valoare de 1973,25 lei. Investiţia a fost recepţionată cu procesul verbal nr. 8484 din data de
07.05.2013.
REABILITARE SEDIU PRIMĂRIE
Reabilitarea sediului Primăriei Municipiului Câmpulung Moldovenesc se realizează cu finanţare din
bugetul local şi are o valoare totală de 125.000 lei.
Dina valoarea totală a investiţiei, suma de 25.000 lei va fi folosită pentru achiziţionarea Proiectului
Tehnic şi pentru obţinerea avizelor necesare, iar suma de 100.000 lei va fi utilizată pentru reparaţii capitale,
instalaţii termice şi instalaţii sanitare.
Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 19 din 28.02.2013 cu privire la însuşirea raportului de evaluare
pentru estimarea preţului de piaţă al imobilului situat în municipiul Câmpulung Moldovenesc, str. 22
Decembrie, nr. 2 - clădire sediu Primăria municipiului Câmpulung Moldovenesc şi aprobarea cumpărării unei
unităţi individuale din acest imobil, s-a aprobat „cumpărarea unităţii individuale din clădirea situată în str. 22
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Decembrie, nr.2, identificată prin CF individual nr. 30495-C1-U5, în suprafaţă utilă de 147,52 mp şi cota de
1/3 părţi comune(suprafaţa desfăşurată a unităţii individuale este de 273,23 mp), proprietatea domnului
Bumbac Bogdan, la preţul de 35470 EUR, calculat la data efectuării tranzacţiei, conform procesului-verbal de
negociere înregistrat la nr. 1964/05.02.2013”. Având în vedere starea avansată de degradare a clădirii,
starea de degradare a acoperişului şi lipsa unui sistem de încălzire centrală, elemente ce conduc la cheltuieli
excesive cu încălzirea prin intermediul unor improvizaţii a birourilor, iar spaţiile comune şi grupurile sanitare
nefiind încălzite (pe timp de iarnă reţelele fiind îngehţate), creează disconfort atât personalului, cât mai ales
cetăţenilor. În cadrul lucrărilor de reabilitate se va amenaja şi un spaţiu pentru păstrarea arhivei primăriei,
arhivă care momentan este depozitată în condiţii improprii (prezentând risc de deteriorare) în clădirea Şcolii
gimnaziale „Theodor Darie”.
S-a încheiat contractul de furnizare nr. 16001/5.09.2013 cu S.C. „CORSEM IMPEX” S.R.L. pentru
proiectare cameră centrală termică, execuţie instalaţii termice, furnizare, instalare şi punere în funcţiune
centrală termică pe gaz, cu o valoare totală de 69.032,71 lei, fără TVA.
REABILITARE ŞI EXTINDERE SPAŢII VERZI ÎN MUNICIPIUL CÂMPULUNG MOLDOVENESC
Investiţia a fost realizată în intravilanul municipiului Câmpulung Moldovenesc.
Valoarea totală a investiţiei este de 740.432 lei, prin cofinanţare de la Administraţia Fondului
pentru Mediu - 682.095 lei şi din bugetul local - 58.337 lei.
Proiectul a fost demarat în anul 2011 prin semnarea Contractului de finanţare nerambursabilă nr.
426/19.07.2011, încheiat între Municipiul Câmpulung Moldovenesc şi Administraţia Fondului pentru Mediu.
Execuţia lucrărilor a început în anul 2011 prin semnarea contractului de lucrări nr. 18188/31.10.2011 în
valoare de 702.818,76 lei, încheiat cu S.C. Global Invest S.R.L. Bacău.
Lucrările de investiţii au fost finalizate în anul 2012 şi recepţionate prin Procesul verbal de recepţie
la terminarea lucrărilor nr. 14746 din 21.08.2012.
Documentaţia pentru decontarea facturilor emise a fost înaintată către finanţator însă, nici până în
prezent, acesta nu a transmis suma necesară decontării facturilor emise. Suma de 55.000 lei va fi utilizată
astfel: 8.680 lei pentru decontarea serviciilor de dirigenţie de şantier, iar suma de 46.320 lei va fi utilizată
pentru plata contribuţiei proprii aferentă lucrărilor de execuţie. Execuţia lucrărilor a fost confirmată şi prin
Nota de control nr. 12221 din 05.07.2012 întocmită de către reprezentanţii AFM în care se certifică execuţia
lucrărilor în conformitate cu situaţiile prezentate spre decontare.
Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc a făcut şi face eforturi în continuare pentru
achitarea facturilor către executant prin solicitările înaintate şi dosarului de decontare depus la Administraţia
Fondului de Mediu.
Administraţia Fondului pentru Mediu este principala instituţie care asigură suportul financiar pentru
realizarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului.
REALIZAREA UTILITĂŢILOR LA BLOCURILE ANL
Având în vedere numărul ridicat al solicitărilor privind acordarea locuinţelor, precum necesitatea de
dare în folosinţă a blocurilor ANL realizate în zona Buneşti, se impune realizarea utilităţilor publice la aceste
construcţii, respectiv execuţia reţelelor de apă şi canalizare, energie electrică şi de gaze, precum şi
branşamentele aferente.
Blocurile de locuinţe de tip ANL din zona Buneşti au fost construite în baza Contractului nr. 14350
din 21.09.2006 încheiat între Municipiul Câmpulung Moldovenesc şi Agenţia Naţională pentru Locuinţe şi
finalizate şi recepţionate în anul 2009.
În vederea ocupării celor 80 de unităţi locative s-a stabilit o listă de priorităţi în anul 2012 cu un
număr de 70 solicitanţi, urmând ca în cursul anului 2013 să se actualizeze lista şi să se analizeze
posibilitatea completării acesteia în vederea ocupării tuturor celor 80 de unităţi locative. Prin ocuparea
acestora se va rezolva problema locativă a tinerilor din municipiul Câmpulung Moldovenesc şi se va obţine
un venit prin încasarea chiriilor în sumă de 4.000 – 6.400 lei/lună în cazul repartiţiei tuturor celor 80 de
apartamente în funcţie de suprafaţa acestora.
RACORD ELECTRIC BLOCURI ANL
Investiţia se realizează în strada Buneşti fn, are o valoare de 680.000 lei şi se finanţează din
bugetul local.
Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii s-a încheiat Contractul de racordare nr.
1000287582/20.09.2012 cu E.ON Moldova Distribuţie S.A. Iaşi, cu o valoare de 677.063,86 lei. Urmare
derulării contractului, Primăria Municipiului Câmpulung Moldovenesc a achitat tariful necesar. În anul 2013 sa finalizat lucrarea şi s-a efectuat punerea în funcţiune a instalaţiei.
Lucrările au constat din:
- amplasarea unui post de transformare tip PTAv 20/0,4 250 kVA alimentat radial;
- execuţia unei linii electrice aeriene LEA 20kV în lungime de 0,011 km;
- execuţia unei linii electrice subterane LES 20kV în lungime de 0,750 km;
- execuţia unei linii electrice subterane LES 0,4kV în lungime de 0,240 km
- montarea unui separator 20kV;
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montarea a patru firide tip E2;
montarea a opt bucăţi FDCP12;
montarea a patru bucăţi BMPTd 40A;
execuţia branşamentului trifazat la centrala termică.
RACORD GAZE NATURALE BLOCURI ANL

În vederea racordării blocurilor de locuinţe de tip ANL la reţeaua de distribuţie gaze naturale a
municipiului, în anul 2012 s-a încheiat Contractul de cofinanţare nr. 176 din 04.05.2012. Prin acest contract
s-a executat şi decontat extinderea reţelei de distribuţie gaze naturale pe str. Buneşti până în zona blocurilor
de locuinţe de tip ANL. În anul 2013 s-a achitat tariful de racordare pentru cele patru scări de bloc şi racordul
la centrala termică aferentă blocurilor.
În vederea punerii în funcţiune, este necesară realizarea instalaţiei de utilizare de către S.C.
„Victor Construct” S.R.L. Botoşani, constructorul ansamblului ANL.
REALIZARE REŢEA DE CANALIZARE BLOCURI ANL
Investiţia se realizează în strada Buneşti fn, are o valoare de 440.000 lei şi se finanţează din
bugetul local. Din suma totală a investiţiei, 40.000 lei vor fi alocaţi pentru achiziţionarea proiectului tehnic şi
obţinerea tuturor avizelor necesare emiterii Autorizaţiei de construire. Suma de 400.000 lei va fi folosită
pentru:
- realizarea racordurilor celor patru scări de bloc la un colector principal;
- execuţia conductei de canalizare care va traversa râul Moldova şi va face legătura dintre
colector şi reţeaua de canalizare a municipiului;
- construirea staţiei de pompare.
Scopul principal al proiectului este racordarea blocurilor de locuinţe destinate închirierii de tip ANL
la reţeaua de canalizare a municipiului.
Grupul ţintă este format din tinerii care întrunesc condiţiile de ocupare a unei unităţi locative din
blocurile de tip ANL.
În acest sens s-a încheiat Contractul de lucrări nr. 14740 din 12 august 2013 cu S.C. „Calcarul”
S.A. în valoare de 395030,94 lei, iar lucrările au început la data de 05.09.2013.
STUDII TREAPTĂ TERŢIARĂ STAŢIA DE EPURARE
Investiţia se realizează la Staţia de epurare din Calea Bucovinei şi se finanţează din bugetul local.
Măsura nr. 1 din Programul de conformare privind realizarea lucrărilor şi a măsurilor pentru
protecţia calităţii apelor anexă la autorizaţia de mediu nr. 240 din 23.05.2012 dispune elaborarea unui studiu
de soluţie pentru retehnologizarea şi modernizarea staţiei de epurare a municipiului Câmpulung
Moldovenesc cu treaptă terţiară. În acest sens s-a încheiat în anul 2012 Contractul de prestări servicii nr.
19038 din 25.10.2012 între Municipiul Câmpulung Moldovenesc şi S.C. Ecoerg S.R.L. Suceava în valoare
de 19.468 lei pentru efectuarea analizelor de laborator şi elaborarea Studiului de soluţie pentru
retehnologizarea şi modernizarea staţiei de epurare cu treaptă terţiară de epurare.
REABILITARE STRĂZI (RIDICARE CAPACE DE CANALIZARE)
Investiţia s-a realizat pe străzile Calea Transilvaniei şi Calea Bucovinei, are o valoare de 18.600 lei
şi se finanţează din bugetul local.
În urma reabilitării DN17, între km 183+400 – 193+650, s-au acoperit în zona centrală de la str.
Sirenei până la str. Molidului, toate capacele de la canalizarea menajeră, îngreunând astfel activitatea celor
de la S.C. „ACET” S.A. Suceava cu privire la funcţionarea canalizării menajere.
În anii 2011 şi 2012 s-au ridicat un număr de 97 capace pe sectorul din zona centrală, inclusiv pe
varianta de trafic greu, urmând ca lucrarea să continue anul acesta prin ridicarea unui număr de cca. 20
capace.
REABILITARE PUNŢI PESTE RÂUL MOLDOVA
Investiţia s-a realizat din bugetul local, la o valoare totală de 15.000 lei, inclusiv TVA.
a.Puntea suspendată peste râul Moldova care face legătura dintre str. 13 Decembrie (Centrala de
Cogenerare) şi str. Ştefan cel Mare (zona târgului de vite), are o lungime de 72 ml şi lăţimea de 1,60 ml.
Lucrările de reabilitare au constat în: schimbarea totală a podinei de uzură cu dulapi din răşinoase
şi vopsirea parapetului din metal lateral.
b.Puntea suspendată peste râul Moldova care face legătura dintre str. Islazului şi str. N. Bălcescu,
cu acces spre „Complex BTT”, are o lungime de 55 ml şi o lăţime de 1,30 ml.
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Lucrările de reabilitare au constat în: s-a înlocuit podina de rezistenţă şi de uzură cu dulapi şi
cherestea din răşinoase, s-a reparat protecţia laterală cu plasă din sârmă şi s-a vopsit parapetul şi mâna
curentă.
c.Puntea suspendată peste râul Moldova care face legătura dintre str. M. Sadoveanu şi zona
„Buneşti” – blocuri ANL, are o lungime de 120 ml şi o lăţime de 1,20 ml.
Lucrările de reabilitare au constat în: a fost înlocuită podina de uzură în proporţie de 50% cu
cherestea din răşinoase, s-a îndesit prin ramforsare cu OB Ф12, lăţime de 1,40 ml, sprijinul lateral pentru
mâna curentă.

Întocmit,
Poşchin Nicoleta

Avizez pentru publicare,
PRIMAR,
Negură Mihăiţă
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