
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE,                                                                               Aprobat 
MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE                                                                    PRIMAR, 
BIROU TEHNIC                                                 NICOLAE ROBU 
Nr. SC2015- _________________________ 
 

REFERAT 
privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor şi realizarea obiectivului de investiţii  

“DALI (expertiza tehnica) + PT + DDE + Caiet de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a 
Primăriei Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga nr.1” 

 
 Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in 
programul de investitii pe anul 2015 obiectivul de investitii “DALI (expertiza tehnica) + PT + DDE + Caiet 
de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga 
nr.1”. 
 Având în vedere că actuala conducere a Primăriei Timişoara doreşte reabilitarea Sălii de consiliu 
datorită faptului că aceasta a fost multa vreme folosita pentru oficierea casatoriilor civile, ceea ce a dus la 
un trafic intens in aceasta zona a cladirii, cu consecinte de uzura sporita a mobilierului si a pardoselii, 
deasemenea instalatia electrica este uzata si gradul de iluminare nu este corespunzator noii destinatii iar 
uzura normala a finisajelor/ornamentelor si neintervenirea asupra lor poate duce la o degradare mai mare 
a acestora, 

Tinand cont de faptul că zona centrală a oraşului trece printr-un amplu proces de reabilitare şi 
modernizare iar municipiul Timişoara îşi concentrează forţele pentru obţinerea statutului de capitală 
culturală a Europei, se impune ca o necesitate reamenajarea şi optimizarea acestui spaţiu, 

Având în vedere Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Investiţii pentru obiectivului “DALI 
(expertiza tehnica) + PT + DDE + Caiet de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a Primăriei 
Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga nr.1” întocmit de SC”PRODAO-ING” SRL, finantarea investitiei se 
va face din bugetul local la cap. 51.02. Autorităţi executive şi acţiuni externe. 
 Durata de realizare a investiţiei: 5 luni. 
 Urmare a celor de mai sus, 
 
                                                                P r o p u n e m: 
 
            1. Aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de investiţii şi realizarea obiectivului “DALI 
(expertiza tehnica) + PT + DDE + Caiet de sarcini, amenajări interioare la Sala de Consiliu a Primăriei 
Municipiului Timişoara, bv. CD.Loga nr.1”, în valoare de 529.534 lei (inclusiv TVA) din care C+M in 
valoare de 451.392 lei (inclusiv TVA), întocmit de SC”PRODAO-ING” SRL,  cu principalii indicatori 
tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul. 
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