
 
              RROOMMÂÂNNIIAA  
              JJUUDDEEŢŢUULL  TTIIMMIIŞŞ    
              MMUUNNIICCIIPPIIUULL  TTIIMMIIŞŞOOAARRAA  
              PPRRIIMMAARR  
 
CERC2020 - 194/03.03.2020  

 
 
 

REFERAT DE APROBARE A  PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 
 

Sectiunea 1  
Titlul proiectului de hotărâre 

Proiect de hotărâre privind modificarea  Metodologiei și a tarifelor percepute pentru serviciile 
prestate  al Serviciului Public de Administrare a "Centrului Regional de Competențe și 

Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive", aprobate prin HCL nr. 247/23.04.2019 
 
 

Sectiunea a 2 - a  
Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

 
 Descrierea situatiei actuale 

Serviciul Public de Administrare a Centrului Regional de Dezvoltare și 
Competențe a Furnizorilor în Sectorul Automotive  este  un serviciu public cu 
personalitate juridica in subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, 
infiintat prin HCL nr.188/10.05.2016, finanțat din sursa proprie pe de o parte, dar 
și în cadrul Programului Operațional 2007-2013 - Axa Prioritară 1 - Sprijinirea 
Dezvoltării durabile a orașului - Poli Urbani de creștere. 

 Metodologia de închiriere a spațiilor din clădirea CERC realizată prin proiectul 
"Centrul Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul 
Automotive" - CERC, cod SMIS 39375, cât și modul de Tarifare a servicilor prestate 
au fost aprobate prin HCL nr. 247/23.04.2019. 
 

 Schimbari preconizate și rezultate așteptate 
Modificarea  vizează o majorare a tarifelor percepute asupra spațiilor închiriate , 
datorită ratei anuale a inflației din anul 2019, care determină o indexare a acestor 
tarife percepute de către Serviciului Public de Administrare CERC și, totodat,ă o 
modificare a criteriilor de menținere a acestor spații închiriate prin modificarea 
termenului de angajare a minim 2 persoane în cadrul acestor firme în termen de 6 
luni, în vederea îndeplinirii indicatorilor asumați prin proiectul de finanțare și 
închiderea proiectului de către ADR Vest. 
 Acest deziderat se realizează prin modificarea Medologiei de închiriere a spațiilor 
din clădirea CERC, respectiv "Tarifele "aprobate în baza HCL nr. 247/23.04.2020. 
Metodologia de închiriere a spațiilor în clădirea CERC, respectiv Tarifele 
percepute pentru serviciile prestate 
Principalele motive ce au stat la baza acestor modificări sunt determinate de 
creșterea ratei inflației în anul 2019, conform Institutului Național de Statistică, 
astfel ca lista de prețuri percepute să fie majorate cu 3,8%. 
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Modificarea adusă Condiților de menținere a spațiilor închiriate prin reducerea 
termenului de angajare a minim 2 persoane de către firmele găzduite de la 1 an la 
6 luni este motivată de nevoia de a atinge indicatorul "Locuri de muncă nou create 
în firmele găzduite ", cât mai repede pentru a putea respecta totodată și termenul 
de monotorizare prevăzut în contractul de finanțare nr. 3349/22.08.2012. 
 
Alte informatii  
Modificările aduse nu influențează personalul angajat, nu influențează prevederile 
bugetare pe anul în curs si sunt imperios necesare pentru derularea activității în 
condiții de legalitate. 
 

 Concluzii 
Propun aprobarea modificărilor aduse Metodologie de închiriere a spațiilor din 
clădirea CERC, cât și a noilor  Tarife percepute pentru  serviciilor prestate de 
către Serviciul Public de Administrare, conform HCL nr. 347/23.04.2020. 
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