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MUNICIPIUL TIMIŞOARA                   APROBAT  
DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE,                             PRIMAR, 
MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE                                                                      Nicolae Robu 
BIROUL TEHNIC                                              
Nr.: SC 2014………….. /….12.2014                     

REFERAT 
 privind aprobarea“Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate”  pentru obiectivul de investitii 
«Extindere scoala S.(teh.)+P.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16» in Municipiul Timişoara, str. 

Bucuresti, nr. 11 
 

Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in 
programul de investitii pe anul 2014 obiectivul de investitii „Expertiza + S.F. +P.T. + A.C. Extindere 
scoala P. + 2E.» in Municipiul Timişoara, str. Bucuresti, nr. 11. 

A fost finalizat “ Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate”  pentru obiectivul de investitii 
mentionat, care a fost inaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a 
documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale.                      

Comisia a avizat documentatia tehnico-economica prin Fisa Tehnica nr. SC 2014-34.633/23.12.2014 
Conform “Studiului de Fezabilitate” pus la dispozitie se propune construirea a doua corpuri suplimentare 
in regim P. + 2E. in continuarea corpului existent cu realizarea unui nou drum de acces in incinta scolii cu o 
parcare interioara, dotarea spatiilor nou create la nivel corespunzator pentru operationalizarea acestora si 
construirea unei piste de atletism. Suprafata construita propusa este de 512,29 mp, Valoarea investitiei 
(TVA inclus) = 4.009,96820 mii lei respective 911,23204 mii euro din care C+M = 3.276,53880 mii lei 
respectiv 744,56635 mii euro, cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul 
referat.  

Durata de realizare a investitiei este de 16 luni.  
Finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.01 – Invatamint secundar inferior, 

impreuna cu alte resurse atrase. 
Fata de cele prezentate mai sus, 
 

PROPUNEM: 
 

(1) Aprobarea “Expertiză tehnică + Studiului de Fezabilitate”  pentru obiectivul de investitii 
«Extindere scoala S.(teh.)+p.+2E. la Scoala Gimnaziala nr. 16» in Municipiul Timişoara, str. 
Bucuresti, nr. 11, intocmit de S.C. «Europroiect» S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii 
tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.  

(2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie. 
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