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REFERAT 
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii  

“SF+PT construire corp nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara” 
 

 Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in 
programul de investitii pe anul 2014-2015 obiectivul de investitii “SF+PT construire corp nou de clădire 
pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara”. 

Având în vedere solicitarea nr. SC2013-33452/21.11.2013 a Asociatiei "CASA FAENZA" in cadrul 
careia functioneaza Centrul Comunitar pentru Copii Autisti Timisoara care este o organizatie 
neguvernamentala de protectie speciala a copiilor cu sindrom autist, fara scop patrimonial şi care are ca 
obiectiv abilitarea si integrarea sociala a copiilor cu sindrom autist, (autismul este un handicap global care 
impiedica persoana sa comunice obisnuit, sa inteleaga relatiile sociale si sa invete prin metodele obisnuite din 
invatamant. Sindromul autist se caracterizeaza prin joc stereotip, lipsa de raspunsuri la emotiile altora, lipsa de 
abilitati de comunicare, rezistenta la schimbare). 

Tinand cont de faptul că Asociaţia foloseşte mai multe metode de lucru cu copiii şi familiile acestora, 
în funcţie de nevoile fiecărui beneficiar, punându-se în egală măsură accentul atât pe dezvoltarea emoţională şi 
pe cea de interacţiune socială, pe dezvoltarea jocului şi a imitaţiei dar şi pe dezvoltarea cognitivă, se impune 
construirea unui nou corp de clădire pentru creşterea numărului de beneficiari şi îmbunătăţirea calităţii 
serviciilor oferite copiilor dar şi părinţilor, pentru consiliere psihiatrică socială şi educativă.  

Regimul de inaltime al clădirii noi propuse este parter, cu suprafata construită desfăşurată de 85,30 
mp. şi suprafata spaţiu verde de 2216 mp.  

Având în vedere Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitie “SF+PT construire corp nou 
de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara” întocmit de SC”PRODAO-ING” 
SRL, finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 68.02. Asigurări şi Asistenţă socială. 
 Durata de realizare a investiţiei: 6 luni. 
 Urmare a celor de mai sus, 
 
                                                                P r o p u n e m: 
 
            1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investiţii “SF+PT construire corp 
nou de clădire pentru Asociaţia Casa Faenza, Al. Sănătăţii nr.15, Timişoara”, în valoare de 307.837 lei 
(inclusiv TVA) din care C+M in valoare de 270.734 lei (inclusiv TVA), întocmit de SC”PRODAO-ING” 
SRL,  cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul. 
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