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MUNICIPIUL  TIMISOARA                                                                      

DIRECTIA DEZVOLTARE        

COMPARTIMENT PROIECTE DIVERSE        

                                                                                                 

SC 2020- 8790/14.04.2020 

   

 

RAPORT DE SPECIALITATE 

Privind aprobarea cererii de finanţare „Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 
din Timișoara”, cod smis 122504, şi a cheltuielilor aferente 

 
 

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre  al Primarului 
Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Construire 
sală de sport la Școala Generală nr.25 din Timișoara”, cod smis 122504, şi a cheltuielilor 
aferente,   

Facem următoarele precizări: 
 
Pentru obiectivul de investiţii "Construire sală sport la Şcoala Generală nr. 25 din 

Timişoara" a fost întocmita documentaţia tehnico-economica de către proiectantul  S.C. 
«Atelierul Arhitext» S.R.L, în baza Contractului de proiectare nr. 225/2014.  

 
Prin HCL nr. 124/31.03.2020 au fost aprobate: documentaţia tehnico-economica la faza 

PT, indicatorii tehnico-economici și anexa privind descrierea sumară a investiţiei pentru proiectul 
mai sus menţionat, ca urmare a actualizării estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a 
achizitiilor efectuate/care urmează să fie efectuate, inclusiv din punct de vedere al indicelui de 
inflatie pentru materialele de constructii.  

 
Proiectul a fost depus in vederea obţinerii finanţării nerambursabile in cadrul POR 2014-

2020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și 
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a 
sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de 
inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/720/30.05.2018. 
In baza Instrucţiunii AM POR nr.135/23.01.2020, ADR-VEST a reluat procesul de verificare a 
conformităţii administrative si a eligibilităţii proiectului  și prin solicitarea de clarificări nr.4, 
înregistrată cu nr.CDD2020-361/10.04.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei 
precontractule și a solicitat aprobarea prin HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente. 

 
Valoarea totala a investiţiei conform bugetului proiectului este de 9.050.302,93  lei (inclusiv 
TVA), din care: 

- valoare totală eligibilă 9.050.302,93  lei ( inclusiv TVA ); 
- 181.006,07 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, 

respectiv cofinanțarea proiectului. 
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În concluzie, 

   
PROPUNEM: 

 

Art.1: Se aprobă cererea de finanțare cu titlul “Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 
din Timișoara”, cod smis 122504, depusă în cadrul cadrul POR 2014-2020, apelul 
“POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și învățământului 
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului/1/Creşterea 
gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special 
pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de inregistrare 
V/TM/2017/10/10.1/10.1B/720/30.05.2018, cod SMIS 122504. 
Art. 2: Se aprobă valoarea totală a proiectului “Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 
din Timișoara”, cod smis 122504 în cuantum de  9.050.302,93  lei (inclusiv TVA), din care 
valoare totală eligibilă 9.050.302,93  lei. 
Art. 3:  Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului 
Timișoara în cuantum de 181.006,07 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului, respectiv cofinanțarea proiectului “Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 
din Timișoara”, cod smis 122504. 
Art. 4: Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării proiectului în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.  

 

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de 

hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Construire sală de sport la Școala Generală nr.25 

din Timișoara”, cod smis 122504, şi a cheltuielilor aferente, îndeplinește condițiile pentru a fi 

supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local.  

 

 

Director Direcția Dezvoltare                 Intocmit, 

Magdalena Nicoară                       Adina Şuiu 

             

 

              

 


