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ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIŞ        
MUNICIPIUL TIMISOARA 
PRIMAR 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA 
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanţării din bugetul local 

pentru obiectivul de investitie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, 
rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă 

Negoiu ) nr.47 
 

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 
Liceul Vlad Ţepeş din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 se 

confruntă cu o creştere a numărului de elevi de la an la an şi necesită spaţii suplimentare 
pentru amenajarea mai multor săli de clasă. 

Primăria Municipiului Timişoara doreşte să realizeze obiectivul de investiţii 
„Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul 
Vlad Ţepeş”, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică aprobata prin HCL nr. 
400/2015, modificată prin HCL 243/2017.  

În anul 2017 Municipiul Timişoara a înscris proiectul pe lista de proiecte a Ministerului 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene iar prin Ordinul 
Ministerului MDRAPFE nr.3469/28.06.2017 a fost aprobată lista obiectivelor de investiţii 
finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală. 

Documentatia a fost transmisă către Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei 
Publice si Fondurilor Europene, fiind semnat  Contractul de finanţare nr.SC2018-
005752/12.03.2018 pentru obiectivului „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli 
de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” prin Programul National de Dezvolare 
Locală.   

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 
Lucrările propuse pentru „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, 

rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş”  fac parte din categoria lucrarilor de interventie 
asupra unui obiectiv de investitie existent. Se propune suplimentarea spaţiilor  prin 
extindere pe verticală a construcţiei existente (mansardare) pentru amenajarea a 4 săli de 
clasă, realizarea instalaţiilor necesare, inclusiv realizarea instalaţiilor pentru prevenirea și 
stingerea incendiilor în vederea autorizării PSI pentru întregul obiectiv.   

 
 3.Alte informaţii  

A fost semnat contractul de execuţie lucrări în valoare de 1.550,53 mii lei 
(inclusiv TVA) 
A fost semnat contractul de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier nr.15/05.02.2018 de 23,68 
mii lei( inclusiv TVA) 
 
Valoarea totală a investiţiei = 1.792,88 mii lei( inclusiv TVA) 
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 Din care: 
 
Valoare investiţie prin buget local = 603,55 mii lei( inclusiv TVA) 
Valoare investiţie prin PNDL = 1.189,33 mii lei( inclusiv TVA) 

 
4. Concluzii 

Având în vedere art.VII, alin.(2), lit.b) din Contractul de finanţare nr.SC2018-
005752/12.03.2018 pentru realizarea obiectivului de investitie „Mansardare şcoală P+1E 
pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , 
str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47, se impune aprobarea prin HCL a Devizului 
General al investiţiei actualizat  ca urmarea a încheierii contractelor de execuţie lucrări şi 
asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier 

 
PRIMAR       ŞEF SERVICIUL G.M.P.F.I.N.L.                                    
NICOLAE ROBU      MAGDALENA NICOARĂ 
 
 
 
 
 


