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ROMÂNIA         
JUDETUL TIMIŞ          
MUNICIPIUL TIMISOARA 
PRIMĂRIA   
DIRECŢIA  DEZVOLTARE 
NR. SC2019-  

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr.581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de 
finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a 

blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului” - cod smis 117404 şi a cheltuielilor aferente, 
cu modificările ulterioare 

 

Având în vedere Expunerea de motive nr. ______________ a Primarului Municipiului Timişoara 
şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotarârii nr.93/12.03.2019 privind aprobarea cererii 
de „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor 
de locuinţe: zona Aradului - Torontalului” cod smis 117404  şi a cheltuielilor aferente,  facem 
următoarele precizări: 

 Conform adresei  ADR Vest nr.5761/15.03.2019 înregistrată la Primăria Municipiului 
Timișoara cu nr.CDD2019-195/22.03.2019 se solicită:  ,,Având în vedere prevederile art. 
71 din OUG 114/2018 publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, 
privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-
bugetare,  modificarea și completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, în 
baza Instrucțiunii AM POR nr. 112 din 08.03.2019, vă solicităm, dacă este cazul, 
actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizată a achizițiilor 
efectuate/care urmează să fie efectuate, a devizului general, precum și a tuturor 
documentelor relevante afectate de aceste modificări.’’ 

 În acest sens, la solicitarea ADR Vest,  proiectantul a actualizat devizul general al 
proiectului în baza art. 71 din OUG 114/2018. 

 Ca urmare a actualizării devizului general de către proiectant în baza art. 71 din OUG 
114/2018 sunt necesare: 

 modificarea art.2 din HCL nr. nr.93/12.03.2019 care va avea următorul conținut ,,Se 
aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul 
rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - 
Torontalului”, cod smis 117404, în cuantum de  3.778.590,27 lei (inclusiv TVA), din care 
valoare totală eligibilă 3.760.093,12 lei şi valoare totală neeligibilă de 18.497,15  lei. 

 modificarea art.3 din HCL nr.93/12.03.2019 care va avea următorul conținut ,,Se aprobă 
alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului Timișoara în 
cuantum de 1.522.534,39 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
1.504.037,24 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Se aprobă valoarea totală a 
proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea 
termică a blocurilor de locuinţe: zona Aradului - Torontalului”, cod smis 117404. 
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 modificarea art.5 din HCL nr.93/12.03.2019 care va avea următorul conținut ,,Se aprobă 
recuperarea contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, în cuantum de 907.953.09 lei, 
în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea taxei de 
reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local 
al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul 
Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând: 

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 
890.862,00 lei; 

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 
17.091,09 lei. 

 Celelalte articole din HCL nr.93/12.03.2019 rămân neschimbate. 

 

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, precum si solicitarea ADR Vest 
nr.5761/15.03.2019, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea considerăm că se 
impune modificarea HCL 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea 
eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: 
zona Aradului - Torontalului”, şi a cheltuielilor aferente, modificată prin HCL  
nr.93/12.03.2019.  
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