
FP 53-01, Ver.1 

 

ROMÂNIA                                                                                            Se aprobă, 
JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                PRIMAR 
DIRECŢIA DEZVOLTARE      
                              NICOLAE ROBU  
Nr. SC2016 –  
 
 

REFERAT 
privind aprobarea Programului de sprijin financiar 

pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de 
intervenţie din Municipiul Timişoara  

 
Municipiul Timişoara deţine cel mai mare patrimoniu arhitectural din ţară, de o valoare 

deosebită atât pentru România, cât şi pentru Europa. Păstrarea acestei moşteniri culturale constituie o 
datorie, atât pentru autorităţi cât şi pentru proprietari.  

Primăria Municipiului Timişoara derulează încă din anul 2004 un program de reabilitare şi 
revitalizare a cartierelor istorice, dar şi de informare şi sensibilizare a populaţiei locale, a factorilor 
economici şi a instituţiilor partenere cu privire la problematica reabilitării în ansamblu. 

Prin Hotărârea de Consiliu Local nr. 61 din 28.02.2012 s-a aprobat Etapa a 2-a - Concept 
general de dezvoltare urbană (Masterplan), care la Politica 7 Reabilitarea Patrimoniului Arhitectural 
şi Cultural, Clădiri şi Zone Urbane, Programul 2 prevede încurajarea lucrărilor de reabilitare prin 
acordare de asistenţă tehnică şi sprijin financiar proprietarilor de imobile istorice. 

În anul 2013, Primăria Municipiului Timişoara a elaborat un Program de sprijin financiar, în 
baza prevederilor Legii nr. 153/2011 şi ale Legii nr. 422/2001, pentru proprietarii de clădiri istorice, 
persoane fizice, în conformitate cu modificările legislative în vigoare, aprobat prin HCLMT nr. 
514/22.10.2013.  Programul oferea proprietarilor de clădiri istorice, persoane fizice, un instrument 
financiar în vederea creşterii calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor istorice prin reabilitarea 
structural-arhitecturală a anvelopei acestora, în concordanţă cu planurile de urbanism şi cu 
regulamentele locale aferente. 

Ca urmare a modificărilor legislative apărute în baza Legii  nr. 166 din 22 iulie 2016 pentru 
modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-
ambientale a cladirilor, s-au creat condiţii pentru elaborarea unui nou program de sprijin financiar 
pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din 
Municipiul Timişoara. 
 

Conform noului Program, anual vor fi alocate în Bugetul local de venituri şi cheltuieli 
fondurile destinate dezvoltării şi implementării Programului de sprijin financiar pentru creşterea 
calităţii arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul 
Timişoara. 

Prin grija Serviciului Disciplina în Construcţii şi Afişaj Stradal din cadrul Poliţiei Locale a 
Municipiului Timişoara se va relua procesul de notificare a proprietarilor/asociaţiilor de proprietari 
clădirilor din zonele de intervenţie stabilite, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) lit. c) din 
Legea nr. 153/2011- modificată prin Legea nr. 166/2016 - privind măsuri de creştere a calităţii 
arhitectural-ambientale a clădirilor, actualizată, precum şi a serviciul deconcentrat al Ministerului 
Culturii, respectiv Direcţia Judeţeană pentru Cultură Timiş, dacă e cazul. 

Proprietarii/Asociaţiile de proprietari care solicită să se înscrie în Program vor depune 
documentele prevăzute în Anexa 1, la Registratura Primăriei Municipiului Timişoara, în vederea 
evaluării şi prioritizării solicitărilor de către Comisia de evaluare.  

Solicitările vor fi analizate şi prioritizate de către o comisie constituită prin dispoziţia 
Primarului Municipiului Timişoara.  

Costurile întregii documentaţii tehnice necesare obţinerii autorizaţiei de construire, precum şi 
documentaţia tehnico-economică necesară executării lucrărilor revin proprietarilor şi reprezintă 
contribuţia proprie a acestora la acest Program.  De asemenea, beneficiarii Programului suportă 
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integral costul lucrărilor neeligibile (costuri care se vor acoperi din fondul de reparaţii al asociaţiei de 
proprietari şi/sau din alte surse legal constituite) şi cota parte din cheltuielile eligibile conform 
prevederilor Legii nr 153/2011, cu modificările ulterioare. 

Municipiul Timişoara contribuie la acoperirea cheltuielilor eligibile (conform art. 6 din Legea 
nr. 153/2011, actualizată) pentru executarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor aprobate prin 
hotărârea Consiliului Local, pentru persoane fizice - proprietari de apartament/apartamente din 
clădirea ce urmează a se reabilita prin Program, după cum urmează:  

a) 50% din valoarea lucrărilor eligibile, din fonduri aprobate anual cu această destinaţie în 
Bugetul local de venituri şi cheltuieli al Municipiului Timişoara, sub formă de grant – sprijin 
financiar nerambursabil acordat de Municipiul Timişoara în cadrul prezentului Program.  

b) maxim 50% din valoarea lucrărilor eligibile, sub formă de contribuţie financiară, la cererea 
de finanţare depusă de către proprietari/asociaţiile de proprietari, în baza hotărârii Consiliului Local, 
şi în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie, cu recuperarea sumelor în condiţiile legii.  

 
Având în vedere modificările legislative apărute în baza Legii  nr. 166 din 22 iulie 2016 pentru 

modificarea si completarea Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creştere a calităţii arhitectural-
ambientale a cladirilor, precum şi cele expuse mai sus,  

 
PROPUNEM Consiliului Local al Municipiului Timişoara: 

 
- Aprobarea Programului de sprijin financiar pentru creşterea calităţii arhitectural-ambientale a 

clădirilor din zonele prioritare de intervenţie din Municipiul Timişoara cu anexele aferente; 
- Revocarea HCLMT nr. 514/ 22.10.2013 privind aprobarea Programului de sprijin financiar 

acordat proprietarilor de clădiri istorice din zona de acţiune prioritară a Municipiului Timişoara. 
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