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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA  
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 44/23.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-

economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, 
pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Dumitru Kiriac nr. 2, 2/A", modificat prin HCL nr. 

222/24.04.2018 
 

1.Descrierea situatiei actuale 
Pentru imobilul situat la adresa Str. Dumitru Kiriac nr. 2, 2/A, s-a depus documentaţia tehnico-economică 

pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare termică imobil, Str. Dumitru Kiriac nr. 2, 2/A ", spre finanţare în cadrul 
Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiţii 3.1, Operaţiunea A - Clădiri 
Rezidenţiale. 

Conform adresei  ADR Vest nr. 6235/21.03.2019, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara cu nr. 
CDD2019-198/25.03.2019, se solicită actualizarea estimărilor bugetare legate de valoarea preconizata a achizițiilor 
efectuate/care urmeaza sa fie efectuate, a devizului general, precum si a tuturor documentelor relevante afectate de 
aceste modificari, în baza art. art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018. 
 

Urmare a solicitării de clarificări, este necesară modificarea HCL nr. 44/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea 
sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Dumitru Kiriac nr. 2, 2/A", modificat 
prin HCL nr. 222/24.04.2018, astfel: 
- înlocuirea Anexei la HCL nr. 222/24.04.2018 cu Anexa 1, care va cuprinde indicatorii valorici actualizați în 
conformitate cu prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018; 
- înlocuirea Anexei 2 la HCL nr. 44/23.02.2018  cu Anexa 2 - Descrierea investiției, care va include devizul general, 
actualizat în conformitate cu prevederile art. 71 din O.U.G. nr. 114/2018. 
 

2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate 
Prin intermediul acestei operaţiuni de mai sus, vor fi sprijinite activități specifice realizării de investiții pentru 

creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale. 
Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării și performanței investiției propuse prin 

proiect, sunt: 
- Scăderea consumului de energie finală în sectorul rezidenţial; 
- Scăderea consumului anual de energie primară (kWh/an); 
- Scăderea consumului anual specific de energie pentru încălzire (kWh/m2/an); 
- Scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră  (echivalent tone de CO2) 

 
3.Concluzii 
 Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună modificarea HCL nr. 44/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și a anexei privind descrierea 
sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare termică imobil, Str. Dumitru Kiriac nr. 2, 2/A ", modificat prin HCL 
nr. 222/24.04.2018. 
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