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REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE 

Pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 
07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul 

„Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” 

 

Sectiunea a 2 - a  
Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

 

1.  Descrierea situaţiei actuale 

 Prin HCL nr. 38/ 07.02.2020 a fost aprobată documentația tehnico-economică-faza S.F. 
pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional 
Kuncz”, întocmita de R.G. RAAL PRODSERV S.R.L., conform Contractului de prestare de 
servicii nr.185 din 14.10.2019, anexa 1 privind indicatorii tehnico-economici -faza S.F. pentru 
obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional 
Kuncz”, precum și anexa 2 referitoare la descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul 
„Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz”. 

  

2.     Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 

 Municipiul Timişoara a depus spre finanţare proiectul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu 
funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” Timișoara prin Programul Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate 
din mediul urban, Prioritatea de investiţii 9.1  –Dezvoltarea locală sub responsabilitatea comunității, 
Obiectiv specific OS 9.1 – Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială, prin măsuri integrate. 
  
   Prin adresa din data de 28.05.2020 transmisă de Asociația GAL Timișoara, referitoare la 
solicitarea informațiilor suplimentare Fișei de proiect nr.5/21.05.2020, ne-a fost transmisă  
necesitatea clarificării anumitor subiecte. 

 În urma analizei solicitărilor transmise, am constatat că s-a produs o eroare de rotunjire a 
sumelor din anexa 1- parte integrantă din cuprinsul Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 
07.02.2020.  În respective anexă,  valoarea totala a investitiei era de 7.021.544,12 lei (inclusiv 



TVA), din care constructii montaj C+M : 6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA)”. Această sumă  nu 
se corela cu cea din devizul general, diferența fiind de 0,01 lei.  

    După modificare, anexa 1 privind indicatorii tehnico-economici - faza S.F. pentru 
obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional 
Kuncz”, va fi anexată proiectului de hotărâre și avea următorul conținut:  

 „[…] Valoarea totala a investitiei :              7.021.544,13 lei (inclusiv TVA) 
          Din care constructii montaj C+M :     6.350.283,43 LEI (inclusiv TVA) [...]”.  
  

De asemenea, în urma solicitării clarificărilor de către  evaluatorii GAL Timișoara, s-a 
constatat faptul că, din cauza unei erori de redactare,  unele suprafețe din partea desenată nu 
corespund cu cele din partea scrisă, fiind necesar modificarea Anexei 2 referitoare la descrierea 
sumară a investiţiei pentru obiectivul „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru 
cultural și educațional Kuncz”- parte integrantă a Hotărârii Consiliului Local nr. 38 din data: 
07.02.2020. 

Anexa 2 modificată privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul „Clădire în 
regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” va fi anexată 
proiectului de hotărâre. 
 

 3.  Concluzii         
 

 Urmare a celor prezentate mai sus, propunem modificarea Anexei 1 cu sumele 
corespunzătoare din devizul general și a Anexei 2 și consider oportună promovarea Proiectului 
de hotărâre pentru modificarea Anexelor 1 și 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 38 din data: 
07.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza S.F. pentru obiectivul 
„Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” şi-l 
supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.  
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