
ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIŞ        
MUNICIPIUL TIMISOARA 
PRIMAR 
Nr. SC2019-  

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 
 

privind  modificarea HCL 698/20.12.2018 de aprobare a actualizarii  documentaţiei tehnico-
economice, a indicatorilor tehnico-economici-faza SF  si a descrierii sumare a investiţiei in 

temeiul  art.71 din OUG 114/2018 pentru obiectivul : 
„CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ, STR. COCEA“ 

 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 
În cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020,  Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investiții  în educație, în formare, inclusiv în formare 
profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv Specific 4.4 Creșterea calității infrastructurii în 
vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa 
forţei de muncă“- este necesară aprobarea actualizarii  documentaţiei tehnico-economice ce a  fost 
depusă ca si anexa la  Cererea de finanţare pentru obiectivul de investiţii: „CONSTRUCŢIE 
CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ, STR. COCEA“ ce se va realiza in Timisoara , str. 
Nicolae .D. Cocea, nr. 23A, investitie ce a fost aprobata prin HCL nr.698/20.12.2018. 
 
2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate 
Prin adresa cu nr.6345/22.03.2019  ADR Vest  a comunicat Municipiului Timişoara că a fost demarată 

       etapa precontractuală. 
 În vederea încheierii contractului de finanţare, ca urmare a modificărilor prevăzute art. 71 din OUG 
114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene şi a Instrucţiunii 
AM POR 112/08.03.2019, proiectantul S.C. ALPIN CONSTRUCT S.R.L.,  a procedat la actualizarea  
devizului general  şi a documentaţiei  economice. 

 
3. Concluzii 
 Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună modificarea HCL 698/20.12.2018 de  aprobare  
a actualizării documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici- faza SF şi a descrierii 
sumare a investiţiei, în temeiul  art. 71 din OUG 114/2018, pentru obiectivul de investiţie:  

      “ CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞ, STR. COCEA” 
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