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

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind  modificarea HCL 233/23.04.2019 de aprobare a cererii de finanţare: „CONSTRUCŢIE 

CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ  STR. COCEA” Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A,    
şi a cheltuielilor aferente    

 
Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 – ______________ a Primarului 
MunicipiuluiTimişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL233/23.04.2019 de  
aprobare a cererii de finanţare: „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. 
COCEA“, cod SMIS 125504,  Timisoara, str. Nicolae D. Cocea, nr. 23A, şi a cheltuielilor 
aferente,  prin care se propune: 

• Se aprobă modificarea HCL 233/23.04.2019 de aprobare a  cererii  de finanţare cu titlul: 
„CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA”, cod SMIS 
125504, depusă  în  cadrul POR 2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării 
urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în 
formare profesională pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii 
prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi formare ,Obiectiv Specific 4.4 Creşterea 
calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi 
sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă  

• Se aprobă modificarea  si completarea art.2 din HCL 233/23.04.2019, astfel: valoarea 
totală a proiectului: " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. 
COCEA”, cod SMIS 125504,  este în cuantum de  7.774.265,68   lei  (inclusiv TVA), din 
care valoarea totala eligibila este in cuantum de:  1.361.497,06 lei,  iar valoarea totala 
neeligibila este de: 6.412.768,62 lei . 

• Se aprobă modificarea  art.3 din HCL 233/23.04.2019, astfel: contribuţia proprie în proiect 
a  Municipiului Timisoara reprezinta  achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale 
proiectului, cât şi contribuţia de  2% din valoarea eligibilã a proiectului, în cuantum de 
27.229,95  lei, reprezentând cofinanţarea proiectului  " CONSTRUCTIE CLÃDIRE CU 
DESTINATIA CRESÃ  STR. COCEA", cod SMIS 125504; 

• Celelalte articole ale HCL 233/23.04.2019 raman neschimbate. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă sprijinirea dezvoltării urbane durabile, acest 
deziderat realizandu-se prin investiţii în educaţie, şi formare, inclusiv în formare profesională, 
pentru dobândirea de competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea 
infrastructurilor de educaţie şi formare. 
 



2 

 

Implementarea acestui proiect  va duce la atingerea obiectivului  specific: “Creşterea calităţii 
infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării 
părinţilor pe piaţa forţei de muncă” 
Pentru a realiza activităţile propuse în cererea de finanţare cu titlul: " CONSTRUCŢIE CLĂDIRE 
CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN STR. COCEA”, cod SMIS 125504,  este posibilă accesarea de 
fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operaţional 2014-2020, cu respectarea criteriilor de 
eligibilitate stabilite de finanţator, în temeiul actelor normative menţionate în preambulul 
Proiectului de hotărâre.  
În conformitate cu  cerinţele din Ghidul Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiţii 4.4 
Investiţiile în educaţie, în formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de 
competenţe şi învăţare pe tot parcursul vieţii prin dezvoltarea infrastructurilor de educaţie şi 
formare ,Obiectiv Specific 4.4 Creşterea calităţii infrastructurii în vederea asigurării accesului 
sporit la educaţie timpurie şi sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă, cu  
declaraţia de angajament, precum şi cu ultima formă a bugetului proiectului,  este necesară 
aprobarea  modificarii HCL 233/23.04.2019 de aprobare a  cererii de finantare:" CONSTRUCŢIE 
CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN STR. COCEA”, cod SMIS 125504 şi a cheltuielilor 
aferente.  
Avand in vedere adresa cu nr. 10230/10.05.2019,  Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest,   a 
solicitat completarea informatiilor continute in Hotararea de Consiliu de aprobarea a cererii de 
finantare cu titlul: „CONSTRUCŢIE CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ STR. COCEA, COD 
SMIS 125504, motiv pentru care se impune modificarea HCL 233/23.04.2019 . 
În proiectul de hotărâre de modificare a HCL 233/23.04.2019   au fost incluse toate cheltuielile pe 
care solicitantul trebuie să le asigure pentru implementarea proiectului din cadrul cererii de 
finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente 
structurale. 
  
Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre 
de modificare a HCL 233/23.04.2019 privind aprobarea cererii de finanţare : " CONSTRUCŢIE 
CLĂDIRE CU DESTINAŢIA CREŞĂ ÎN STR. COCEA”, cod SMIS 125504, şi a cheltuielilor 
aferente,  îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.  
  
 
Director Directia Dezvoltare  
Magdalena Nicoară 
 
 
Intocmit, 
Consilier,  Alina Neagoe 
 
      


