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                                            EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA 

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, 

a indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „“DALI +PT 
Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, 

Timişoara” 
 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 
În vederea aprobării DALI ,conditie obligatorie pentru continuarea contractului de prestare de servicii nr.27din 
12.03.2019 penru realizarea „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. 
Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara”, cu etapa a II-a, respectiv realizarea PT –Proiectul 
Tehnic  şi pentru cuprinderea în Programul de Dezvoltare Investiţii 2019 a obiectivului, la  cap. 
67.02.03.04Instituţi publice de spectacole şi concerte, este necesară aprobarea documentaţiei tehnico-
economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei 
 
2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate 

    După finalizarea “ D.A.L.I.” pentru obiectivul de investitii mentionat, documentația a fost inaintată 
Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru 
lucrarile de investitii si reparatii capitale. Comisia a avizat favorabil varianta maximala, prin Fisa Tehnica nr. 
08/14.05.2019. privind realizarea investitiei „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, 
Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara” 
        Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentaţia tehnico-economică conform  proiect   nr. 
51_185 / 2019 „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-
ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara” elaborată de prestatorul serviciilor de proiectare şi asistenţă tehnică din 
partea proiectantului S.C. ”Graphic Space” S.R.L. in baza contractului de proiectare nr. 27/12.03.2019.  
                  În concluzie, prin Proiectul nr. 51_185 / 2019 „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful 
Victoria, Str C. Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara”  faza D.A.L.I., s-au stabilit 
următoarele: 
     - valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de  
                                                  10.268,41286 mii lei (inclusiv TVA), din care 
              C+M are valoarea de  4.660,28104  mii lei (inclusiv TVA); 
Durata de realizare a lucrarilor: 20 luni din care 8 luni realizare proiect, perioada de licitatie, 12 luni 
executie lucrari.  
          Necesitatea acestor reparații a apărut nu doar din motive de siguranta – tencuieli desprinse ce pot cadea 
pe pietoni, sau a faptului ca cinematograful se afla in imediata vecinatate a unor constructii de locuit, iar 
problemele de nivel structural ce ar putea aparea vor influenta si constructiile din imprejurimi dar si pentru ca 
imobilul este unul aflat intr-o zona centrala a Timisoarei si datorita stadului de degradare continua se 
devalorizeaza. 

Starea fatadelor, a acoperisului si a finisajelor atat exterioare cat si interioare este nesatisfacatoare, 
necesitand lucrari de reabilitare. Desi in prezent structura nu prezinta inca degradari semnificative, situatia 
actuala si stadiul de intretinere ale imobilului sunt factori ce continua sa favorizeze deteriorarea acestuia, ceea 
ce ar putea duce, in timp, la deficiente grave de nivel structural. 
               
 



 

Cinematograful in prezent nu este utilizat, iar anumite portiuni a se gasesc in stadiu de degradare avansata. 
     - indicatorii tehnico - economici rezultaţi în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul Raport 
de specialitate; 
   - Descrierea investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul Raport de 
specialitate. 
                
            Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/2016, apreciem că 
proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – Anexa 1 şi a descrierii investiţiei – 
Anexa 2, pentru proiectul „DALI +PT Reabilitare Imobil Cinematograful Victoria, Str C. 
Porumbescu nr.2, P-ţa N. Bălcescu nr. 7-8, Timişoara”, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus 
dezbaterii şi aprobării plenului Consiliului Local.  
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