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REFERAT
Privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Refuncţionalizarea şi reabilitarea clădirilor ce
aparţin Palatului Culturii din Timişoara, P-ţa Victoriei „.
Ansamblul de clădiri ce aparţin Palatului Culturii, este format din 4 corpuri :
a). Corpul vechi – Palatul Culturii propriu-zis şi 3 corpuri pentru depozitare şi confecţionare
recuzită.
Datorită vechimii celor 4 corpuri de clădire precum şi datorită influenţei în timp a factorilor
externi, cele 4 corpuri necesită lucrări de reabilitare.
Odată cu lucrările de reabilitare a celor 4 corpuri de clădire se doreşte şi refuncţionalizarea
acestora pentru fiecare corp în parte, retehnologizarea echipamentelor de scenă şi schimbarea în
întregime a instalaţiilor utilitare ale întregii clădiri.
Investiţia este preconizată a se realiza pe parcursul a 3 ani. Lucrările sunt prevăzute a se
realiza pe zone, permiţându-se utilizarea sălilor de spectacole şi spaţiilor destinate repetiţiilor celor
patru instituţii de cultură respectiv : Teatrul Naţional, Opera Română, Teatrul German şi Teatrul
Maghiar.
Finanţarea investiţiei urmează să se facă prin alocaţiile de la bugetul local de la Ministerul
Culturii prin aplicarea de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Comisiei Europene sau prin
diverse sponsorizări.
Având în vedere studiul de fezabilitate – proiect nr.89/2007, întocmit de
SC”EUROCONCEPT INGINERIE”SRL finanţarea proiectării se va face din bugetul local la
cap.67.02.03.04 – Instituţii publice de spectacole şi concerte – Lucrări Noi.
Eşalonarea investiţiei : 2008 – 2011.
Propunem:
1. Aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Refuncţionalizarea
şi reabilitarea clădirilor ce aparţin Palatului Culturii din Timişoara, P-ţa Victoriei „ în valoare
de 80.156.600 lei întocmit de SC”EUROCONCEPT INGINERIE”SRL cu principalii
indicatori tehnico-economici, prevăzuţi în anexă la prezentul.
2. Realizarea lucrărilor se va face pe parcursul anilor 2008-2011.
3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta Consiliului Local în vederea aprobării
Studiului de fezabilitate al investiţiei.
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