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ROMÂNIA                SE APROBĂ, 
JUDEŢUL TIMIŞ              P R I M A R, 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
DIRECŢIA DE MEDIU                    NICOLAE  ROBU 
Serviciul Spaţii Verzi şi Locuri de Joacă 
SC2014-           /___.01.2014. 
 
 
 
 
 

R E F E R A T 
 

privind propunerea de modificare şi completare a Anexelor la Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 354/29.09.2009 şi  nr. 8/15.01.2013 

 
 
În urma discuţiilor purtate la Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, ca urmare a întâlnirii 
de lucru din data de 15.01.2013 pe marginea documentaţiilor care stau la baza implementării 
Programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor în cadrul Programului 
„Implementarea  şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare 
autorizării grădinilor zoologice”, subprogramul „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ 
MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA ZOOLOGICĂ TIMIŞOARA”, reprezentanţii Serviciului 
Investiţii au solicitat completarea principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, prevăzute 
în Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 354/29.09.2009 privind 
reactualizarea Studiului de  Fezabilitate „Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina 
Zoologică” din Municipiul Timişoara şi Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr.8/15.01.2013 privind reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru 
realizarea obiectivul de investiţie publică "Clădire educaţională multifuncţională la Grădina 
Zoologică a Timişoara", (faza: proiect tehnic, caiete de sarcini, detalii de execuţie, devize, listele de 
cantităţi) şi susţinerea financiară a subprogramului,  în sensul de a completa  Principalii indicatori 
tehnico-economici ai investiţiei cu datele tehnice ale clădirii propuse cu „Capacităţile” (în unităţi 
fizice şi valorice). 
 

În conformitate cu prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al 
documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, 
aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor nr.863/2008, Anexa 
2 privind conţinutul cadru al Studiului de fezabilitate, se prevede că:  
 

„Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei sunt, după cum urmează. 
1. valoarea totală (INV), inclusiv TVA (mii lei) 
(în preţuri - luna, anul, 1 euro = ..... lei), 
     din care: 
- construcţii-montaj (C+M); 
2. eşalonarea investiţiei (INV/C+M): 
    - anul I; 
    - anul II,    
     ............; 
3. durata de realizare (luni); 
4. capacităţi (în unităţi fizice şi valorice); 
5. alţi indicatori specifici domeniului de activitate în care este realizată investiţia, după caz.” 
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Având în vedere faptul că, în cuprinsul Anexelor  la Hotărârile Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara  nr.354/29.09.2009 şi nr. 8/15.01.2013 nu au fost prevăzute  aspectele privind 
capacităţile, în unităţi fizice şi valorice, 
 
PROPUNEM:  
 
1. Modificarea şi completarea Principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei, cuprinse în 
Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara  nr.354/29.09.2009 privind 
reactualizarea Studiului de  Fezabilitate „Clădire Educaţională Multifuncţională la Grădina 
Zoologică” din Municipiul Timişoara şi a Principalilor indicatori tehnico-economici ai investiţiei şi 
în  Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara  nr. 8/15.01.2013 privind 
reactualizarea documentaţiei tehnico-economice pentru realizarea obiectivul de investiţie publică 
"Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică a Timişoara", (faza: proiect tehnic, 
caiete de sarcini, detalii de execuţie, devize, listele de cantităţi) şi susţinerea financiară a 
subprogramului,  cu capacităţile (în unităţi fizice şi valorice), conform Anexelor 1 şi 2 la prezentul 
referat. 
 
 
 
 VICEPRIMAR DE RESORT,        SECRETAR,                 

 
            Dan DIACONU                                     Ioan COJOCARI 
 
 
 

 
DIRECTOR EXECUTIV  DIRECŢIA DE MEDIU,      RESPONSABIL  TEHNIC PENTRU                   
                 IMPLEMENTARE  SUBPROGRAM,                    
      Adrian - Amedeo BERE - SEMEREDI                  Marius    DUMA 

                                        
 
 
 
 
ŞEF SERVICIU SPAŢII VERZI     CONSILIER, 
    ŞI LOCURI DE JOACĂ, 
        Diana – Mihaela NICA                 Iudit BERE - SEMEREDI 
 
 
 
 
 
 

AVIZAT JURIDIC, 
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