ROMÂNIA
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PRIMAR
SC2020REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea a cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru obiectivul
„Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“, cod SMIS 124711
1.

Descrierea situatiei actuale

Pentru obiectivul de investiţii „Construcţie şi dotare Liceu Waldorf Timişoara“ a fost
întocmita documentaţia tehnico-economica la faza S.F. de către proiectantul S.C. „SDAC Studio“
S.R.L., preluat cu titlul gratuit de Municipiului Timișoara și aprobat prin HCL nr. 345/06.07.2018.
Proiectul a fost depus in vederea obtinerii finantarii nerambursabile in cadrul POR 20142020, apelul “POR/317/10/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii și
învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a
sistemului/1/Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului
obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului” cu nr. de
inregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1B/773/09.07.2018.
2.

Schimbari preconizate si rezultate asteptate

Prin adresa de clarificări nr. 4 a ADR Vest, nr. 20064/15.07.2020, înregistrată cu nr.CDD2020653/16.06.2020, ADR Vest a anunțat demararea etapei precontractuale și a solicitat aprobarea prin
HCL a Cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente, în vederea aprobării cererii de finanțare și a
semnării contractului de finanțare.
3.

Alte informatii

Valoarea totala a proiectului este de 13.688.600,04 lei (inclusiv TVA), din care:
- valoare totală eligibilă 13.688.600,04 lei ( inclusiv TVA ).
- 273.772,04 lei, reprezentând contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, respectiv
cofinanțarea proiectului – suportată de Fundația Rudolf Steiner conform convenției aprobată
prin HCL nr. 52/07.02.2020.
4.
Concluzii
Considerăm oportună aprobarea cererii de finanțare și cheltuielile aferente pentru obiectivul
„Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“ cod SMIS 124711, în vederea finanțării în cadrul
Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 10, Prioritatea de investitii 10.1b.
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