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ROMÂNIA         
JUDETUL TIMIŞ          
MUNICIPIUL TIMISOARA 
PRIMĂRIA   
DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM 
ŞI DEZVOLTARE URBANĂ         
NR. SC2018-  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

privind modificarea HCLMT nr. 232/08.05.2018 modificat prin HCLMT nr. 246/18.05.2018 
privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial 
prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmbovița I” şi a cheltuielilor aferente  

 
Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 -  ..........................….... a Primarului Municipiului 
Timişoara şi Proiectul de hotărâre aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice 
în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmbovița I” şi a 
cheltuielilor aferente,  prin care se propune: 
Modificarea art.2 din HCLMT nr. 232/08.05.2018 astfel: 

 „Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul 
rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmbovița I”, în 
cuantum de 2.916.654,32 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.886.854,81 
lei şi valoare totală neeligibilă de 29.799,51 lei” 

Modificarea art.3 din HCLMT nr. 232/08.05.2018 cu modificarile aduse prin HCLMT astfel: 

 “Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului 
Timișoara în cuantum de 1.184.541,44 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 1.154.741,93 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului "Îmbunătăţirea 
eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de 
locuinţe: zona Dâmbovița I” " 

Modificarea art.5 din HCLMT nr. 232/08.05.2018 astfel: 

 „Se aprobă recuperarea contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, în cuantum de 
709.540,51 lei, în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea 
taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de 
Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând: 

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 
679.741,00 lei; 

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 
29.799,51 lei;  

 
Precizăm următoarele:  
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În proiectul de hotărâre au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure 
pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv 
recuperarii de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și 
neeligibile). 
 
Contribuția ce revine Municipiului Timișoara a fost calculată în conformitate cu prevederile POR 
2014-2020, respective Ghidului solicitantului aferent axei prioritare 3 – prioritatea de investiții 3.1 
Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 

regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, 
oportunitatea de investiții A – clădiri rezidențiale.   
 
Având în vedere prevederile Ghidului solicitantului menționat în prezentul raport, apreciem că 
proiectul de hotărâre privind modificarea HCLMT nr. 232/08.05.2018 modificat prin HCLMT nr. 
246/18.05.2018 privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în 
sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: zona Dâmbovița I” şi a 
cheltuielilor aferente, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 
consiliului local.  
 
Menționăm că prezentul raport de specialitate nu privește oportunitatea demersului privind 
modificarea HCLMT nr. 232/08.05.2018 cu modificările aduse prin HCLMT nr. 246/18.05.2018 
și nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare și nu înlocuiește obligația structurilor 
competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă.   
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