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ROMÂNIA           APROBAT, 
JUDEŢUL TIMIŞ            PRIMAR 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA      GHEORGHE CIUHANDU  
PRIMĂRIA    
SC2009 – 
 

REFERAT 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea sistemului centralizat de 

termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului 
privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană" 

 
 
Prin adresa nr. RE2009-3986 / 10.09.2009 SC Colterm SA  se înaintează analizarea oportunităţii 
aprobării de către consiliul local a Studiului de fezabilitate "Retehnologizarea sistemului centralizat de 
termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile 
poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană" şi a Analizei Cost - Beneficiu, 
varianta finală în limba română, întocmit de consultantul Ramboll Danemarca (conducătoarea 
consorţiului). 
Menţionăm că acest studiu de fezabilitate a fost elaborat pe baza concluziilor Master Planului (MP) 
pentru Instalatii Mari de Ardere (LCP-uri) si Sistem de Termoficare (ST) în Municipiul TIMISOARA arpobat 
prin HCL nr. 201/26.05.2009 şi are avizul favorabil nr. 66/15.09.2009 al Comisiei Tehnico-Economice 
din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. 
Având în vedere cele expuse mai sus, 

PROPUNEM: 
 
 1. Să se aprobe de către consiliul local studiul de fezabilitate "Retehnologizarea sistemului 
centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia 
mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură 
urbană",  întocmit de consorţiul  Ramboll Danemarca, Ramboll România, Fichtner Germania, 
Interdevelopment România, PM Ireland, PM Internaţional Services România,  conform proiectului nr. 
PHARE 2005/017-553.04.03/08.01 Europe Aid/123067/D/SER/RO, şi indicatorii tehnico-economici, 
prevăzuţi în Anexa 1 la proiectul de hotărâre. 
 2.   Să se aprobe de către consiliul local Analiza Cost-Beneficiu pentru obiectivul de investiţii 
"Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea 
conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea 
eficienţei în alimentarea cu căldură urbană". 
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