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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind punerea la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020”  a terenului pentru 
constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia  

 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de 
hotărâre privind punerea la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si 
apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020” a terenului pentru 
constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia, prin care se propune punerea la 
dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in 
perioada 2014-2020” a terenului pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente 
acestuia 

Facem următoarele precizări: 
Aquatim SA a elaborat „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată 

din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”. Proiectul se încadrează în actuala etapă de dezvoltare 2014-
2020 şi este prevăzută finanţarea acestuia prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), 
Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, 
Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată. 

Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apa si apa uzata din aria de operare a Aquatim 
S.A, in vederea atingerii tintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea 
Europeana, particularizate la nivelul judetului Timis. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu scopul 
de a fundamenta Aplicaţia de Finanţare, întocmită în vederea obţinerii finanţării Proiectului Regional 
de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Timis, in perioada 2014-2020, proiect 
ce va beneficia de co-finanţare din partea Uniunii Europene din Fondul de coeziune. 
 Prin adresa CDT2017-1253/06.09.2017 Aquatim solicită punerea la dispoziţia proiectului a 
terenului aferent investiţiilor. Cu adresa nr. CDT2017-1235/01.09.2017 Aquatim comunică cele 99 de 
strazi din municipiul Timişoara pe care se vor executa lucrări de reabilitare/extindere în cadrul 
Proiectului Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apa si Apa Uzata din Judetul Timis, in 
perioada 2014-2020. 

Prin adresa RE2017-497/07.08.2017 şi RE2017-1018/14.06.2017, Biroul  Banca de Date 
Urbană ne transmite că toate cele 99 de străzi din anexa transmisă de Aquatim, fac parte din 
Nomenclatorul stradal aprobat prin HCL245/1999 şi aparţin domeniului public al Municipiului 
Timişoara, conform H.G.977/2002, poziţia 95 din anexa nr.2 publicată în MO nr.699bis/2002. 

Având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal pentru municipiul Timişoara, 
propunem  aprobarea  punerii la dispozitia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa 
şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020” a terenului pentru 
construcţia/extinderea/reabilitarea obiectului de investiţii cuprins în cadrul ”Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020”, teren 
identificat conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta. 

 
 
 



 
 
 
Obiectul de investiţii aferent ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa 

uzata din judetul Timis, in perioada 2014-2020”, se va construi/extinde/reabilita pe terenul care se află 
în domeniul public al Municipiului Timişoara, teren disponibil exclusiv pentru realizarea obiectivului 
propus în proiect. 

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciez că proiectul de hotărâre 
privind punerea la dispoziţia ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata 
din judetul Timis, in perioada 2014-2020”  a terenului pentru construcţia/extinderea/reabilitarea noilor 
investiţii aferente acestuia, îndeplineşte  condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului 
consiliului local.  
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