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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 273/21.05.2019 de aprobare a Acordului de 
parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru 
depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate 
din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” prin POR 2014-2020, modificată și 
completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/25.02.2019 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
694/20.12.2018 
 
 
Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019 -                                        a Primarului Municipiului 
Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara şi Direcţia de 
Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, 
economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru 
multifuncţional” prin POR 2014-2020, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
65/25.02.2019 
 
Având în vedere adresa ADR Vest nr. 14803/03.07.2019 ca urmare a solicitării AMPOR nr.87983/27.06.2019 
în vederea  
Acordul de parteneriat pentru realizarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane 
marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” încheiat între Municipiul 
Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara, se modifică astfel: 
Organizaţia  Contribuţia (unde este cazul) 

UAT Municipiul 
Timişoara (Lider de 
parteriat) 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile   
113.931,04 lei (2% din valoarea eligibila) 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile  
32.452,81 lei (100% din total cheltuieli neeligibile) 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
146.383,85 lei (2,56% din valoarea totală a proiectului) 

Directia de Asistenta 
Sociala a Municipiului 
Timişoara 

Valoarea contribuţiei la total cheltuieli eligibile  
0 lei (0% din valoarea eligibila) 
Valoarea contribuţiei la total  cheltuieli neeligibile  
0 lei (0% din total cheltuieli neeligibile) 
Valoarea contribuţiei la valoarea totală a proiectului  
0 lei (0% din valoarea totală a proiectului) 

 
Restul articolelor rămân neschimbate. 
Având în vedere cele menţionate în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea şi 
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 273/21.05.2019 de aprobare a Acordului de parteneriat între UAT 
Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea şi 
implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul 
Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” prin POR 2014-



 

2020, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 65/25.02.2019 şi prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 694/20.12.2018 
 
, îndeplineşte condiţiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. 
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