
Red.: P. G. 
Dact.: P. G.                                                                                                    
Ex.: 2 
  

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                  APROBAT: 
ADMINISTRATOR PUBLIC                                          PRIMAR, 
BIROUL TEHNIC                                                                                                     Nicolae Robu 
Nr.: SC 2015-………../… .09.2015                      

REFERAT 
 Privind aprobarea “D.A.L.I”  pentru obiectivul de investitii „Mansardare scoala P.+1E. pentru 

amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile 
Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 

 
Biroul tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in 

programul de investitii pe anul 2014 obiectivul de investitii E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + 
C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind 
P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47. 

Corpul principal de clădire al scolii situate în Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), 
nr. 47 este format din corpul C1 cu regim de inaltime P.+1E., a fost construit inainte de 1989, are forma 
neregulata in plan cu dimensiunile generale de 17,5x43,5 m.. 

Imobilul este dotat cu instalaţii de alimentare cu apă si canalizare, electrice si de incalzire a căror 
trasee şi vechime  nu s-au putut determina în totalitate. 

In timp au fost executate lucrări de igienizare si de întreţinere periodica, clădirea fiind in stare de 
functinare buna. 

De asemenea, avand in vedere numarul mare de elevi, pentru imbunatatirea activitatii didactice, este 
necesara analizarea posibilitatii de extindere a spatiilor de invatamant, prin creerea de noi spatii in podul 
existent. 

Conform “D.A.L.I” pus la dispozitie se propune realizarea unei mansarde pentru crearea de 
spatii(5clase) noi de invatanint. 

Comisia Tehnico-Economica a „avizat conditionat” documentatia prin Fisa Tehnica nr. 
303/07.09.2015. Documentatia va fi completata cu documentele solicitate in etapa a doua de elaborare a 
D.T.A.C.   

Avind in vedere “D.A.L.I”  pentru obiectivul de investitii „Mansardare scoala P.+1E. pentru 
amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile 
Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 intocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L., finantarea investitiei se va 
face din bugetul local la cap. 65.02.04.02 – Invatamint secundar superior. 

Durata de realizare a investitiei este de 6 de luni.  
Fata de cele prezentate mai sus, 

PROPUNEM: 
Aprobarea “D.A.L.I” si realizarea obiectivului de investitii „Mansardare scoala P.+1E. pentru 

amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile 
Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 in valoare de 1.264.750,00 lei(inclusiv T.V.A.) din care C.+M. = 
1.077.610,00 lei, intocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L. cu principalii indicatori tehnico-economici 
prevazuti in anexa la prezentul.  
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