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REFERAT 
 Privind modificarea denumirii lucrarilor de investitii pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului 

de întocmire a documentatiei de proiectare din „D.A.L.I. + P.T.” - «Reabilitare acoperis la Scoala 
Generala 25», Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 in „E. T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + 

C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. – 
Etapa I-a la Scoala Generala nr. 25”, Timişoara, str. Cosminului, nr. 42  din „Programul de 

dezvoltare 2015 - Investitii” 
 

Avand in vedere ca in urma executarii serviciului de „E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. 
+ C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Reabilitare acoperis tip sarpanta la Scoala Generala nr. 25”,  
Timişoara, str. Cosminului, nr. 42, s-a ajuns la concluzia ca pentru refunctionalizare spatiu 
mansardabil terasa existenta, denumirea corecta este „Realizare mansarda la corpurile existente in 
regim P.+1E. si P.+2E. – Etapa I-a la Scoala Generala nr. 25”. 

Pentru realizarea solutiei, proiectantul a propus realizare mansarda la corpurile existente in regim 
P.+1E. si P.+2E. – Etapa I-a - structura de rezistenta si inchideri exterioare de arhitectura si Etapa a II-a 
– functionalizare spatiu mansardabil. 

Fata de cele prezentate mai sus este necesara intocmirea unei „D.A.L.I.” pentru varianta 
„Realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. – Etapa I-a la Scoala 
Generala nr. 25”.    

Având in vedere cele mentionate,  
PROPUNEM: 

Modificarea denumirii lucrarilor de investitii aprobat cu H.C.L nr. 355/31.07.2015, Anexa 1a/1, 
cap. 65.02.04.01 - Invatamint secundar superior, pentru achiziţia publică pentru execuţia serviciului de 
întocmire a documentatiei de proiectare din „D.A.L.I. + P.T.” - «Reabilitare acoperis la Scoala 
Generala 25», Timişoara, str. Cosminului, nr. 42 in „E. T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + 
C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Realizare mansarda la corpurile existente in regim P.+1E. si P.+2E. – 
Etapa I-a la Scoala Generala nr. 25”, Timişoara, str. Cosminului, nr. 42  din „Programul de 
dezvoltare 2015 - Investitii” 
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