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ROMÂNIA                                                                                                   Se aprobă, 
JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                          PRIMAR     
MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                 NICOLAE ROBU 
DIRECŢIA DEZVOLTARE      
Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţionala                                    
Nr. SC2014 – 20140/01.08.2014 

REFERAT 
 

privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.218/03.05.2012 
privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de 

Creştere Timişoara", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a 
cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor 

nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea 
dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri 

integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere" 
 

 
 
 
Proiectul ,,Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul polului de creştere  
Timişoara’’, cod SMIS 40139 este finanţat  prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 
1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 
“Planuri integrate de dezvoltare urbană”, conform Contractului de finanţare nr. 3617 încheiat în data de 
29.01.2013, având termenul de finalizare data de 29.10.2014, conform Actului adiţional nr.2/25.07.2014 la 
contractul de finanţare amintit. În conformitate cu contractul de finanţare, durata de implementare a 
proiectului este de 21 luni, iar durata lucrărilor de execuţie, este de 8 luni. 
 
Prin proiect se prevede realizarea unor staţii de transport intermodal, incluzând construcţia a 11 staţii de 
transport în comun RATT şi 25 de staţii de închiriere de biciclete în regim self-service precum şi asigurarea 
amenajării intersecţiilor şi repararea a 23 km de piste dedicate circulaţiei bicicliştilor în vederea dezvoltării 
unei reţele coerente de piste şi trasee destinate bicicliştilor, pe teritoriul Municipiului Timişoara.  
 
Realizarea branşamentului la energie electrică nu a făcut obiectul proiectului menţionat mai sus, iar fără 
acesta sistemul de transport intermodal nu va putea funcţiona. Obligaţia realizării branşamentului cade în 
sarcina proprietarului, respectiv în sarcina Municipiului Timişoara. Menţionăm că au fost solicitate şi obţinute 
Avizele tehnice de racordare, iar pentru fiecare în parte a fost stabilită o sumă necesară realizării acestuia. Aceste 
Avize tehnice au fost emise de către SC ENEL DISTRIBUŢIE BANAT SA, beneficiarul fiind Municipiul 
Timişoara. 
 
În vederea realizării acestui branşament este necesară creşterea contribuţiei proprii a Municipiului Timişoara la 
cofinanţarea proiectului, iar cheltuielile sunt neeligibile. Suma necesară realizării acestei investiţii este de 60.000 
lei.  
 
Având în vedere cele menţionate mai sus,  

Propunem spre aprobare următoarele: 
 
- aprobarea modificării  art.1  din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.218/03.05.2012 
privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere 
Timişoara", articol care va avea următorul conţinut: 
Art.3: Se aprobă contribuţia proprie a Municipiului Timişoara la cofinanţarea proiectului din bugetul local cu 
suma de 678.781,35 lei, alcătuită din: 
a) contribuţia Municipiului Timişoara la cheltuieli eligibile reprezentând 2% din valoarea eligibilă a proiectului, 
în sumă de 113.068,55 lei; 
b) contribuţia Municipiului Timişoara reprezentând cheltuielile neeligibile aferente proiectului, în sumă de 
456.220,00 lei. 
c) TVA corespunzător cheltuielilor neeligibile în suma de 109.492,80 lei 
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- aprobarea modificării art.2 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.218/03.05.2012  
privind aprobarea proiectului "Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere 
Timişoara", articol care va avea următorul conţinut: 
 
(1) Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei de 6.414.742,99 lei, alcătuită din: 
- contravaloarea cotei de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în sumă de 113.068,55 lei; 
- contravaloarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului, în sumă de 456.220,00 lei. 
- T.V.A. aferent proiectului în sumă de 1.453.978,49  lei; 
- avansul necesar implementării optime a proiectului în sumă de 4.391.475,95 lei. 
(2) T.V.A. aferentă cheltuielilor eligibile, precum şi avansul necesar implementării optime a proiectului vor fi 
rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, conform 
legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. 
 
- aprobarea înlocuirii Anexei care face parte integranta din  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 218/03.05.2012  privind indicatorii tehnico-economici ai investiţiei 
,,Modernizarea staţiilor de transport public intermodal la nivelul Polului de Creştere Timişoara” - documentaţie 
tehnico economică elaborată de către S.C. WIND TECHNOLOGIES S.R.L., în baza contractului de prestare de 
servicii nr.166/02.09.2011 cu Anexa la prezenta hotărâre. 
 
- Restul articolelor din HCL nr. 218/03.05.2012, rămân neschimbate. 
 
- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică 
din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. 
 
      Secretar, 

         Ioan Cojocari     
 
 
Director executiv Direcţia Dezvoltare     Director executiv Direcţia Economică 
Arh. Aurelia JUNIE        Ec. Smaranda HARACICU                             
 
 
 
Serviciul Proiecte cu  Finanţare Internaţională   Manager proiect 
Ing. Magdalena Nicoară      Andreea Bălan 
 
 
 

Avizat juridic 
Cons. Juridic Daniela ŞTEFAN 

 
   
 
 
                                                    


