
Anexa la HCL nr. ………………….. 
           
 

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. 
S.C. WIND TECHNOLOGIES S.R.L., în baza contractului de prestare de servicii nr.166/02.09.2011.  

 
 

VALOAREA TOTALĂ  A  PROIECTULUI (T.V.A. inclusă) :         7.489.225,70 lei 
din care:  C + M  (T.V.A. inclusă) :                                                      3.715.567,95 lei  

 
SURSE DE FINANŢARE ALE PROIECTULUI (cheltuieli eligibile):  
- Asistenţă financiară nerambursabilă (F.E.D.R + Buget de stat)            5.855.301,26 lei  
- Buget local                                                             119.495,95 lei 

 
STRUCTURA DE COST 
Costuri eligibile                              5.974.797,21 lei 
Costuri neeligibile                                           74.850,00 lei 
TVA  din care:                                1.439.578,49 lei 

TVA cheltuieli eligibile                  1.421.614,49 lei 
TVA cheltuieli neeligibile                                  17.964,00 lei  

TOTAL PROIECT (T.V.A. inclusă)                  7.489.225,70 lei 
 

Contribuţia proprie din Bugetul Local (eligibile şi neeligibile):                           194.345,95 lei (fara TVA) 
Contribuţie Buget Local – cheltuieli eligibile fără TVA:                                          119.495,95 lei 
Contribuţie Buget Local – cheltuieli neeligibile fără TVA:                                         74.850,00 lei 
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată:                                      5.855.301,26 lei  

 
Sumă totală(cheltuieli eligibile şi neeligibile) alocată în Bugetul Local al Municipiului Timişoara: 
194.345,95  + 1.439.578,49 (TVA aferentă proiectului) + 4.391.475,95 (avans execuţie)  =  6.025.400,39 
lei 
 
TVA aferentă cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum şi avansul necesar execuţiei vor fi 
rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, 
conform legislaţiei în vigoare în condiţiile rambursării/decontărilor ulterioare. 
 
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 12 luni  
DURATA EXECUŢIE: 8 luni 
 
LUCRĂRI DE INTERVENŢIE PROPUSE:- montare rasteluri automatizate de biciclete la distanţe mai 
mici de 50 m faţă de staţiile mijloacelor de transport în comun şi dotarea acestora cu biciclete, montarea 
unor refugii simple sau cu afişaj digital în punctele de interes, dotarea staţiilor cu mecanisme automate de 
securizare a bicicletelor, gestionarea sistemului centralizat prin intermediul unui server; sistemul va dispune 
de o echipă de mentenanţă care va interveni pentru remedierea eventulelor probleme de funcţionare şi care 
va regla şi stocul de  biciclete disponibile în staţii, rezolvand situaţii precum „zero biciclete disponibile” sau 
„rastel plin”, prin mutarea bicicletelor între staţii.   
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