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 ROMÂNIA                                                                                                   
JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                               
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
PRIMAR 
Nr. SC2019 – _____________  
 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE – 

Privind modificarea pct. 6.3. – Nominalizarea surselor de finanţare – din Anexa 2 de la art. 4 al 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 95/12.03.2019 

 
Având în vedere HCLMT nr. 700/20.12.2018 a fost aprobată documentația tehnico - economică 

elaborată la faza DALI, pentru investiția “Reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi, clădire școală Grup 
Şcolar Emanuil Ungureanu, clădire P+2E”, întocmit de S.C. VIZ CONSTRUCT SPECIALIST S.R.L.; 

Având în vedere HCLMT nr. 95/12.03.2019 s-a aprobat modificarea denumirii Hotarârii 
Consiliului Local nr. 700/20.12.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul  “Reabilitare 
construcţii, instalatii şi utilităţi, clădire şcoală Grup Şcolar Emanuil Ungureanu, clădire P+2E”, prin 
modificarea denumirii obiectivului în “Reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi, clădire şcoală Colegiul 
Tehnic Emanuil Ungureanu, clădire P+2E”; 

Având în vedere faptul că la data prezentei, proiectul obiectivului de investiţii “Reabilitare 
construcţii, instalaţii şi utilităţi, clădire şcoală Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu, clădire P+2E” este 
depus la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest), fiind în etapa de evaluare a cererii de 
finanţare şi până la această dată nu se cunoaşte valoarea care va fi aprobată din fonduri externe 
nerambursabile, cererea de finanţare nefiind încă aprobată; 

Având în vedere că prin Hotărârea nr. 95/12.03.2019 la anexa 2 a fost prezentată de către proiectant 
descrierea investiţiei la care facem referire mai sus, iar la pct. 6.3 a fost descrisă nominalizarea surselor 
de finanţare inclusiv cuantumul valoric aferent fiecăreia; 

Având în vedere prevederile H.G. nr. 907/29.11.2016; 
În baza prevederilor art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 

și completările ulterioare; 
În conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) şi alin. (7), lit. a) din OUG nr. 57/2019 

privind codul administrativ; 
În temeiul art. 139, alin. (1) din din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ; 
Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind modificarea pct. 6.3. – 

Nominalizarea surselor de finanţare – din Anexa 2 de la art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 95/12.03.2019.   
 
                Primar      Viceprimar 
                Nicolae Robu     Dan Diaconu 
 
 
 

Şef Serviciu Şcoli, Spitale şi Baze Sportive 
                                                                                                Anca Lăudatu 


