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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA 
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 274/21.05.2019 de aprobarea cererii de finantare 
„Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - 
Construire centru multifuncţional” si a cheltuielilor aferente,  cu modificarile ulterioare  

 
Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

 
1.       Descrierea situaţiei actuale 
Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul "Regenerare fizică, economică şi socială 
a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara – Construire centru multifuncţional", 
SMIS 121017, în cadrul apelului  POR/192/4/3/ Îmbunătățirea regenerarii fizice, economice și 
sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de județ din România. În prezent 
acesta este în faza de contractare. 
 
2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea regenerării fizice, economice și sociale 
a comunității marginalizate Ronaț din municipiul Timișoara. Intervențiile propuse prin proiect 
vizează investiții în construirea unei clădiri destinate utilizării publice pentru activități educative, 
culturale și recreative, socio-culturale de tip centru de zi (categoria servicii sociale fără cazare). 
Astfel, se propune construirea unui Centru multifuncțional ce va fi situat în Timișoara, pe Calea 
Bogdăneștilor și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate echipamentele și dotările 
necesare, amenajarea unui zone verzi, amenajarea unui loc de joaca, amenajarea unui teren de sport, 
realizarea de locuri de parcare, realizarea împrejmuirii terenului și creearea acceselor.  
 
Prin adresa ADR Vest nr. 18182/14.08.2019 s-au solicitat justificări privind creșterea valorii 
cheltuielilor eligibile față de etapele anterioare de evaluare și corelarea cheltuielilor eligibile și 
neeligibile din Lista de echipamente/lucrări/servicii cu cele din secțiunea buget-activități și 
cheltuieli din formularul cererii de finanțare, și cele din devizul general. 
 

3.   Concluzii 
Pentru semnarea contractului de finanţare în vederea implementării proiectului, este necesară 
aprobarea tuturor cheltuielilor pe care Municipiul Timişoara trebuie să le asigure pentru 
implementarea activitatilor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, cu modficările solicitate prin adresa 
ADR Vest menționată mai sus. 
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