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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA  

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

Secţiunea 1  
Titlul proiectului de hotărâre 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu  şi a indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din 

municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în 
aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”  

 
Secţiunea a 2 - a  

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 
 

Proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea 
conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în 
alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” este luat în considerare pentru finanţarea prin Programul Operaţional 
Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020 şi va dezvolta reabilitarea unor tronsoane din reţele termice primare şi 
secundare, în scopul creşterii eficienţei energetice a sistemului centralizat de alimentare cu căldură din municipiul 
Timişoara. 

 Aplicaţia de finanţare şi documentaţiile de atribuire aferente proiectului au fost elaborate în 
cadrul contractului “Sprijin pentru AM POS Mediu în vederea completării portofoliului de proiecte 
finanţate prin Axa Prioritară 3 a POS mediu, pentru 7 aplicaţii” şi ulterior au fost revizuite conform 
Ghidului Solicitantului aferent Programului Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020. 

Obiectivul general al proiectului este reducerea impactului negativ asupra mediului şi diminuarea 
efectelor schimbărilor climatice cauzate de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică în scopul 
îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei în Timişoara şi asigurării conformării cu obligaţiile de mediu stabilite 
prin Tratatul de Aderare. Studiul de Fezabilitate a fost elaborat cu scopul de a fundamenta Aplicaţia de 
Finanţare, întocmită în vederea obţinerii finanţării proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de 
termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile 
poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”  in perioada 2014-
2020, ce va beneficia de co-finanţare din partea Uniunii Europene din Fondul de coeziune. 

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei 
Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi proiectului„Retehnologizarea sistemului centralizat 
de termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind 
emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa II” şi-l supun 
spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
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