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REFERAT 

privind modificarea H.C.L. nr. 560/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanțare pentru 
proiectul ” Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din Municipiul 

Timișoara pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4 ”, cod SMIS 48191 și 
aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia 

 
 Proiectul “ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe pentru familii cu un 
venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4 ”, cod SMIS 48191 este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al Polului 
de Creştere Timişoara şi se finanțează în cadrul Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 - 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.2 - „ 
Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe ”. 
Obiectivul acestui domeniu major de intervenţie îl reprezintă crearea/menţinerea de locuri de muncă şi promovarea 
coeziunii sociale, prin sprijinirea îmbunătăţirii eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe din România, în 
conformitate cu obiectivele Strategiei Europa 2020, ceea ce va conduce la creşterea/menţinerea ratei de ocupare a 
fortei de munca, consum redus de energie si limitarea emisiilor de gaze cu efect de sera. 
Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă 
ale populaţiei, prin: 

 Imbunatatirea conditiilor de confort interior;  
 Reducerea consumurilor energetice;  
 Reducerea costurilor de intreținere pentru încălzire și apă caldă menajeră;  
 Reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie. 

conducand la utilizarea eficienta a resurselor de energie, în conformitate cu Strategia Europa 2020. 
În vederea accesării fondurilor nerambursabile, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - 
"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.2. – „ Sprijinirea 
investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe ”, s-a aprobat, prin HCLMT  nr. 319/30.05.2013 cererea 
de finanțare necesară realizării proiectului “ Sprijinirea investiíilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din 
municipiul Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4”, cod SMIS 48191. De asemenea 
prin aceeaşi hotărâre s-au aprobat şi cheltuielile legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara. 
Proiectul “ Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru 
familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4”, cod SMIS 48191, include următoarele obiective de investiţii: 
            - Proiect 1.1 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.83, sc.A+B+C” 

- Proiect 1.2 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.1-3-5” 
- Proiect 1.3 - „Reabilitare termică imobil B-dul  16 Decembrie 1918, nr.79,sc.A+B+C” 
- Proiect 1.4 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.24” 
- Proiect 1.5 - „Reabilitare termică imobil Calea Şagului, nr.38, bl.15B” 
- Proiect 1.6 - „Reabilitare termică imobil  Calea Şagului, nr.52”. 
Pentru proiectele 1,2 și 3, în urma efectuării de către asistența tehnică proiectare, dirigintele de șantier și 

responsabilul tehnic PMT a releveelor și antemăsurătorilor, s-a constatat atât lipsa mai multor operații din listele de 
cantități cuprinse în proiectul tehnic realizat de către SC Proiect C&A S.R.L cât și unele omisiuni în listele de 
cantităti aferente proiectului tehnic. 
Prin adaptarea proiectului la situația din teren și rezolvarea tuturor problemelor întâlnite pe parcursul execuției 
lucrărilor de intervenții, au apărut unele lucrări suplimentare ce au dus la necesitatea revizuirii documentației.  
Prin solutiile constructive adoptate, obiectivul proiectului, indicatorii si specificatiile tehnice din caietele de sarcini 
nu se modifica.  
 Drept urmare, s-au demarat procedurile de achiziție publică și s-au încheiat contracte de execuție pentru 
lucrările suplimentare aferente proiectelor nr.1, nr.2 și nr.3, ce nu vor fi finalizate până la data de 31.12.2015. 

Potrivit Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015, emisă de Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei 
Publice, toate contractele cuprinse în ,,Lista proiectelor cu risc de neimplementare în perioada  de eligibilitate a POR 
2007-2013”, pot face obiectul unor acte adiţionale de prelungire a duratei acestora prin acordarea unui termen de 
finalizare, dar nu mai târziu de 30.06.2016 pentru îndeplinirea în totalitate a obiectivelor şi indicatorilor şi pentru 
asigurarea funcţionalităţii din surse proprii ale beneficiarilor. 

 Conform Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015, în vederea prelungirii perioadei de implementare este necesară 
hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe includerea în lista de investiţii pentru 
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anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării 
acestuia, potrivit proiectului de buget al unităţii administrativ-teritoriale. 

Prin adresa nr. 21531/10.12.2015 Agenţia Pentru Dezvoltare Regională Vest a comunicat faptul că proiectul 
“ Sprijinirea investițíilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu 
un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4”, cod SMIS 48191, se află pe Lista proiectelor cu risc de neimplementare 
în perioada  de eligibilitate a POR 2007-2013 şi că durata de implementare a acestui proiect poate fi prelungită. 
Proiectul a fost realizat în procent de aprox. 90% până la sfârşitul anului 2015, fiind necesar să se întreprindă 
demersuri în vederea prelungirii Contractului de finanţare nr. 4661/22.09.2014 şi a aprobării prin HCL a cheltuielilor 
necesare pentru finalizarea proiectului în 2016.  
Astfel, prin HCL nr. 560/18.12.2015 s-a aprobat data de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului cu 
atingerea obiectivelor şi realizarea indicatorilor asumaţi; introducerea în  lista de investiţii pe anul 2016 a  proiectului  
“ Sprijinirea investiíilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul Timișoara, pentru familii cu un 
venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4”, cod SMIS 48191, contract de finanţare nr. 4661/22.09.2014, precum şi 
valoarea estimată a sumei necesare finalizării proiectului (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului, care se vor 
acoperi din surse proprii) în valoare de 1.000.000,00 lei care va fi introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara 
pe anul 2016. 
La data de 30.12.2015, conform Instrucţiunii nr. 144/10.12.2015 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi 
Administraţiei Publice, a fost semnat Actul adiţional nr. 2 la Contractul de finanţare nr. 4661/22.09.2014 în scopul 
îndeplinirii integrale a obiectivelor şi indicatorilor şi în vederea asigurării funcţionalităţii din surse proprii ale 
Municipiului Timişoara (cheltuieli neeligibile în cadrul proiectului).  
Întrucât la sfârşitul anului 2015, din lipsă de fonduri, Municipiul Timişoara nu a achitat toate lucrările efectuate în 
2015, sumele, rămase neachitate până la 31.12.2015 şi devenite apoi neeligibile, trebuie acoperite din bugetul local al 
Municipiului Timişoara, fapt care duce la necesitatea suplimentării sumei aprobate prin HCL nr. 560/18.12.2015. 

 
Având în vedere cele menţionate mai sus,  

Propunem spre aprobare următoarele: 
1. Modificarea articolului 3 al Hotărârii Consiliului Local nr. 560/18.12.2015, privind finalizarea contractului de 
finanţare pentru proiectul  “ Sprijinirea investiíilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe din municipiul 
Timișoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună – faza 4”, cod SMIS 48191 şi aprobarea cheltuielilor 
necesare finalizării acestuia, şi va avea următorul cuprins: 
„Art. 3. Se aprobă valoarea estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menționat la art. 1 (sume 
neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii), în cuantum de 2.936.920,00 lei și va fi 
introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016.  
2. Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 560/18.12.2015 rămân nemodificate. 
3.Cu aducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează Compartimentul Eficientizare Energetică Clădiri şi Direcţia 
Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; 
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