
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA                       Aprobat 
DIRECŢIA PATRIMONIU                    P R I M A R, 
SERVICIUL TEHNIC-EDILITATE 
Nr. Sc2007-4123/20.02.2007                                    dr.ing.Gheorghe Ciuhandu 
 
                                                                      R E F E R A T 

Privind  suplimentarea devizului general aprobat prin HCL.111/03.08.2006 pentru  realizarea 
lucrărilor de reabilitare a clădirii D+P+1E (fost Club 1 Mai) din Timişoara, str. A. Imbroane 

nr.54. 
 
 Clădirea D+P+1E (fost Club 1 Mai) este situată în Timişoara pe str. A. Imbroane nr.54 şi 
in bugetul local, la cap.61.02.03 – Ordine publică, există fonduri aprobate pentru realizarea 
reabilitării clădirii D+P+1E pentru Direcţia Poliţia Comunitară, cu propunere de realizare a 
execuţiei pe parcursul anilor 2007-2008, funcţie de sumele ce se vor aloca în acest scop. 
 Priectul a fost executat de către SC”BAU PROIECT”SRL iar în urma acestuia s-a 
constatat că valoarea lucrării de execuţie se ridică la valoarea de 4.181.608,98 lei cu TVA, în 
loc de 1.758.033,04 lei cu TVA cât a rezultat din studiul de fezabilitate, rezultând o diferenţă în 
valoare de 2.423.575,94 lei cu TVA. 
 Din documentaţia de proiectare se concluzionează următoarele: 

Datorită degradării si a uzurii fizice, spaţiul situat pe str. A. Imbroane nr.54 nu mai 
corespunde cerinţelor noi, fapt ce  a implicat  schimbarea soluţiei tehnice conform noului 
proiect. 

Astfel se propune construirea unui nou edificiu cu regimul de înălţime D+P+1E +E 
parţial. 
            Construcţia nouă va fi prevăzută cu toate dotările şi instalaţiile necesare. 
 Pe str. A. Imbroane nr.54 este prevăzută parcare pentru autoturisme şi sunt necesare 
amenajarea unor rampe de acces pentru persoane cu handicap fizic 
             Eşalonarea investiţiei : 2007-2008 
 Durata de realizare a investiţiei: 12  
 

P r o p u n e m: 
 
1. Suplimentarea devizului general în valoare de 1.758.033,04 lei cu TVA, aprobat prin 
HCL.111/03.08.2006, cu suma  de 2.423.575,94 lei cu TVA conform proiectului de execuţie 
nr.1506/2006, întocmit de SC" BAU PROIECT" SRL, cu devizul general ataşat, care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
2. Realizare lucrărilor pe parcursul anilor 2007-2008.  
3. Promovarea unui Proiect de Hotărâre ce se va înainta spre aprobare Consiliului Local în 
vederea aprobării  investiţiei. 
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