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ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIŞ        
MUNICIPIUL TIMISOARA 
PRIMAR 
Nr. SC2019- 
 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA 
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 
privind aprobarea cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică și socială a zonei marginalizate 

str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale fără 
cazare" și a cheltuielilor aferente 

 
Motivul emiterii proiectului de hotărâre 

 
1.       Descrierea situaţiei actuale 
Municipiul Timișoara a depus cererea de finanțare cu titlul "Regenerare fizică, economică și socială 
a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip 
servicii sociale fără cazare", SMIS 121016, în cadrul apelului  POR/192/4/3/ Îmbunătățirea 
regenerarii fizice, economice și sociale a comunităților marginalizate în municipiile reședință de 
județ din România. 
 
2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunatățirea regenerării fizice, economice și sociale 
a comunității marginalizate din str. Polona - cartierul Freidorf al municipiul Timișoara, în scopul 
reducerii numărului populației aflate în risc de sărăcie și marginalizare socială din comunitate 
urbană marginalizată. Obiectivul va fi atins prin folosirea unei abordări integrate și participative și 
prin promovarea unor măsuri adaptate cauzelor specifice care conduc la marginalizarea comunității. 
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 va fi construit un Centru multifuncțional ce va fi situat 
în Timișoara, pe str. Polona nr. 17 și va cuprinde: o clădire pe două nivele supraterane cu toate 
echipamentele și dotările necesare, amenajarea unei zone verzi, amenajarea unui loc de joaca, 
amenajarea unui teren de sport, realizarea de locuri de parcare și realizarea împrejmuirii terenului, 
inclusiv creearea acceselor.  
 
Proiectul este complementar și demonstrează o abordare integrată cu măsurile de tip soft dedicate 
populației din zona urbană marginalizată, urmând să fie furnizate doua tipuri de servicii sociale 
(conform nomenclatorului serviciilor sociale aprobat prin HG nr. 867/2015) în cadrul Centrului 
multifuncțional: (1) Centru de zi pentru copii aflati în situatie de risc de separare de parinti; (2) 
Servicii de asistenta comunitara. Abordarea integrată va contribui la ameliorara stării de sănătate a 
populației, la dezvoltarea comunitară, la integrarea socio-profesională și culturală a comunităților 
marginalizate. 
 
În data de 03.09.2019 prin adresa 19632/03.09.2019 Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest a 
comunicat demararea etapei precontractuale pentru acest proiect, iar prin adresa 21064/19.09.2019 a 
solicitat pentru anumite bunuri pentru care nu se poate asigura caracterul durabil pentru o perioadă 
de 5 ani, încadrarea cheltuielilor pentru acestea în categoria cheltuielilor neeligibile  
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3.   Alte informații 
Studiul de fezabilitate pentru această investiție a fost aprobat prin HCL 695/20.12.2018 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a 
anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul  "Regenerare fizică, economică și 
socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional 
de tip servicii sociale fără cazare" 

 
 

4.   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. 
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