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R E F E R A T 
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare 

instalaţie termică şi alimentare cu gaze naturale la Şcoala Generală nr.4, str. Jokai Moor  nr.29, 
Timişoara”. 

 
 Având în vedere necesitatea reducerii sumelor alocate din Bugetul local pentru cheltuieli, 
precum şi solicitările  repetate venite din partea unităţilor de învăţământ subordonate ISJ Timiş 
pentru reparaţii în regim de urgenţă  la reţele de alimentare cu agent termic şi apă caldă menajeră   
şi care îşi desfăşoară activitatea   în imobilele trecute în Patrimoniul Primăriei Timişoara prin 
HCL nr. 102/28.11.2000 din str. Jokai Moor nr.29, Şcoala Generală nr. 4, Timişoara ; 
           Având în vedere HCL nr.148/12.06.2001,privind aprobarea Regulamentul de promovare a 
lucrărilor de reparaţii şi investiţii de la Bugetul local pentru unităţi de învăţământ ;  
           Având în vedere studiul de fezabilitate întocmit de către SC”KNG COMP”SRL cu 
valoarea de 1.160,25RON inclusiv TVA , pentru reabilitare instalaţie termică şi alimentare cu 
gaze naturale. 
 
                                                                  P r o p u n e m : 
 
      1. Aprobarea  Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare 
instalaţie termică şi alimentare cu gaze naturale la Şcoala Generală nr.4 , str. Jokai Moor  nr.29, 
Timişoara” întocmit de SC”KNG COMP”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici 
prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre . 
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                                               ANEXA NR.  1 
                                                                                                                                             referat nr. SC 2006-20258/12.10.2006   
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
pentru realizarea obiectivului de investiţie „Reabilitare instalaţie termică şi alimentare cu gaze 
naturale "la Şcoala Generală nr.4 ,str. Jokai Morr  nr.29 
 

 
 
 
Valoarea totală a investiţiei :  82.250,00 RON 

 

Eşalonarea investiţiei :   2006-2007 

 

Durata de realizare :   6 luni 

 

Finanţarea investiţiei :   Bugetul Local 

 

 

 

Avize şi acorduri :    Aviz ordonator principal de credite privind necesitatea   
şi oportunitatea investiţiei. 
Certificat de urbanism 
Avize de specialitate. 
Autorizaţia de construire 
 

Oportunitatea investiţiei :   Finalizarea lucrărilor va asigura îmbunătăţirea  
confortului  

 
 
 
 
 

ÎNTOCMIT, 
 

ing. Gabriela Danciu 
 
 


