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REFERAT  
privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul  cod SMIS 39375, „Centru 

regional de competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE” Timişoara” şi 
aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia 

 
  

Contractul de finanţare nr.3349 finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 1 
“Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 
“Planuri integrate de dezvoltare urbană” pentru implementarea Proiectului  intitulat : „Centru regional de 
competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE” Timişoara” cod SMIS 39375 a 
fost semnat în data de 22.08.2012.  
 
Sursa de finanţare este bugetul local, bugetul de stat şi Fondul European pentru Dezvoltare Regională prin 
Programul Operaţional Regional 2007-2013. 
 
A fost solicitat actul adiţional nr.7, la Contractul de finanţare nr.3349/22.08.2012 prin care se va prelungi 
durata de implementare a proiectului până la data de 31.12.2015, datorită necesităţii finalizării lucrărilor şi 
achiziţiei tuturor dotărilor. 
 
Execuţia lucrărilor în baza Autorizaţiei de Construire cu nr. 1920/08.12.211, Autorizaţiei de Construire nr. 
517/30.04.2015 şi Autorizaţiei de Construire 71/05.06.2015 şi a contractelor: nr. 115/29.07.2013, încheiat 
între Municipiul Timişoara şi SC CONSTRUCTIM SA , nr.174/18.07.2014 încheiat între Municipiul 
Timişoara S.C. STARETO S.R.L. şi nr.288/08.10.2015 încheiat între Municipiul Timişoara şi SC 
CONSTRUCTIM SA au fost finalizată în data de 22.11.2015. 
 
Contratul de finanţare nr. 3349/22.08.2012 se va considera finalizat numai prin îndeplinirea indicatorilor 
prevăzuţi în cererea de finanţare la Secţiunea 2.6. 
 
Unul dintre indicatori prevede realizarea unei  Structuri nou create de sprijinire a afacerilor, indicator 
care până la această dată nu a putut fi realizat deoarece între planul de afaceri, anexă la cererea de 
finanţare, şi cererea de finanţare există unele neconcordanţe legate de modul de administrare a cestei 
structuri. 
De asemenea există un număr de indicatori ca rezultate indirecte care trebuie realizaţi: 
- 5 locuri de muncă nou create în cadrul structurii de sprijin a afacerilor; 
- Un număr de 7  firme găzduite în cadrul structurii de sprijin a afacerilor, 
indicatori strict legaţi de realizarea unei  Structuri nou create de sprijinire a afacerilor. 
 
În ceea ce priveşte cheltuielile aferente acestui proiect menţionăm că mai sunt de efectuat în anul 2016 
următoarele cheltuieli: 

1. Din cadrul cheltuielilor aprobate în buget ca eligibile 
- Echipamente auxiliare Lot 2.2 – Motostivuitor şi Lot 2.3 – Maşină de curăţat/aspirat în valoare de 

210.000,00 lei (inclusiv TVA),  pentru care am derulat procedura de achiziţie de 5 ori.  
 
Astfel cheltuielile ce vor deveni neeligibile sunt în valoare de 210.000,00 lei (inclusiv TVA), adică 
1,6% din valoarea aprobată a proiectului. Toate celelalte cheltuieli rămase de efectuat în cursul 
anului 2016 ( audit şi publicitate) au fost cuprinse în bugetul proiectului aprobat prin HCL 
nr.179/24.04.2012. 
 
 



 
Faţă de cele de mai sus: 
 

Propunem: 
 

- aprobarea datei de 30.06.2016, ca dată limită de finalizare a proiectului „Centru regional de 

competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE” Timişoara”, cod SMIS 54094, 

Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – Poli Urbani de Creştere”, Domeniul major 

de intervenţie 1.1 “Planuri integrate de dezvoltare urbană”, cu atingerea obiectivelor şi realizarea 

indicatorilor asumaţi, 

- aprobarea introducerii în  lista de investiţii pe anul 2016 a  proiectului „Centru regional de 

competenţe şi dezvoltare a furnizorilor în sectorul AUTOMOTIVE” Timişoara, contract de 

finanţare nr. 3349/22.08.2012,  

- aprobarea valoarii estimată a sumelor necesare finalizării proiectului în termenul menţionat la 

art. 1 (sume neeligibile în cadrul proiectului, care vor fi acoperite din surse proprii). Această valoare 

estimată este de 210.000,00 lei (inclusiv TVA) va fi introdusă în bugetul local al municipiului 

Timişoara pe anul 2016, 

- lista de investiţii va fi definitivată şi aprobată odată cu adoptarea bugetului local pe anul 2016, 

- împuternicirea Primarul Municipiului Timişoara, dl. Nicolae ROBU,  să semneze toate actele 

necesare din contractul de finanţare nr. 3349/22.08.2012 în numele municipiului Timişoara,   

Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Dezvoltare şi Direcţia 

Economică. 

      Pt. Secretar,     
Jr. Simona Drăgoi 
 
                                        

Director Direcţia Dezvoltare      Director executiv Direcţia Economică 
Ing. Magdalena Nicoară      Ec.Smaranda Haracicu 
      
 
 
Şef Serviciul Monitorizare Şi Implementare Proiecte     Responsabil tehnic 
      Ing. Gabriela Bica            Adina Şuiu 
 
 

Avizat juridic     
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