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REFERAT 
privind aprobarea documentaţiei tehnice pentru obiectivul  

,,Alimentare de siguranţă cu energie electrică a pasajului Michelangelo” 
 

                    Direcţia Tehnică prin Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice  
 are cuprins în programul de investiţii pe anul 2014 obiectivul de investiţii ,, Alimentare de siguranţă cu 
energie electrică a pasajului Michelangelo” 
 

În zona parcului Ion Creangă – pod Michelangelo a Municipiului Timişoara, sunt în curs de 
execuţie noi obiective complementare lucrărilor de amenajări pentru complex rutier Michelangelo, 
respectiv: staţia de epurare, staţia de pompare ape pluviale din pasajul subteran şi staţia de pompare Mal 
Bega, obiective pentru care se necesită lucrări de alimentare de siguranţă cu energie electrică . 

În cazul întreruperilor din retea, a alimentării cu energie electrică,  a   staţiilor sus menţionate, 
pentru asigurarea continuităţii alimentării cu energie electrică, este  necesară  prevederea unei surse de 
alimentare de rezervă,  respectiv un grup electrogen automat. 

Documentaţia tehnică faza PT+DE pentru obiectivul ,,Alimentare de siguranţă cu energie electrică a 
pasajului Michelangelo”a fost pus la dispoziţie de către S.C. SEARCH CORPORATION S.R.L 
 

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 70.02.06 – Iluminat public şi electrificări rurale, 
Cap. B Lucrări noi. 
În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea proiectului tehnic. 

Valoarea totală a investiţiei ,, Alimentare de siguranţă cu energie electrică a pasajului 
Michelangelo” este estimată la 524,19 mii lei din care:  conform - Centralizator cheltuielilor pe 
categorii de lucrări, pe obiecte- valoarea C+M este de  521,83 mii lei (inclusiv TVA),  respectiv 117,499 
mii Euro (1 euro =4,4412  lei la data de 21.11.2014, iar diferenţa de de 2,36 mii lei reprezintă cotele 
ISC -0,7% şi CSC – 0,5%. 
Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la o lună. 
Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea Documentatiei tehnice  Faza PT+DE şi realizarea 
investiţiei ” Alimentare de siguranţă cu energie electrică a pasajului Michelangelo”.       
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