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ROMÂNIA         
JUDETUL TIMIŞ          
MUNICIPIUL TIMISOARA 
PRIMĂRIA   
DIRECŢIA  DEZVOLTARE         
NR. SC2018-  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul 

rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor  nr.16-18; str. Gh. 
Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C”şi a cheltuielilor aferente    

 
Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 – ______________ a Primarului Municipiului 
Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Îmbunătăţirea 
eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: 
str. Oglinzilor  nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C”  şi a cheltuielilor 
aferente,  prin care se propune: 

 Se aprobă cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul 
rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor  nr.16-18; 
str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C”cod SMIS 121240, depusă în cadrul 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziţiei 
către o economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea 
eficienţei energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul 
locuinţelor, Operaţiunea A - Clădiri rezidenţiale 

 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul 
rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor  nr.16-18; 
str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C” cod SMIS 121240, în cuantum de  
2.945.452,32 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 2.927.439,99 lei şi 
valoare totală neeligibilă de   18.012,33 lei 

 Se aprobă alocarea din bugetul local a contribuției proprii în proiect a Municipiului 
Timișoara în cuantum de 1.188.988,33 lei, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 40% din valoarea eligibilă a proiectului, în 
cuantum de 1.170.975,99 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului,  „Îmbunătăţirea 
eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de 
locuinţe: str. Oglinzilor  nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C”   

 Se aprobă efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor 
din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor 
eligibile din instrumente structurale,  

 Se aprobă recuperarea contribuției ce revine asociațiilor de proprietari, în cuantum de 
711.870,00 lei în conformitate cu HCLMT nr. 29 din data: 25.01.2017 privind instituirea 
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taxei de reabilitare termică şi a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de 
Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin 
Programul Operaţional Regional 2014-2020, reprezentând: 

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile eligibile în cuantum de 
707.367,00 lei; 

o contribuţia asociaţiei de proprietari la cheltuielile neeligibile în cuantum de 
4.503,00 lei;  

 
Obiectivul general al proiectului îl reprezinta cresterea eficientei energetice a trei cladiri din 
Municipiul Timisoara, prin realizarea unor lucrari de interventie care determina diminuarea 
consumurilor energetice pentru încalzirea apartamentelor, în conditiile asigurarii si mentinerii 
climatului termic interior, prin limitarea pierderilor de caldura catre mediul exterior precum si 
ameliorarea aspectului urbanistic al localitatii. Investitiile în eficienta energetica a blocurilor de 
locuinte vor contribui implicit la reducerea emisiilor de CO2 si la reducerea saraciei energetice în 
România prin reducerea costurilor cu încalzirea populatiei, contribuind la îmbunatatirea puterii de 
cumparare a tuturor categoriilor, inclusiv a categoriilor sociale defavorizate. 

Implementarea măsurilor de eficienţă energetică în blocurile de locuinţe va duce la atingerea 
următoarelor obiective specifice: 
1.  Îmbunatatirea conditiilor de confort termic interior pentru 159 apartamente care fac parte din 
cele 2 cladiri rezidentiale supuse reabilitarii. 
2. Cresterea eficientei energetice în cladirile care fac obiectul proiectului prin scaderea 
consumului anual specific de energie. 
3.  Cresterea nivelului de protectie a mediului înconjurator prin scaderea emisiilor de gaze cu 
efect de sera. 
Pentru a realiza activităţile propuse în cererea de finanțare cu titlul „Îmbunătăţirea eficienţei 
energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. 
Oglinzilor  nr.16-18; str. Gh. Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C”, este posibilă accesarea 
de fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional 2014-2020, cu respectarea 
criteriilor de eligibilitate stabilite de finanţator, în temeiul actelor normative menţionate în 
preambulul Proiectului de hotărâre. În conformitate cerințele din ghidul solicitantului aferent 
Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3: Sprijinirea  tranziţiei către o 
economie cu emisii scăzute de carbon Prioritatea de investiţii 3.1 - Sprijinirea eficienţei 
energetice, a gestionării inteligente a energiei şi a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, şi în sectorul locuinţelor, Operaţiunea A - 
Clădiri rezidenţiale, cu  declarația de angajament, precum și cu ultima formă a bugetului este 
necesară aprobarea cererii de finantare pentru  „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul 
rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor  nr.16-18; str. Gh. 
Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C”, cod SMIS 121240 şi a cheltuielilor aferente.  
În proiectul de hotărâre  au fost incluse toate cheltuielile pe care solicitantul trebuie să le asigure 
pentru implementarea componentelor din cadrul cererii de finanţare, în condiţiile 
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rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale, respectiv 
recuperarii de la asociatiile de proprietari a cheltuielilor care le revin (cheltuieli eligibile și 
neeligibile). 
 
Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre 
privind aprobarea cererii de finanţare , „Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul 
rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe: str. Oglinzilor  nr.16-18; str. Gh. 
Lazar nr.36; Intr. I. Simu nr.12, bl 8C” cod SMIS 121240 şi a cheltuielilor aferente, 
îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.  
  
 
Şef Serviciul G.M.P.F.I.N.L. 
Magdalena Nicoară 
 
 
Intocmit, 
Consilier,  Alina Neagoe  
 
 
      


