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SC2018-31029/20.12.2018       
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
 

privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici 
 faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul  

 “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu ,cladire P+2E” 
 
 
 

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-31029/20.12.2018, a Primarului Municipiului 
Timișoara, privind oportunitatea proiectului de hotărâre ,  a Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de 
hotărâre privind obiectivul de investiții “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup 
Scolar Emanuil Ungureanu, cladire P+2E”,  prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
(Anexa 1) și a descrierii sumare a investiției propuse prin proiect (Anexa 2). 

 Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie a fost elaborata cu respectarea prevederilor  H.G. nr. 
907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice.           

Emiterea proiectului de hotărâre are la bază documentația tehnico-economică conform  proiect   
 nr. 53 / 2018 “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Grup Scolar Emanuil Ungureanu 
,cladire P+2E” elaborata de prestatorul serviciilor de proiectare și asistență tehnică din partea proiectantului SC 
VIZ CONSTRUCT EXPERT SRL in baza contractului de proiectare nr. 137/12.12.2018.  

În concluzie, prin Proiectul nr. 53 / 2018 –  “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala 
Grup Scolar Emanuil Ungureanu ,cladire P+2E” faza D.A.L.I., s-au stabilit următoarele: 

- valoarea totală estimată a investiţiei conform devizului general, ca fiind de 26.114.581,72  lei (inclusiv 
TVA), din care 

 - indicatorii tehnico - economici rezultați în urma elaborării D.A.L.I., conform Anexei 1 la prezentul 
Raport de specialitate; 

- Descrierea sumară a investiţiei propusă a fi realizată prin proiect, conform Anexei 2 la prezentul 
Raport de specialitate. 
               Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, respectiv H.G. nr. 907/29.11.2016, 
apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici – Anexa 1 și a descrierii 
sumare a investiției – Anexa 2, pentru proiectul “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala 
Grup Scolar Emanuil Ungureanu ,cladire P+2E”, îndeplinește condițiile tehnice pentru a fi supus dezbaterii și 
aprobării plenului Consiliului Local.  
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