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                                                        PROCES – VERBAL  
                                                           din data  15.11.2018 
 

Încheiat cu ocazia întrunirii Comisiei constituite în baza Dispoziţiei nr.1208/10.10.2018 a 
Primarului Municipiului Timişoara şi a Comisiei SC COLTERM SA,  constituită în baza Deciziei 
nr.1694/09.11.2018 a Directorului General al Companiei  Locale de Termoficare  
 
Municipiul Timişoara  reprezentat de: 

Preşedinte: Marius Duma -Consilier Serviciul Şcoli Spitale- prezent 
Membrii:  - Anca Lăudatu- Consilier Serviciul Şcoli Spitale - prezent 

- Florin Răvăşilă -Director Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est- prezent 
- Costa Mihai - Şef Birou Sport Cultură- prezent 
- Vlad Dobai - Consilier Serviciul Şcoli Spitale - prezent 
- Caius Şuli - Şef Birou Serviciul Juridic - prezent 
- Anca Cozma - Consilier Direcţia Economică Biroul Evidenţă Patrimoniu -absent 
- Dan Florian Tudor- Prof.Dr. Ing.- Reprezentant UPT- Fac. de Constructii - prezent 

Secretar: Ioana Ciucur- Consilier Serviciul Şcoli Spitale- prezent 
 
Compania Locale de Termoficare COLTERM S.A reprezentată de: 
      Director producţie- Golu Mihai - prezent 
      Şef Departament Investiţii Mentenaţă– Sergiu Andra- prezent 
ORDINEA DE ZI 
      Negocierea preţurilor resurselor materiale pentru completarea prin act adiţional a Contractului 
de lucrări nr. SC2017-14663/15.06.2017 încheiat cu Compania Locală de Termoficare  COLTERM 
S.A-“Reparaţii şi întreţinere a imobilelor deţinute sau aflate în administrarea Municipiului 
Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum şi eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, 
demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport 
şi depozitare ”, către COLTERM SA, în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016, in baza solicitarii nr. 
SC2018-016296/10.07.2018.   

 Ţind cont de faptul în cadrul şedinţei din 02.11.2018, comisia de negociere împreună cu 
reprezentanţi SC COLTERM SA  nu au finalizat  negocierea preţurilor, întrucât s-a constatat că nu 
au fost depuse oferte de la furnizorii externi pentru toate componentele studiului de piaţă, iar un 
numar de resurse pentru care furnizorii externi indicau posibilitatea achizitionarii la un pret mai mic 
decât cel prezentat de către SC COLTERM SA în cadrul ofertei SC2018-016296/10.07.2018, s-a 
hotărât  reprogramarea  şedinţei. 
     În cadrul şedinţei din 15.11.2018 au fost analizate şi discutate propunerea preţurilor resurselor 
materiale solicitate de către COLTERM SA pentru suplimentarea celor negociate în cadrul 
şedinţelor de negociere de la data încheierii contractului mai sus menţionat şi pana la data 
prezentului. 
     Au fost comparate preţurile resurselor materiale prezentate de către S.C COLTERM S.A  
menţionate, cu preţurile unitare a resurselor ofertate de furnizori  externi, ca urmare a repostarii 
studiului de piaţă realizat de Municipiul Timişoara în perioada 12.11.2018-14.11.2018 
   Analizand documentele menţionate, părţile au constatat că: 

- au fost depuse oferte de la furnizorii externi pentru toate componentele studiului de piaţă. 



- SC COLTERM SA, prin adresa nr. SC2018-026693 / 12.11.2018, a înaintat o nouă ofertă de 
preţuri unitare actualizate conform celor hotărâte de catre Comisie în cadrul şedinţei din 
02.11.2018;  

      Analizand documentele mai sus  menţionate, s-a constatat că preţurile unitare ale resurselor care 
fac obiectul negocierii în cadrul sedinţei sunt mai mici decât cele obţinute ca reper în cadrul 
studiului de piaţă efectuat şi pe cale de consecinţă, părţile  au fost de  acord  în unanimitate  cu 
tarifele  menţionate în anexele 1,2,3,4,5 şi 6 la adresa nr. SC2018-026693 / 12.11.2018, ce 
constituie  anexă la prezentul proces verbal. 
 
În urma constatării celor de mai sus  comisia a hotărât : 

1. Înaintarea spre analiza şi aprobarea de către Consiliului Local al Muncipiului Timişoara a 
preţurilor resurselor suplimentare la contractul de lucrări SC2017-14663/15.06.2017 încheiat  
cu Compania Locală de Termoficare  COLTERM S.A.  
 
 

COMISIA DE NEGOCIERE 
Municipiul Timişoara  reprezentat de: 

Preşedinte: Marius Duma -Consilier Serviciul Şcoli Spitale-…………………………………….  

Membrii:  - Anca Lăudatu- Consilier Serviciul Şcoli Spitale ……………………………………. 

- Florin Răvăşilă -Director Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse I Est- ………... 

- Costa Mihai - Şef Birou Sport Cultură-……………………………………………...  

- Vlad Dobai - Consilier Serviciul Şcoli Spitale……………………………………… 

- Caius Şuli - Şef Birou Serviciul Juridic – ………………………………………….. 

- Anca Cozma - Consilier Direcţia Economică Biroul Evidenţă Patrimoniu -absent 

- Dan Florian Tudor- Prof.Dr. Ing.- Reprezentant UPT- Fac. de Constructii ………. 

 
Compania Locale de Termoficare COLTERM S.A reprezentată de: 
      Director producţie- Golu Mihai…………………………………………………………………… 

      Şef Departament Investiţii Mentenaţă– Sergiu Andra …………………………………………… 

 

 

 
 
 
                                                             Secretar, 
                                                           Ioana Ciucur 


