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Raport de Specialitate 
 

Privind aprobarea de către Consiliul Local a preţurilor resurselor negociate de către Comisia de negociere, în 
completarea celor negociate la încheierea contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA 
LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor 
detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea 
bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, 
manipulare, transport şi depozitare”, asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal 
nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018. 
  

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind 
aprobarea de către Consiliul Local a preţurilor resurselor negociate de către Comisia de negociere, în completarea 
celor negociate la încheierea contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE 
TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in 
administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din 
evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi 
depozitare”, asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din 
data de 15.11.2018; 

Facem următoarele precizări privind starea de fapt: 
Prin Hotarârea Consiliului Local nr.188 din 12.05.2017 au fost aprobate preturile unitare negociate pentru 

resursele rezultate din analiza initială a lucrărilor minime de executat in cadrul Contractului nr.SC2017-
14663/15.06.2017 - “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului 
Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi 
alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, incheiat cu 
COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. 

Prin adresa nr. SC2018-016296/10.07.2018 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM 
S.A. solicită completarea resurselor negociate cu resurse care nu au fost negociate initial însă a căror folosire este 
necesară în cadrul ofertelor şi situaţiilor de lucrari aferente indeplinirii contractului incheiat intre parti. 

Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018, Anexa 1 la 
prezenta, a stabilit acceptarea tarifului unitar al resurselor asa cum au fost prezentate in adresa cu nr. SC2018-
026693/12.11.2018 a COLTERM SA, Anexa 2 la prezenta. 

Ţinând cont de cele mai sus prezentate înaintăm spre aprobarea Consiliului Local: 
 
1. Aprobarea de către Consiliul Local a preţurilor resurselor negociate de către Comisia de negociere, în 
completarea celor negociate la încheierea contractului nr. SC2017-14663/15.06.2017, încheiat cu COMPANIA 
LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor 
detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea 
bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, 
manipulare, transport şi depozitare”, asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal 
nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018, Anexa 1 la prezenta;  
2. Încheierea unui act adiţional la Contractul nr.SC2017-14663/15.06.2017 - “Reparații și întreținere a 
imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si 
eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari 
abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE 
COLTERM S.A. cu preţurile negociate conform Anexa 2 la prezenta; 
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