
FP 53-01, Ver.1 
 

ROMÂNIA                                                                                                      Se aprobă, 
JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                                 
MUNICIPIULTIMIŞOARA                                                                            PRIMAR 
SC2016 – 21318/01.09.2016 
           Nicolae ROBU  
 

 

REFERAT 

privind modificarea HCLMT nr. 561/18.12.2015 pentru finalizarea contractului de finanţare pentru 

proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 

Colegiului Naţional CD Loga Timişoara”, în baza Instrucţiunii nr.146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării 

obiectivului de investiţii „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a 

Colegiului Naţional CD Loga Timişoara” 

 

 

Începând cu data de 21.10.2014, Municipiul Timişoara implementează proiectul „Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara”, 

cofinanţat în cadrul POR 2007-2013, Axa Prioritară 3 – “ Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major 

de intervenţie 3.4 – “ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 

preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”.  

Contractul de execuţie a lucrărilor nr. 120 încheiat între Municipiul Timişoara şi SC CONSTRUCTIM 

SA a fost semnat în data de 30.04.2014, fiind finalizat în data de 09.06.2016. În acelaşi timp, a fost organizată o 

procedură de achiziţie pentru lucrări suplimentare. Drept urmare, a fost încheiat un nou contract de execuţie, 

31/17.03.2016, cu SC TOP SIDE CONSTRUCTIONS SRL, acesta fiind finalizat în data de 23.05.2016. Recepţia 

lucrărilor de reabilitare cuprinse în ambele contracte de execuţie a avut loc loc în data de 27.06.2016, dar a fost 

amânată deoarece nu au fost prezentate situaţiile finale de lucrări iar astfel nu a fost stabilită valoarea finală a 

investiţiei, dar şi datorită incertitudinii cu privire la posibilitatea acceptării lucrărilor. Printre acestea din urmă, 

cele mai importante sunt cele referitoare la posibilitatea obţinerii acordurilor de funcţionare, în special cel eliberat 

de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (I.S.U). 

Datorită celor de mai sus, Municipiul Timişoara a solicitat prelungirea contractului de finanţare până la 

data de 01.11.2016.  

 

Având in vedere cele de mai sus, 

    

    Propunem următoarele: 

 

- Aprobarea modificării Art. 1 din Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 561/18.12.2015  după 

cum urmează: 
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„Art. 1 - Se aprobă data de 01.11.2016 ca dată limită de finalizare a proiectului „Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara”, 

cod SMIS 54103,  finanţat  prin Programul Operaţional Regional 2007-2013,  Axa Prioritară 3 – “Îmbunătăţirea 

infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – “Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 

infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”, 

în scopul îndeplinirii integrale a activităţilor, obiectivelor şi indicatorilor proiectului în vederea asigurării 

funcţionalităţii acestuia. ” 

 

- Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 rămân nemodificate  

 

 
                                        

Pt. Director Direcţia Dezvoltare      Director executiv Direcţia Economică 
Ing. Magdalena Nicoară      Ec.Smaranda Haracicu 
      
 
 
Pt. Şef Serviciu Generare şi Management Proiecte   Manager proiect  
Adriana Deaconu         Gabriel Popa 
 
 
 
 

Avizat juridic     
      Cons. Juridic Daniela Ştefan  


