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JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
PRIMAR 
SC2019‐5644/06.03.2019 

EXPUNERE DE MOTIVE  

 PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea si corelarea denumirii Hotarârii Consiliului Local nr. 700 / 20.12.2018 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” prin modificarea denumirii obiectivului in “Reabilitare 
constructii, instalatii si utilitati, cladire scoala Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu , cladire P+2E” precum 

si modificarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției conform 
aplicarii prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018 

 
Luand in considerare adresa proiectantului privind modificarea valorii investitiei ca urmare a aplicarii 

prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 din 28 decembrie 2018, privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 
publice şi a unor măsuri fiscal bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 
cu aplicabilitate de la 01.01.2019, prin care, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un 
program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră”; 

In fapt, odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr. 114/2018, pentru activitatile principale definite de codul 
CAEN 4120 (Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale) se vor majora salariile intregului 
personal implicat in executia lucrarilor propuse, ceea ce va influienta prin crestere majora costul manoperei luata in 
considerare la stabilirea valorii devizului general al lucrarilor prin majorarea semnificativa a valorii totale a 
investitiei aprobata prin  Anexa 1 precum si analiza economica, ca si componenta a documentatiei tehnico-
economice-faza D.A.L.I., cu indicatorii tehnico-economici –aprobata in cadrul descrierii investitiei, aprobata in 
anexa 2 la H.C.L. nr. 700/20.12.2018; 
 Analizand documentatia realizata in cadrul DALI  aprobat s-a observat ca, dintr-o eroare de redactare, la 
denumirea unitatii scolare apare denumirea initiala de “Grup Scolar Emanuil Ungureanu” in locul clasificarii actuale 
de “Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu”, impunandu-se astfel modificarea denumirii obiectivului in cadrul Hotararii 
Consiliului Local nr. 700 / 20.12.2018 si corelarea denumirii in mod corespunzator in toate documentele si 
anexele aferente obiectivului. 

Concluzie: 
1. Sa se aprobe modificarea denumirii Hotarârii Consiliului Local nr. 700 / 20.12.2018 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”  prin modificarea denumirii obiectivului in “Reabilitare constructii, instalatii 
si utilitati, cladire scoala Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu , cladire P+2E” 

2. Denumirea documentatiei tehnico-economice aferenta obiectivului se va corela in mod 
corespunzator in toate documentele și anexele aferente; 

3. Aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru  proiectul “Reabilitare constructii, instalatii si utilitati, 
cladire scoala Colegiul Tehnic Emanuil Ungureanu ,cladire P+2E” prevazuti in Anexa 1; 

4. Aprobarea noii descrieri sumare a investiției  pentru proiectul “Reabilitare constructii, instalatii si 
utilitati, cladire scoala Colegiul Tehnic  Emanuil Ungureanu, cladire P+2E” prevazuta în Anexa 2 
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