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Hotararea Consiliului Local 14/11.01.2019
www.primaritm.ro/hcl.php?unid=AED448208E8F333BC225837D002FF9A2
Hotararea Consiliului Local 14/11.01.2019
privind aprobarea cererii de finantare „Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin
reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G.
Dragalina, str. Teiului str. Burebista, C.Circumvalatiunii', cod smis 121578 si a cheltuielilor aferente
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 283/08.01.2019 privind oportunitatea proiectului de
hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019- 283/08.01.2019 al Directiei Dezvoltare din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019- 283/08.01.2019 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei
pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului
public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale din cadrul Consiliului Local
al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Programului Operational Regional 2014-2020;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 500/2002, a finantelor publice, cu modificarile si completarile
ulterioare;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 cu privire la finantele publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor
europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum si normele de punere in aplicare;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin.(2), lit. e), alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind
administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si
modificata;
HOTARASTE
Art.1: Se aproba cererea de finantare cu titlul 'Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin
reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str.
Teiului str. Burebista, C.Circumvalatiunii' depusa in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020,
Axa prioritara 3 Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de carbon, Prioritatea de investitii
3.1 - Sprijinirea eficientei energetice, a gestionarii inteligente a energiei si a utilizarii energiei din surse
regenerabile in infrastructurile publice, inclusiv in cladirile publice, si in sectorul locuintelor, Operatiunea A Cladiri rezidentiale.

Art. 2: Se aproba valoarea totala a proiectului 'Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin
reabilitarea termica a blocurilor de locuinte din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str.
Teiului str. Burebista, C.Circumvalatiunii',, cod smis 121578, in cuantum de 9.102.613,49 lei (inclusiv
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TVA), din care valoare totala eligibila 8.888.803,33 lei si valoare totala neeligibila de 213.810,16 lei.

Art. 3: Se aproba alocarea din bugetul local a contributiei proprii in proiect a Municipiului Timisoara in
cuantum de 3.769.331,53 lei, reprezentand achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cat si
contributia de 40% din valoarea eligibila a proiectului, in cuantum de 3.555.521,37 lei, reprezentand
cofinantarea proiectului 'Imbunatatirea eficientei energetice in sectorul rezidential prin reabilitarea termica a
blocurilor de locuinte din strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, Bdul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista,
C.Circumvalatiunii', cod smis 121578.

Art. 4: Se aproba efectuarea tuturor cheltuielilor necesare pentru implementarea componentelor din cadrul
cererii de finantare, in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente
structural.

Art. 5: Se aproba recuperarea contributiei ce revine asociatiilor de proprietari, in cuantum de 2.326.204,16 lei,
in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 29/25.01.2017 privind instituirea taxei de reabilitare
termica si a mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al Municipiului Timisoara,
pentru blocurile de locuinte finantate prin Programul Operational Regional 2014-2020, reprezentand:
o contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile eligibile in cuantum de 2.112.394,00 lei;
o contributia asociatiei de proprietari la cheltuielile neeligibile in cuantum de 213.810,16 lei;

Art. 6: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare si Directia
Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 7: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul
propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare- Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
LAURA CHINDRIS
Contrasemneaza
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P.SECRETAR SIMONA DRAGOI
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