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PROIECTE DE HOTARARE

Proiect de hotarare din 17.10.2018
www.primaritm.ro/proiecte.php?unid=0EAD5B6215BB6D48C22583310047A200
Proiect de hotarare din 17.10.2018
privind aprobarea cuantumului premiilor care urmeaza a fi acordate in urma organizarii concursului
de solutii cu tema ,,Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apa, Iosefin. str. Gh.
Baritiu'
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-24390/18.10.2018 privind oportunitatea proiectului de
hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara- domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24390/18.10.2018 al Serviciului Monitorizare
Implementare Proiecte din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 24.10.2018 - Anexa la Raportul de specialitate.
Avand in vedere Avizul Directiei Economice din data de 22.10.2018- Anexa la Raportul de specialitate.
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, Comisiei pentru
administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru
cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile
ulterioare si a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare
la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016.
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica
locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
HOTARASTE
Art.1: Se aproba cuantumul premiilor care urmeaza a fi acordate in urma organizarii concursului de solutii cu
tema ,,Refunctionalizare imobil pentru Centru Cultural - Turn de Apa, Iosefin. str. Gh. Bariti', astfel:
- premiul I - contractul de servicii de intocmire a documentatiei tehnico-economice (DALI+PT) precum si
asistenta tehnica de specialitate din partea proiectantului pe perioada implementarii proiectului, in valoare de
112.000 lei, fara TVA
- premiul II - 23.350 lei
- premiul III - 14.010 lei
Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia de Urbanism si Dezvoltare
Urbana - Serviciul Monitorizare Implementare Proiecte si Directia Economica din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.
Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutia Prefectului - Judetul Timis;
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- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana
- Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Mass-media locale;
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