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Proiect de hotarare din 19.09.2019
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 696/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de
parteneriat intre UAT Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara
pentru depunerea si implementarea proiectului 'Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane
marginalizate str. Polona din cartierul Freidorf - construire centru multifunctional de tip servicii sociale
fara cazare' prin POR 2014-2020, cu modificarile si completarile ulterioare
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2019 - ________________________ privind oportunitatea
proiectului de hotarare, a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019 -___________________________ al Directiei
Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2019-___________________________ - Anexa la
Raportul de specialitate;
Avand in vedere Adresa Directiei Economice nr. SC2019 - _______________________- Anexa la
Raportul de specialitate;
Avand in vedere Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - Sprijinirea dezvoltarii
urbane durabile, Prioritatea de investitii 4.3 - Oferirea de sprijin pentru regenerarea fizica, economica si
sociala a comunitatilor defavorizate din regiunile urbane si rurale, Obiectiv specific 4.3 - Imbunatatirea
regenerarii fizice, economice si sociale a comunitatilor marginalizate in municipiile resedinta de judet din
Romania;
Avand in vedere adresa ADR Vest nr. 19632/03.09.2019 inregistrata cu nr. CDD2019-664/04.09.2019 si
adresa ADR Vest nr. 21064/19.09.2019 inregistrata cu nr. CDD2019-716/19.09.2019.
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 Hotararii Consiliului Local nr. 696/20.12.2018, Hotararii Consiliului Local
nr. 71/25.02.2019 si Hotararii Consiliului Local nr. 165/11.04.2019;
Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local nr. 193/10.05.2016, privind aprobarea 'Strategiei
Integrata de Dezvoltare Urbana a Polului de Crestere Timisoara', cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. b) 'atributii privind dezvoltarea economico-sociala si
de mediu a comunei, orasului sau municipiului;', lit. e) 'atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan
intern si extern', alin. 4 lit. d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru
lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii; lit. e) 'aproba strategiile privind dezvoltarea
economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale' si alin. 9 lit. a) 'Hotaraste, in conditiile legii,
cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a
unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local' din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind
Codul administrativ;
In temeiul art. 139 alin.(1) si art. 196 (1) lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
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Art. 1: Se aproba modificarea alin. (2) al Art. 3 din Acordul de parteneriat nr. SC2019-5449/25.04.2019 pentru
realizarea proiectului 'Regenerare fizica, economica si sociala a zonei urbane marginalizate str. Polona din
cartierul Freidorf - construire centru multifunctional de tip servicii sociale fara cazare' incheiat intre
Municipiul Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, conform Anexei 1 care face
parte integranta din prezenta hotarare.
Art. 2: Se aproba forma reeditata a Acordului de parteneriat conform Anexei 2 care face parte integranta din
prezenta hotarare.
Art. 3: Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 696/20.12.2018, modificata si completata prin
Hotararea Consiliului Local nr. 71/25.02.2019 si Hotararea Consiliului Local nr. 165/11.04.2019, raman
neschimbate.
Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Dezvoltare din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara si Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.
Art. 5: 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;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri, Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Audit;
- Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.
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