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Proiect de hotarare din 19.10.2018
www.primaritm.ro/proiecte.php?unid=F12A681DCD2374DBC225832B003E2474
Proiect de hotarare din 19.10.2018
privind aprobarea Proiectului 'Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul
Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si
pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana - Etapa a II-a' in cadrul POIM 2014-2020
axa prioritara 7 si a cheltuielilor legate de cofinantarea acestuia
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2018-24276/17.10.2018 privind oportunitatea proiectului de
hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-24276/17.10.2018 al Directiei Edilitare;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 19.10.2018, Anexa la Raportul de specialitate nr.
SC2018-24276/17.10.2018;
Avand in vedere avizele 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 cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie,
sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu Ghidul Solicitantului pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-2020, Axa
prioritara 7 Cresterea eficientei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare in orasele selectate,
Obiectivul specific 7.1 Cresterea eficientei energetice in sistemele centralizate de transport si distributie a
energiei termice in orasele selectate;
In conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) si d) si alin. (6) lit. a) pct.14 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 proiectul 'Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara
in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea
eficientei in alimentarea cu caldura urbana - Etapa a II-a', in cadrul Programul Operational Infrastructura Mare
(POIM) 2014-2020, axa prioritara 7, in valoare totala de 148.118.419,84 lei, inclusiv TVA (cost total = costuri
eligibile+costuri neeligibile),
Art. 2: Se aproba cofinantarea cheltuielilor ce revin Municipiului Timisoara pentru proiectul 'Retehnologizarea
sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara in vederea conformarii la normele de protectia
mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana - Etapa
a II-a' in cuantum de 25.589.119,36 lei, constituita din:
- 2.500.597,97 lei (exclusiv TVA), reprezentand contributia de 2% din valoare totala eligibila a proiectului;
- 23.088.521,39 lei, reprezentand contravaloarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile.
Art. 3: Se aproba asigurarea resurselor financiare necesare implementarii optime a proiectului in conditiile
rambursarii ulterioare a cheltuielilor eligibile din fondurile europene structurale si de investitii si bugetul de
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stat.
Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Unitatea de Management a Proiectului
din cadrul Primariei Municipiului Timisoara constituita prin Dispozitia Primarului nr. 507/02.05.2018 si
Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.
Art.5: Prezenta se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare si Relationare;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Unitatii de Management a Proiectului din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A;
- Mass-media locale.
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