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REFERAT
privind aprobarea proiectului complex de investiţii "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa
(Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)", a
documentaţiei tehnico- economice şi a analizei cost – beneficiu, a cheltuielilor legate de
proiect ce revin Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea participării în parteneriat a
Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în vederea accesării fondurilor
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de
creştere"
Proiectul "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea
reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)" este inclus în Planul Integrat de Dezvoltare al
Polului de Creştere Timişoara şi se încadrează în obiectivul Dezvoltarea unei infrastructuri
tehnice integrate, complexe şi flexibile, politica Interconectarea teritorială şi creşterea
accesibilităţii polului, programul Extinderea şi modernizarea sistemului de transport în comun la
nivelul polului de creştere.
Prin hotărârea nr. 137/27.04.2010, Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat
Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara, inclusiv Lista de proiecte
prioritare, iar aceste documente au fost avizate prin Decizia Comitetului de Management pentru
Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010. PID-ul a fost aprobat, de
asemenea, de către comunele din polul de creştere Timişoara prin hotărâri de consiliu local, iar
de comuna Dumbrăviţa prin H.C.L. nr. 40/31.05.2010.
Obiectivul de investiţii "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin
extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)" este unul din obiectivele Studiului
Vision Timişoara 2030, de realizare a sistemului integrat de circulaţie şi transport în Municipiul
Timişoara şi aria peri-urbană, respectiv în zonele viitoarei aglomerări urbane dezvoltate în
Municipiul Timişoara, în vederea creării condiţiilor politice, economice şi tehnice de dezvoltare
urbană, care să permită materializarea ţintelor de dezvoltare strategică a Municipiului Timişoara.
Oraşul Timişoara are o bogată tradiţie în servicii publice de calitate, principalul operator
de transport public de călători în municipiul Timişoara şi în comunele suburbane fiind Regia
Autonomă de transport Timişoara (aflată în subordinea Consiliului Municipal), a cărui activitate
reprezintă continuarea neîntreruptă a unei tradiţii de 130 de ani. Dezvoltarea şi eficientizarea
serviciului de transport public din oraşul Timişoara sunt priorităţile strategiei în perioada 2009 –
2030. Obiectivele principale ţin de încurajarea transportului în comun, creşterea calităţii şi
eficienţei serviciilor, asigurarea finanţării necesare dezvoltării, realizarea unor programe de
transport care să asigure dezvoltarea echilibrată şi eficientă precum şi dezvoltarea transportului
electric în zona periurbană , urmărindu-se capacitatea mare de transport şi gradul mic de poluare,
care stimulează dezvoltarea actualei reţele de troleibuze.
Implementarea acestui proiect presupune extinderea reţelei de troleibuze, în scopul
asigurării serviciilor de transport în comun spre aşezările suburbane din zona localităţii
Dumbrăviţa.
Realizarea proiectului va contribui în mod direct la creşterea confortului locuitorilor, prin
efectuarea unor prestaţii de înalt nivel calitativ, atât în ceea ce priveşte buna deservire cât şi în
privinţa siguranţei circulaţiei şi implicit alinierea la standardele internaţionale în domeniu.
Cod FP 53-01, Ver.1

Creşterea sensibilă a intensităţii circulaţiei aduce cu sine mărirea timpului necesar pentru
deplasare, respectiv de parcurgere a traseului de către vehiculele de transport în comun.
Experienţa arată că infrastructura rutieră evoluează mai încet decât gradul de motorizare
şi gradul de mobilitate al populaţiei, fapt pentru care este necesar să se stabilească unele măsuri
în avans pentru asigurarea fluidităţii circulaţiei pe drumurile publice.
În aceste condiţii, rolul transportului în comun de călători creşte, deoarece cea mai mare
parte a populaţiei active se va îndrepta spre mijlocul de transport în comun, abandonând, pentru
asemenea deplasări, autoturismele (dar în aceeaşi măsură creşte şi răspunderea faţă de societate
în ceea ce priveşte modernizarea sistemului de transport urban de călători).
Localitatea Dumbrăviţa este situată în nordul Municipiului Timişoara, pe DJ 691, cu o
suprafaţă de aproximativ 20 km2. Numărul locuitorilor este de aproximativ 7000.
Datorită societăţilor comerciale existente pe teritoriul localităţii, care însumează în jur de
2800 de locuri de muncă, fluxurile de călători atrase zilnic se situează în jurul valorii de 2500 de
navetişti. De asemenea, din localitate către Municipiul Timişoara sunt generate alte circa 4000 de
deplasări, doar pentru muncă şi educaţie, la care se adaugă cele făcute în alte scopuri (interes
persoanel, sănătate, divertisment, etc.). În prezent aceste deplasări se efectuează cu autoturismele
personale şi în mai mică măsură cu transportul public judeţean.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăţirea infrastructurii rutiere din
cadrul Polului de creştere Timişoara, în vederera stimulării dezvoltării socio-economice durabile
şi a creşterii calităţii vieţii locuitorilor din această zonă.
Consiliul Local al Municipiului Timişoara a aprobat prin Hotărârea nr. 392/13.12.2011,
participarea în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul
proiectului "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei
de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a
oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - "Planuri integrate de
dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creştere", principalii indicatori tehnico-economici,
valoarea totala a proiectului, precum şi contributia proprie a Municipiului Timisoara, iar prin
HCL nr. 49/07.02.2012 s-au adus modificări acestei hotărâri.
În conformitate cu ghidul solicitantului sectoarele de drum pe care se derulează lucrările
de investiţii trebuie să fie în proprietatea sau administrarea solicitantului. Întrucât lucrările de
investiţii se vor realiza pe un sector de drum aflat în administrarea Consiliului Judeţean Timiş
este necesară asocierea cu această instituţie.
În urma verificărilor efectuate s-a constatat că nu reiese din hotărârile aprobate de
Consiliul Local al Municipiului Timişoara faptul că documentaţia tehnico-economică şi analiza
cost-beneficiu în vederea realizării proiectului "Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa
(Accesibilizarea zonei prin extinderea retelei de troleibuze Timisoara - Dumbrăviţa)" ar fi
aprobate. Agenţia pentru Dezvoltare Regională Vest, ca urmare a depunerii Cererii de Finanţare,
a solicitat clarificări cu privire la aceste aspecte, drept urmare este necesară o hotărâre pentru
aprobarea întregului proiect de investiţii şi revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Timişoara nr. 392/13.12.2011 şi Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.
49/07.02.2012.
Având în vedere cele menţionate mai sus, propunem spre aprobare următoarele:
1. Aprobarea proiectului "Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin
extinderea retelei de troleibuze Timisoara - Dumbrăviţa)", în valoare totală de 17.228.808,17 lei
(T.V.A. inclus), în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional
Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani
de creştere", Domeniul major de intervenţie 1.1.- "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Subdomeniul: "Poli de creştere".
2. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice şi Analiza cost-beneficiu în vederea realizării
proiectului "Extindere retea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea retelei
de troleibuze Timisoara - Dumbrăviţa)" elaborate de către S.C. INCERTRANS S.A., cu
principalii Indicatori tehnico-economici prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
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3. Aprobarea valoarii totale a proiectului în suma de 17.228.808,17 lei (inclusiv T.V.A), precum
si alocarea în bugetul local a sumei de 8.982.598,17 lei, reprezentând contributia proprie a
Municipiului Timisoara, suma alcatuita din:
- suma de 33.383,02 lei, reprezentând cofinantarea proprie la valoarea eligibila a proiectului (fara
T.V.A);
- suma de 5.630.000,00 lei reprezentând avans executie (fara TVA);
- suma de 3.313.470,23 lei, reprezentând cofinantarea la TVA aferenta cheltuielilor eligibile;
- suma de 5.744,92 lei, reprezentând cheltuieli neeligibile (inclusiv TVA aferenta).
4. Aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timisoara, în calitate de Lider de Proiect
(Partener 1), în cadrul proiectului "Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei
prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)", alături de comuna Dumbrăviţa,
în calitate de Partener 2 şi Consiliul Judeţean Timiş în calitate de Partener 3, în conformitate cu
Acordul de Parteneriat prevăzut în Anexa 2, care face parte integranta din prezenta hotarâre.
5. Revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 392/13.12.2011 şi
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 49/07.02.2012.
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