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Proiect de hotarare din 08.12.2011
privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achizitia de tramvaie noi respectiv modernizare
depou la Regia Autonoma de Transport Timisoara
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere referatul nr. SC2011/
al Primarului Municipiului Timisoara,
domnul Gheorghe Ciuhandu;
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 Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 290/03.08.2011 privind aprobarea
contractarii unei finantari rambursabile interne/externe in valoare de maxim 50 milioane euro in vederea
achizitionarii de tramvaie si modernizarea depoului;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local;
In temeiul prevederilor art. 36. alin. (2) si alin. (4) lit. d) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001;
In temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata,
HOTARASTE
Art.1: Se aproba aproba Studiul de Oportunitate pentru achizitia de tramvaie noi respectiv modernizare depou,
intocmit de Regia Autonoma de Transport Timisoara.
Art.2: Se aproba indicatorii tehnico - economici ai investitiei:
- Achizitia a 15 tramvaie noi - valoare estimata - 46.600.000 euro;
- Modernizare hala de reparatii, retea linie contact - valoare estimata - 1.860.000 euro;
- Dotari tehnice pentru mentenanta - valoare estimata - 1.540.000 euro;
Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Tehnica din cadrul Primariei
Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Politia Locala;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Comunicare ;
- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
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- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara;
- Mass - media locale.

Page 2/2

