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Proiect de hotarare din 07.12.2011
pentru modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 146/19.04.2011 privind
aprobarea proiectului complex de investitii 'Reabilitare linii tramvai si modernizare trame stradale pe
Str. Stefan cel Mare din Municipiul Timisoara', a documentatiei tehnico-economice si a Analizei
cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin municipiului Timisoara, in vederea
accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara
1. -'Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere', Domeniul major de interventie
1.1. - 'Planuri integrate de dezvoltare urbana', Sub-domeniul: 'Poli de crestere'
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul nr. ..................................................... 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;
In conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - 'Sprijinirea dezvoltarii durabile a
oraselor-poli urbani de crestere', Domeniul major de interventie 1.1. - 'Planuri integrate de dezvoltare urbana',
Sub-domeniul: 'Poli de crestere', din cadrul Programului Operational Regional 2007-2013;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 privind aprobarea Planului Integrat de
Dezvoltare al Polului de Crestere Timisoara;
In conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale
(CMC) nr.7/17.05.2010;
In baza Hotararii de Guvern nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
Luand in considerare 'Instructiunile de aplicare a unor prevederi din Hotararea Guvernului nr. 28/2008
privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice,
precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari
de interventii' aprobate prin Ordinul nr.863/02.07.2008 al Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si
Locuintelor (in prezent Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului);
In conformitate cu Ordinul nr. 276/2009 privind modificarea si completarea Instructiunilor de aplicare a unor
prevederi din Hotararea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului
general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, aprobate prin ordinul MDRT nr.863/2008;
In conformitate cu Ordinul comun nr. 1938/29.04.2011 al Ministerului Finantelor Publice si Ordinul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru
domeniul major de interventie 'Planuri integrate de dezvoltare urbana' al axei prioritare 'Sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor - poli urbani de crestere' din cadrul Programului operational regional 2007-2013;
Conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a
instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta;
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Luand in considerare Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului
nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul
convergenta, aprobata cu modificari prin Legea nr. 362/2009, aprobate prin Ordinul Ministerului Finantelor
Publice nr. 2548/2009;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 146/19.04.2011 privind aprobarea
proiectului complex de investitii 'Reabilitare linii tramvai si modernizare trame stradale pe Str. Stefan cel
Mare din Municipiul Timisoara', a documentatiei tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a
cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, in vederea accesarii fondurilor nerambursabile
prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1. - 'Sprijinirea dezvoltarii durabile a
oraselor-poli urbani de crestere', Domeniul major de interventie 1.1. - 'Planuri integrate de dezvoltare urbana',
Sub-domeniul: 'Poli de crestere';
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 473/15.12.2009 privind aprobarea
Studiului de Fezabilitate pentru 'Reabilitare linii de tramvai si modernizare trame stradale pe strada Stefan cel
Mare - Timisoara';
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) si d) 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 'Reabilitare linii tramvai si modernizare trame stradale pe Str. Stefan cel Mare din
Municipiul Timisoara', in valoare totala de 24.695.792,73 lei (T.V.A. inclusa), in vederea accesarii fondurilor
nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1. - 'Sprijinirea dezvoltarii
durabile a oraselor-poli urbani de crestere', Domeniul major de interventie 1.1.- 'Planuri integrate de
dezvoltare urbana', Sub-domeniul: 'Poli de crestere'.
Art. 2: Se inlocuieste Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 146/19.04.2011 cu Anexa la prezenta hotarare,
in ceea ce priveste Indicatorii tehnico-economici ai proiectului.
Art. 3: Se aproba contributia proprie a municipiului Timisoara la finantarea proiectului din bugetul local cu
suma de 425.659,42 lei, fara T.V.A., alcatuita din:
a) contributia municipiului Timisoara la cheltuieli eligibile a proiectului fara T.V.A., in suma de 398.730,00
lei;
b) contributia municipiului Timisoara reprezentand cheltuielile neeligibile, in suma de 26.929,42 lei.
Art. 4: (1) Alocarea din bugetul local a sumei de 18.023.363,79 lei, alcatuita din:
a) T.V.A. aferenta proiectului in suma de 4.732.363,79 lei;
b) avans executie 13.291.000,00 lei.
(2) T.V.A. aferenta cheltuielilor eligibile ale proiectului, precum si avansul necesar executiei vor fi
rambursate de Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013, conform
legislatiei in vigoare in conditiile rambursarii/decontarii ulterioare.
Art.5: 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 ;
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- Directiei Dezvoltare ;
- Directiei de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Audit Public Intern ;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control Intern;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara
- Mass - media locale.
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