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EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE 
HOTARARE 
Secțiunea 1 

Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a 
Serviciului Public Creșe Timișoara 

 
Secțiunea 2 

Suplimentarea numărului de locuri în creșe și înființarea de creșe noi 
 
 
 

1. Descrierea situației actuale  
În prezent la Serviciul Public Creșe Timișoara funcționează conform Hotărârii Consiliului Local 

nr.48/2016 6 creșe, respectiv: 
- Creşa „Fat Frumos” , cu o capacitate de 65 de locuri – str. Mures nr. 6 si str. Muzicescu nr. 9; 
-Creşa „Cosanzeana” cu o capacitate de 115 de locuri – str. Irlanda nr. 53, str. Suceava nr. 13a, 

str. Brandusei nr. 15 si str. Stegarilor nr. 2; 
-Creşa „Harap Alb” cu o capacitate de 55 de locuri – str. Narciselor nr.5 si str. Semenic nr.8; 
-Creşa „Sanzaiana” cu o capacitate de 60 de locuri- str. V Lupu nr. 29a si str. Leonard nr. 13; 
-Creşa  „Zana Zorilor” cu o capacitate de 50 de locuri- zona Stadion si str. Versului nr. 2; 
-Creşa „Lucefarul “ cu o capacitate de 60 de locuri – str. Dragasani nr.1; 
 

2. Schimbări preconizate și rezultate așteptate 
Suplimentarea numărului de locuri în creșe, prin înființarea de grupe mijlocii și mari, după cum 

urmează: 
-la Creșa nr.1 „Făt Frumos” – 25 locuri 
-la Creșa nr.2 „Consânzeana” – 30 locuri 
-la Creșa nr. 4 „Sânziana” – 20 locuri 
-la Creșa nr. 5 „Zâna Zorilor” – 50 locuri 

      -la Creșa nr.6 „Luceafărul” – 30 locuri 
Înființarea a 3 noi creșe sub denumirea de: 
- Creșa nr.6 „Prâslea Cel Voinic” care are o capacitate de 30 locuri – str. Independentei nr. 18  
-Creșa nr.7 „Dumbrava Minunată” cu o capacitate de 90 locuri – str. Calea Aradului nr.38 
-Creșa nr.8 „Palatul De Cleștar” cu o capacitate de 120 de locuri.  – str. Calea Martirilor nr.64 

 
3. Concluzii 

Propunem aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Creșe 
conform anexelor. 
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