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ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIŞ        
MUNICIPIUL TIMISOARA 
PRIMAR 

 

EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul  
“Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si donarea 
sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea 

proiectului. 

 Prin adresa înregistrată la Municipiul Timişoara cu nr. SC2018-014269/18.06.2018, Fundatia Rudolf Steiner 
Timisoara solicită Municipiului Timisoara preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de 
Fezabilitate pentru obiectivul  “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni -
 Axa prioritară 10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a 
solicitantului pentru derularea proiectului; 
 Prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Timișoara nr.283 / 22.05.2018 s-a aprobat dezlipirea unei parcele de 
4.400 mp. din imobilul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, înscris în CF nr.404605 Timișoara, nr. cad. 404605, iar 
prin Hotărârea Consiliului Local al Mun. Timișoara nr. 296 / 15.06.2018 a fost retras dreptul de folosință gratuită al 
Fundației asupra terenului astfel dezmembrat în vederea edificării pe aceasta a construcției menționate mai sus în cadrul 
proiectului de finanțare cu fonduri U.E. intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”- 
POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10; 

Programul Operațional Regional 2014-2020 acordă sprijin în vederea creșterii accesului, calității și a 
atractivității educației, contribuind la creșterea ratei de participare la diferite niveluri de educație, la reducerea 
abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, la o rată mai mare de absolvire a învățământului obligatoriu și la 
creșterea ratei de tranziție spre niveluri superioare de educație. 
 Principalul rezultat așteptat vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate şi creșterea gradului de 
participare a populației în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial. 

Municipiul Timișoara dorește includerea în acest program a mai multor obiective de investiții din oraș, printre 
care și prezentul proiect ”CONSTRUCȚIE ȘI DOTARE LICEU WALDORF TIMIȘOARA”, pentru desfășurarea în 
condiții cât mai bune a procesului educațional. 

Investiția propusă are în vedere construcția unui corp nou de clădire și dotarea acestuia, pentru desfășurarea 
activității unității școlare - Liceul Waldorf Timișoara, din Municipiul Timișoara, județul Timiș. 

Pentru prezentul proiect, Municipiul Timișoara solicită ajutor financiar nerambursabil în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiţie 10.1, Obiectiv Specific 10.1 Creșterea 
gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut 
de părăsire timpurie a sistemului - Apel dedicat învăţământului obligatoriu. 

În concluzie este necesară realizarea de investiţii pentru asigurarea de spaţii suficiente necesare desfăşurării 
procesului educaţional în condiţii optime, în condiţiile existenţei unei cereri excendentare posibilităţilor de şcolarizare 
ale Liceului Waldorf; 

Întrucât Fundatia Rudolf Steiner Timisoara nu poate realiza lucrări de investiţii pe un teren aflat în proprietatea 
Primăriei Timişoara şi dat cu drept de folosinta Fundatiei, Consiliului director al Fundatiei Rudolf Steiner a aprobat 
intenţia de a preda Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit a documentaţiei tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate 
pentru obiectivul  “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 
10 si donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru 
derularea proiectului, în vederea realizării  de către Municipiul Timişoara.  

In consecinţă, considerăm oportună promovarea unui proiect de hotărâre privind preluarea în proprietatea 
Municipiului Timişoara cu titlu gratuit si aprobarea documentaţiei tehnico-economice - “Studiu de Fezabilitate pentru 
obiectivul  “Constructie si dotare Liceu Waldorf , Timisoara ”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10 si 
donarea sumei de 2% (doilasută) din valoarea finanțării, reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru 
derularea proiectului, în vederea realizării  de către Municipiul Timişoara 
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