ANEXA 1
La proiectul de hotarare_______________
CONVENȚIE NR. …………. / ………………………..
privind terenul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, și derularea unui proiect de finanțare
FUNDAȚIA RUDOLF STEINER, persoană juridică română, organizație non-profit, cu sediul în Timișoara, str.
Salcâmilor nr. 30, jud. Timiș, înscrisă în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 02/12.03.1993 având cod fiscal
3979150, reprezentată legal de președinte Laura Baldini, numită în continuare “Fundația”,
și
MUNICIPIUL TIMIȘOARA, reprezentat prin Primar, cu sediul în Timișoara, Bv. C.D. Loga nr.1, denumit în
continuare “Beneficiar”,
având în vedere dezideratul Fundației de edificare a unei clădiri cu destinația de **unitate de educație alternativă de
tip Waldorf** pe terenul situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, cu finalitatea asigurării fondurilor materiale necesare
în cadrul unui proiect de finanțare cu fonduri U.E. intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10, cu observarea exigențelor de eligibilitate ale unui asemenea
proiect de finanțare, care impun realizarea proiectului de către autoritatea publică locală și dreptul acesteia de
proprietate publică fără sarcini asupra terenului pe care urmează a fi edificată construcția,
părțile convin următoarele:
Art.1. În scopul realizării proiectului și al creării cadrului juridic necesar evocat în preambul, corelativ cu asumarea
de către Beneficiar a obligațiilor prevăzute la Art.2, 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.
Art.2. Părțile convin că ulterior implementării și finalizării proiectului amintit mai sus, Beneficiarul se obligă să
mențină afectațiunea clădirii de unitate de educație numai pentru Liceul Waldorf Timișoara, cu obligația predării
folosinței gratuite pe durata maximă prevăzută de lege, și anume 49 de ani, a clădirii și a terenului aferent către
Liceul Waldorf Timișoara ulterior finalizării construcției prin proiectul de finanțare rubricat sau ulterior epuizării
perioadei de monitorizare conform proiectului.
Art.3. Cu finalitatea realizării edificiului intitulat “Construcție și dotare Liceu Waldorf Timișoara”POR/10/2017/10/10.1b/7regiuni - Axa prioritară 10, Fundația cedează cu titlu gratuit Beneficiarului Studiul de
fezabilitate pentru finanțarea proiectului în cauză și donează suma de bani de 2% (doilasută) din valoarea finanțării,
reprezentând contribuția proprie a solicitantului pentru derularea proiectului. Plata efectivă a acestei sume de bani
se va face atunci când proiectul este avizat favorabil și va trebui achitată de Beneficiar contribuția de 2% din
valoarea finanțării.
Art.4. (1) În ipoteza în care, din orice motive, proiectul de finanțare nu se înfăptuiește sau cererea de finanțare nu
este depusă și aprobată până la data de 31.12.2023, precum și în ipoteza în care edificiul prefigurat a se construi /
construit nu mai păstrează afectațiunea exclusivă de clădire pentru Liceul Waldorf Timișoara și nu i se conferă /
menține Liceului Waldorf Timișoara dreptul de folosință gratuită asupra clădirii menționate și terenului aferent,
prezenta convenție este rezolvită de plin drept, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanței
judecătorești, prevederile prezentului instrument juridic își încetează de drept efectele juridice și părțile sunt repuse

de drept în situația anterioară perfectării convenției, atât în privința folosinței terenului în cauză, cât și în privința
drepturilor asupra studiului de fezabilitate și a contribuției de 2% din valoarea finanțării ori a altor drepturi și
obligații.
(2) În situația în care devine ocurentă ipoteza de la paragraful precedent, Beneficiarul se obligă să adopte hotărârile
de consiliu local care se impun și să îndeplinească orice alte proceduri administrative sau formalități necesare ori
dezirabile pentru revenirea la situația anterioară.
Încheiată astăzi, …………., în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
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