ROMÂNIA
JUDETUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMISOARA
PRIMAR
NR.SC2020 – 3027/07.02.2020

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTARARE
Privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 – 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
1.Descrierea situaţiei actuale

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 s-a aprobat, la art.1,
preluarea în proprietatea Municipiului Timişoara, cu titlu gratuit, si aprobarea documentaţiei
tehnico-economică “Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul “Constructie si dotare Liceu
Waldorf , Timisoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10, în baza Avizului
tehnic nr. 49/28.06.2018 al Comisiei Tehnico-Economică (CTE), iar la art. 2 că „Fundația
Rudolf Steiner Timisoara îşi asumă suportarea cheltuielilor suplimentare la Studiul de
Fezabilitate stabilite ca fiind necesare pe parcursul realizării obiectivului de investitii precum si
cheltuielile neevidenţiate în documentaţia tehnico – economică elaborată şi transferată cu titlu
gratuit Primăriei Municipiului Timişoara.”
Conform art. 3 Fundaţia cedează cu titlu gratuit beneficiarului, Studiul de fezabilitate
pentru finanțarea proiectului în cauză şi donează suma de bani de 2% (doilasută) din valoarea
finanţării, reprezentând contribuţia proprie a solicitantului pentru derularea proiectului. Plata
efectivă a acestei sume de bani se va face atunci când proiectul este avizat favorabil şi va trebui
achitată de Beneficiar contribuţia de 2% din valoarea finanțării.
La Art.4 al Hotărârii de Consoliu Local este prevazut ca, pentru ducerea la îndeplinire a
prevederilor art. 1, se va încheia o Convenţie de predare-primire între Primăria Municipiul
Timişoara şi Fundatia Rudolf Steiner Timisoara, conform Anexei la hotărâre.
La Art.4. alin (1) a Anexei, modelul Conventiei, este stipulat ca ”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 31.12.2018, 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.”
Prin adresa nr. 2398 / 31.01.2020 ADR Vest ne comunica ca, urmare a noului plan
financiar transmis spre aprobare Comisiei Europene, precum şi a transmiterii Instructiunii nr.
135/23.01.2020 a Autoritătii de Management pentru POR cu privire la continuarea procesului
de evaluare selectie şi contractare pentru proiectele din lista de rezervă din cadrul unor apeluri
aferente POR, ADR VEST a reluat procesul de evaluare pentru proiectul cu titlul:
"CONSTRUCTIE SI DOTARE LICEU WALDORF TIMIOSARA", pentru solicitant UAT
Municipiul Timişoara, cu nr. de înregistrare V/TM/2017/10/10.1/10.1.B/773/09.07.2018, cod

SMIS 124711, cu mentionarea obligativitatii finalizarii implementarii proiectului pana in
31.12.2023.
In consecinta, este necesara modificarea art. 4, alin (1) din Conventia privind terenul
situat în Timișoara, str. Uranus nr.14, și derularea unui proiect de finanțare in conformitate cu
termenul solicitat prin adresa ADRE Vest, respectiv pana la data de 31.12.2023, avand
urmatorul text: „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.
Celelalte prevederi ale Hotararii de Consiliu Local raman neschimbate
2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Investitia este necesară pentru asigurarea de spaţii suficiente desfăşurării procesului
educaţional în condiţii optime, în condiţiile existenţei unei cereri excendentare posibilităţilor de
şcolarizare ale Liceului Waldorf;
Obtinerea finantatii din alte surse decat cele ale bugetului local si realizarea investitiei
vizează realizarea condițiilor pentru o educație de calitate şi creșterea gradului de participare a
populației în învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial
3. Concluzii
Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună promovarea proiectului de
hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 345/06.03.2018 –

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
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