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EXPUNERE DE MOTIVE  PRIVIND OPORTUNITATEA 
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 
 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. 
şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru obiectivul   

„Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. Cocea“ 
 

Motivul emiterii proiectului de hotărâre 
 

1. Descrierea situaţiei actuale 
În prezent pe raza Municipiului Timişoara există un număr de 14 creşe cu o capacitate de  

550 de locuri, iar numărul de cereri, la nivelul anului 2017, a fost de 1000 pentru înscrierea 
copiilor în creşele aflate în adminitraţia Consilului Local Timişoara prin Serviciul Public Creşe. 

Pentru a putea realiza creşterea numărului de locuri în creşele aflate pe teritoriul 
Municipiului Timişoara, în concordanţă cu prevederile legislaţiei actuale şi în vederea depunerii 
proiectului spre finanţare în cadrul „Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 
4 - Sprijinirea dezvoltării urbane durabile, Prioritatea de investiții 4.4 Investițiile în educație, în 
formare, inclusiv în formare profesională pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot 
parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare , Obiectiv Specific 4.4 
Creșterea calității infrastructurii în vederea asigurării accesului sporit la educaţie timpurie şi 
sprijinirea participării părinţilor pe piaţa forţei de muncă“ este necesară aprobarea documentaţiei 
tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici şi a anexei privind descrierea sumară a 
investiţiei. 

 
2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate 

Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă construirea unei creşe cu o capacitate de 
38 de locuri,  având toate dotările necesare funcţionării şi care fi amplastă terenul situat pe strada 
Nicolae D. Cocea, identificat prin numărul de carte funciară (CF) nou: 446681 provenit din CF 
424666, Timişoara, judeţul Timiş. Lucrările propuse în proiect cuprind construirea unei anexe 
poartă, a clădririi creşei, a împrejmuirii, amenajararea accesului carosabil şi pietonal, amenajarea 
terenului şi a spaţiilor destinate activităţilor în aer liber a copiilor. Creşa va a avea bucătărie şi 
spălătorie propie, lifturi pentru transportul persoanelor şi hranei, grupuri sanitare pentru personal 
şi pentru copii, spaţiu pentru medic, izolator, sală multifuncţionlă, spaţii tehnice. Clădirea creşei 
va avea adaptări pentru nevoilor persoanelor cu dizabilităţi. 
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 Indicatorii de proiect care fac obiectul monitorizării implementării şi performanţei 
investiţiei propuse prin proiect sunt: construirea clădirii creşei cu o suprafaţă desfăşurată de 
1.507,62 mp, asigurarea de locuri în creşă pentru un număr de 38 de copii. 
 

3. Concluzii 
 Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm oportună aprobarea documentaţiei tehnico-
economice - faza S.F., a indicatorilor tehnico-economici - faza S.F. şi a anexei privind 
descrierea sumară a investiţiei, pentru obiectivul " Construcţie clădire cu destinaţia creşă, str. 
Cocea ". 
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