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Informare privind situatia Liceului de Arte Plastice Ti...
www.primaritm.ro/epress.php?epress_id=7676

La data de 05.11.2003 Comisia speciala de retrocedare a unor bunuri imobile care au apartinut cultelor
religioase din România emite Decizia nr. 116 prin care imobilul din Timisoara, bv. Mihai Eminescu nr. 2 este
retrocedat Federatiei Comunitatilor Evreiesti din România, respectiv Fundatiei "Caritatea" - institutie
permanenta de conservare, administrare si valorificare a patrimoniului cultural si spiritual al evreilor din
România.
Liceul de Arte Plastice Timisoara, sub semnatura directorului prof. Eugenia Dragoi Banciu, încheie cu
Fundatia "Caritatea" un contract de închiriere pe cinci ani, valabil pâna în noiembrie 2008, cu o chirie lunara
de 2256,30 RON (la vremea respectiva, echivalentul a 666 euro). Contractul de închiriere nu este semnat de
Primaria Municipiului Timisoara.
La data de 4 decembrie 2008 este încheiat actul aditional la contractul de închiriere, prin care se prelungeste
durata contractului cu înca un an, iar chiria lunara creste cu peste 30.000 de euro, ajungând la suma de 31.600
euro pe luna. Nici acest act aditional nu a fost încheiat cu semnatura reprezentantilor Primariei Municipiului
Timisoara.
Scenariul se repeta la data de 19.06.2009, respectiv la data de 27.09.2010, contractul fiind prelungit de fiecare
data pentru înca un an, pe baza întelegerii dintre reprezentantii Fundatiei "Caritatea" si cei ai Liceului de Arte
Plastice, actele aditionale fiind semnate din partea locatarului doar de catre dna director prof. Eugenia Dragoi
Banciu.
Primaria Municipiului Timisoara nu a negociat pretul chiriei, acest lucru fiind facut doar de directoarea
Liceului de Arte Plastice. Pâna în ianuarie 2011, Primaria Municipiului Timisoara vira la Inspectoratul Scolar,
catre centrele bugetare, suma de bani necesara bunei desfasurari a procesului de învatamânt, acestea
ocupându-se de plata chiriei negociate de directoarea Liceului de Arte Plastice, chiar si în conditiile cresterii
exorbitante a acesteia (de la 666 euro la 31.600 euro). Din ianuarie 2011, centrele bugetare au trecut în
subordinea Municipiului Timisoara. Acesta si-a continuat obligatia legala de sustinere a procesului de
învatamânt, moment în care am si constatat ce facturi se platesc de fapt catre scoli.
În conformitate cu Dispozitia nr. 458/2 din 31 august 2007 a Ministerului Educatiei si Cercetarii &ndash;
Inspectorul Scolar al Judetului Timis, Liceul de Arte Plastice Timisoara a fost comasat cu Scoala cu clasele
I-VIII nr. 9 din Timisoara. Noua unitate scolara poarta denumirea de Liceul de Arte Plastice din Timisoara, cu
sediile pe bv. Liviu Rebreanu nr. 35 si bv. Mihai Eminescu nr. 2.
Pentru a se face o economie considerabila la bugetul local, cu sustinerea Inspectoratului Scolar al Judetului
Timis, s-a propus mutarea elevilor Liceului de Arte Plastice în sediul de pe bv. Liviu Rebreanu nr. 35, unde, în
cadrul cladirii existente, elevilor li se pot aloca 15 ateliere, 3 sali de clasa, 1 grup sanitar suplimentar, 1 sala
profesorala, 1 cabinet director + secretariat, 1 cabinet director adjunct, o biblioteca, 2 spatii de depozitare, 1
cabinet medical si 1 cabinet psiho.
La presiunile doamnei director prof. Eugenia Dragoi Banciu, care sustine ca aceste spatii sunt insuficiente,
s-au cautat modalitati de suplimentare a spatiului existent. Una dintre aceste propuneri, aflata în discutie în
momentul de fata, este amplasarea de constructii modulare în curtea cladirii de pe bv. Liviu Rebreanu.
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Mentionam faptul ca s-a luat în discutie si prelungirea închirierii cladirii de pe bv. Mihai Eminescu nr. 2, dar
numai în conditiile în care contractul de închiriere ar putea sa fie încheiat pe o perioada de minim zece ani, cu
o chirie lunara nu mai mare de 10.000 de euro si cu drept de preemtiune în cazul vânzarii cladirii. Fundatia
"Caritatea" nu a agreat încheierea unui astfel de contract, reprezentantii Fundatiei fiind dispusi la încheierea
unui contract pentru cel mult doi ani de zile si cel putin 16-17.000 de euro lunar, în conditiile în care Liceul de
Arte Plastice nici macar nu are aviz de functionare pentru cladirea de pe bv. Mihai Eminescu nr. 2.
Mai mult decât atât, dupa cum reiese de pe pagina de internet a Fundatiei "Caritatea", cladirea de pe bv. Mihai
Eminescu nr. 2 a fost scoasa la vânzare la data de 31.12.2009, ofertele de cumparare fiind asteptate pâna la
data de 30.06.2011. În conditiile în care exista posibilitatea ca respectiva cladire sa fie vânduta, nu exista
siguranta ca viitorul proprietar ar agrea continuarea închirierii ei catre Liceul de Arte Plastice.
În ceea ce priveste organizarea dezbaterii publice din data de 02.06.2011, precizam faptul ca solicitarea pentru
organizarea dezbaterii a venit doar în data de 30.05.2011, cu numai o zi înaintea plenului de Consiliu Local
din 31.05.2011, în care ar fi trebuit sa se dezbata proiectul de hotarâre, introdus conform legii în regim de
urgenta, pentru a putea finaliza mutarea Liceului de Arte Plastice pâna în luna septembrie, la începutul noului
an scolar. Conform Legii 52/2003, dezbaterile publice &bdquo;trebuie sa se desfasoare în cel mult zece zile de
la publicarea datei si locului unde urmeaza sa fie organizate&rdquo;. Organizarea dezbaterii în data de
02.06.2011 este legala, atât timp cât ea a fost anuntata în data de 30.05.2011.
Nu întelegem pozitia dnei director prof. Eugenia Dragoi Banciu, care sustine ca termenul este
&bdquo;nerezonabil din perspectiva unei bune pregatiri&rdquo; a participarii sale la dezbaterea publica.
Suntem convinsi ca dna director cunoaste foarte bine situatia Liceului pe care îl conduce, inclusiv cum a
negociat cresterea contractului de închiriere cu peste 30.000 de euro pe luna. De asemenea, partenerii si
sustinatorii dnei director prof. Eugenia Dragoi Banciu ar trebui sa cunoasca situatia Liceului de Arte Plastice,
atât timp cât au organizat si mitinguri de sustinere pentru o pozitie contrara celei care ar fi în favoarea
economisirii banului public.
Primaria Municipiului Timisoara, în colaborare cu Inspectoratul Scolar al Judetului Timis, va face în
continuare toate eforturile pentru a sustine procesul de învatamânt si pentru a asigura conditii optime elevilor
Liceului de Arte Plastice, dar în spiritul respectului pentru banul public si nu pe baza unor reactii emotionale.
Birou Relatii Publice
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