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SC2017- SC2017- 31285/14.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE
PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE – Privind propunerea de
schimbare a destinaţiei unor spaţii din imobilul situat în Timişoara str.Lorena nr. 35
aferente Colegiului Tehnic Energetic „Regele Ferdinad I” pe o perioadă de 25 ani, în vederea
alocării către Liceul de Arte Plastice pentru desfăşurarea activităţilor de învăţămâmt
Având în vedere că Imobilul- Clădire şcoală, situat în Bv. Gen. Dragalina nr. 8 - Bv. Regele
Carol I nr. 11 în care se desfăşura activitatea de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest Timişoara
şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara a fost afectat de furtuna din 17.09.2017 şi urmează să intre în
lucrări de expertizare, consolidare şi reabilitare;
Analizând adresa

Liceului

de Arte Plastice cu nr. 1216/02.10.2017, înregistrată la Primăria

Municipiului Timişoara sub nr. SC2017-24955/09.10.2017 prin care a solicitat alocarea clădirilor
fostului Grup Şcolar UMT ( Grup Şcolar „Tudor Tănăsescu”), situate în str. Lorena nr. 35.
Având în vedere că Grupul Şcolar „Tudor Tănăsescu” (fost Grup Şcolar UMT), cu sediul în str.
Lorena 35 a fost comasat prin absorbţie cu Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I”, cu sediul
în str. Renaşterii nr. 24A, iar clădirile din str. Lorena 35 la momentul de faţă nu sunt afectate de
activităţii de învăţămănt.;
Analizând situaţia constatată la faţa locului, s-a decis alocarea către Liceul de Arte Plastice a
spaţiilor din imobilul în care a funcţionat Colegiul Tehnic „Tudor Tănăsescu”, situate în Str. Lorena
nr. 35, înscrise în CF nr. 444779 Timişoara constând din:
- Clădire şcoală;
- Clădire laboratoare;
- Sală de sport;
- Cantină;
Conform art. 112 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, imobilul -construcţii şi teren situat
în str. Lorena nr. 35, face parte din domeniul public local şi este administrat de către consiliul local.
Autorităţile administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a
învăţământului preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea, conform
prevederilor art. 20, alin 1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011.

Pentru alocarea către Liceul de Arte Plastice a imobilelor amintite mai sus este necesar obţinerea
avizului Ministrulu Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, conform prevederileor art. 112, alin. 6,
din Legea nr. 1/2011 privind educaţia naţională şi conform art.3, alin 1), art. 4, lit a) din Ordinul nr.
5.819/2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştinţifice.
Prin Hotărârea nr. 375/06.12.2017, Consiliul de Administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean
Timiş a aprobat schimbarea destinaţiei spaţiilor în care a funcţionat Grupul Şcolar „Tudor Tănăsescu”
Conform adresei cu nr. 3326/14.12.2017, Consiliul de Administraţie al Colegiului Tehnic „Regele
Ferdinat I” a fost de acord cu alocarea spaţiilor amintite mai sus, pe perioadă nedeterminată către
Liceul de Arte Plastice Timişoara.
Faţă de cele de mai sus considerăm oportună iniţierea unui hotărâre privind propunerea de
schimbare a destinaţiei

unor spaţii din imobilul situat în Timişoara, str.Lorena

nr. 35 aferente

Colegiului Tehnic „Regele Ferdinat I” pe o perioadă de 25 ani, în vederea alocării către Liceul de Arte
Plastice pentru desfăşurarea activităţilor de învăţămâmt.
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