ROMĂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
PRIMAR
SC2018- 2989/12.02.2018
EXPUNERE DE MOTIVE
PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Privind închirierea prin atribuire directă a spaţiului situat la etajul II al Căminului nr. 2,
aferent Colegiului Tehnic „HENRI COANDĂ”, situat în Timişoara, str. Brediceanu nr. 37, către
Asociaţia New Millenium pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ a Liceului Teoretic
Millenium Timişoara.
Având în vedere adresa cu nr. SC2017- 016388/03.07.2017, a Asociaţiei New Millenium- Liceul
Teoretic Millenium prin care solicită prelungirea duratei contractului de închiriere, pentru spaţiul situat
la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „Henri Coandă”, încheiat în baza HCLMT
nr. 500 /22.10.2013;
Având în vedere prevederile art. 112, alin. 6 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 şi Ordinul nr.
5819/2016 al Ministerului Educaţiei Naţionale, privind aprobarea procedurii de elaborare a avizului
conform pentru schimbarea destinaţiei bazei materiale a instituţiilor şi unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat, precum şi condiţiile necesare acordării acestuia;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 2991/12.02.2018 întocmit de Serviciul Şcoli Spitale
privind propunerea de schimbare a destinaţiei spaţiului cu suprafaţa de 197 mp, situat la etajul II al
Căminului nr. 2, aferent Colegiului Tehnic „ Henri Coandă”, Timişoara, str. Brediceanu nr. 37, pentru
desfăşurarea activităţii de educaţie şcolară a Liceului Teoretic Millenium, unitate de învăţământ privat
acreditată;
Având în vedere Procesele verbale din data de 01.11.2017 şi din data de 08.12.2017 ale Comisiei
de analiză a spaţiilor temporar disponibile, situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în
proprietatea Municipiului Timisoara, constituită în baza HCLMT nr.261/20.12.2016, modificată şi
completată prin HCLMT nr. 309/28.07.2017 şi HCLMT nr. 360/15.09.2017;
Ţinând cont de Hotărârea nr.318/25.10.2017a Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Şcolar
Judeţean Timiş şi de adresa nr. SC2017-32207/21.12.2017 a Colegiului Tehnic Henri Coandă ;
Având în vedere faptul că spaţiul este destinat activităţii de învăţământ a Liceului Teoretic
„Millenium”, a cărui activitate şcolară se află în derulare până la sfârştul anului şcolar 2017 – 2018,
iar conform prevederilor art. 20, alin.1 din Legea nr. 1/2011a Educaţiei naţionale, autorităţile
administraţiei publice locale asigură, în condiţiile legii, buna desfăşurare a învăţământului
preuniversitar în localităţile în care acestea îşi exercită autoritatea;
Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a
spaţiului situat la etajul II al Căminului nr. 2, aferent Colegiului Tehnic „HENRI COANDĂ”, situat
în Timişoara, str. Brediceanu nr. 37, către Asociaţia New Millenium pentru desfăşurarea activităţii de
învăţământ a Liceului Teoretic Millenium Timişoara.
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