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RAPORT DE SPECIALITATE
a destinayiei clddirii internat a Colegiului Tehnic lon I.C.
propuneres
de
schimbare
Privind
Brdtianu, situat in Timigoara, str. Dr.Victor BabeS nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1,
din spa(iu pentru cazare tn spayiu pentru sdndtate, tn vederea desJdgurdrii activitdlii Spitalului
Ctinic Municipal de (Irgenld - Sec{ia de ingrijiri paliative, pentru o perioadd nedeterminatd
Avdnd in vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timigoara gi Proiectul
de hotdrAre privind propunerea de schimbare a destinafiei clddirii internat a Colegiului Tehnic
Ion LC. Brdtianu, situat in Timigoara, str. Dr.Victor Babeg m. 22, CF nr. 418786, nr. Cad
418786-Cl, din spafiu pentru cMare in spafiu pentru sdndtate, in vederea desfdgur6rii activitSfii
Seclia de ingrijiri paliative, pentru o perioadd
Spitalului Clinic Municipal de Urgenfd
nedeterminatd, facem urmdtoarel e precizdri:
Conducerea Spitalului Clinic Municipal de Urgenld Timigoara, prin adresa nr. EPrimdria Municipiului Timigoara cu nr. SC2018
227311.08.2018, inregistratd
1828912.08.2018, a solicitat spaliu pentru infiinfarea unei Secfii de ingrijiri paliative in imobilul
din str. V. Babeg nr.22, Timigoara.
Acest spafiu, imobilul - clddire internat, aparfine de Colegiul Tehnic Ion I.C. Brdtianu
(fost MIU), fbc6nd parte din baza materialS de invdfdmAnt, gi este inscris in CF nr. 418786
Timigoara, nr. cadastral 418786 - Cl, fiind domeniu public al municipiului Timigoara.
Menliondm faptul cd la adresa str. V. Babeg m.22, Timigoara, la nr. cadastral 418786
C2, este imobilul care a fost atribuit Spitalului Clinic Municipal de Urgenld pentru Seclia de
Oncologie Medicald, prin HCL m. 17912012, modificatd prin HCL nr. 33912013, cele dou[
corpuri de clddire, respectiv 418786 - Cl 9i 418786 - C2, fiind aldturate.
Totodatd, prin adresa emisd de conducerea Colegiului Tehnic Ion I.C. Brdtianu nr.
1857124.07.2018, inregistratd la Primdria Municipiului Timi$oara cu nr. 1'7654125.07.2018,
suntem anunfali cd in corpul de clddire Ia care se face referire mai sus, incepdnd cu data de
1.09.2018, nu se mai desfbgoard activitate instructiv educativ6 gi se va elibera spafiul. In aceastd
adresd, conducerea unitEfii de invdtdmdnt subliniazd, faptul cd spaliul este impropriu pentru
desfbgurarea activitdlilor specifice deoarece in imediata apropiere (corpul de clddire aldturat)
fiind destinat activitdlilor Clinicii de Oncologie. Din acest motiv am propus atribuirea spaliului
pentru Seclia de ingrijiri paliative pentru o perioadd nedeterminatd, invocdnd art. 5 din ANEXA
Ordinului nr. 5819/2016.
Conform prevederilor Legii m.ll2}Il a educaliei nafionale gi Ordinul nr. 581912016 emis
de Ministerul Educafiei Nalionale, pentru alocarea spaliului citre Spitalul Clinic Municipal de
Urgenfd este necesard declan$area procedurii pentru schimbarea de destinafie 9i oblinerea
avizului conform al Ministrului Educaliei Nafionale.
in acest sens, Serviciul $coli Spitale a transmis adresa nr. SC2018 1812111.08.2018
17654, 18289/10.08.2018 cdtre
cdtre Colegiul Tehnic Ion I.C. Brdtianu gi adresa nr. SC2018
Inspectoratul $colar Judelean Timig, pentru a solicita acordul Consiliilor de administrafie ale
celor doud institutii.
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Inspectoratul $colar Judefean Timig a transmis Hotdr6rea consiliului de administralie nr.
nr.
232129.0gi018, de acordare a avizului pentru schimbarea de destinafie, iat prin adresa
ff'
SC2018
606411I.12.2018, inregistratd la Primdria Municipiului Timigoara cu

2g92lll1^I2.20l8, .ordrl".r.u Colegiului Tehnic Ion I.C. Brdtianu

a transmis HotdrArea

Consiliului de Administralie nr. 3I112.11.2018 de exprimare a acordului'

Totodat6, acest subiect a fost supus atenliei Comisiei de analizd, a spaliilor temporar
disponibile situate in imobilele instituliilor gcolare gi medicale aflate in proprietatea municipiului
Timigoara, care, in gedinfa din data de 15.10.2018 gi-a exprimat acordul in ceea ce priveqte
solicitarea Spitalului Clinic Municipal de Urgenfd, urmAnd ca Serviciul $coli Spitale sd respecte
procedura pentru schimbarea destinaliei bazei materiale a institufiilor gi unitdlilor de invdldmAnt
preuniversiiar de stat, precum gi condiliile necesare acorddrii acestuia, in conformitate cu Ordinul
nr. 5g1912016, emis de Ministerul Educafiei Nalionale 9i Cercetdrii $tiinlifrce. Totodatd, comisia
gi-a exprimat acordul ca spaliul si fie alocat spitalului pentru o perioadd nedeterminatd.
HCL cu propunerea de schimbarea de destinalie,
Ca etapd urmitoare, dupd publicarea
-demersurile
necesare pentru oblinerea avizului conform al
Serviciul gcoti Spitale va inilia
Ministerului Educafiei Nafionale gi, ulterior dupd oblinerea acestuia, va promova HCL pentru
aprobarea schimbdrii de destinafie a spafiului care face obiectul prezentului raport.
Fald de cele prezentate, apreciem cd proiectul de hotdrdre privind propunerea de
schimbare a destinatiei clddirii internat a Colegiului Tehnic Ion I.C. Brdtianu, situat in
Timisoara, str. Dr.Victor Babeg nr. 22, CF nr. 418786, nr. Cad 418786-C1, din spaliu pentru
cazare in spaliu pentru sdndtate, in vederea des/dsurdrii activitdlii Spitalului Clinic Municipal de
Urgenld -- SecSia de tngrijiri paliative, pentru o perioadd nedeterminatd, indeplinegte condiliile
pentru a fi supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Timiqoara.

p.$EF SERVICru $COLI SPITALE
Anca Ldudatu

Cod FO 53-03, ver.

1

Page2

