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REFERAT 
 
 

Privind atribuirea în folosinţă gratuită  a  clădirilor    situate în Timişoara, Str. Izlaz nr. 44-46 
aferente Scolii Gimnaziale nr. 15,  către  Şcoala Gimnazială nr. 2 

 

        Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara  
materialul întocmit de Biroul Şcoli Spitale  – Compartiment Şcoli, privind atribuirea în folosinţă 
gratuită  a  clădirilor,  situate în Timişoara, str. Izlaz nr. 44-46 aferente Scolii Gimnaziale nr. 15,  
către  Şcoala Gimnazială nr. 2. 
        Terenurile şi clădirile în care  îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar - 
grădiniţe, şcoli generale (primare şi gimnaziale), licee, grupuri şcolare, seminarii teologice, şcoli 
profesionale şi şcoli postliceale au trecut în domeniul public al Municipiului Timişoara în 
conformitate cu art. 166 alin. 4 din Legea Învăţământului nr. 84/1995 modificat în baza art.1 din 
O.U.G nr. 30/14.04.2000 şi au fost  preluate prin Protocolul nr. 592/31.01.2001, SC2000-
001481/01.02.2001 încheiat în baza Legii Învăţământului nr. 84/1995 (abrogată  la data de 
9.02.2011 prin art. 361 din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale), încheiat  între Inspectoratului 
Şcolar Timiş şi Primăriei Municipiului Timişoara. 
      Conform art. 112 alin. 2 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, "Terenurile şi clădirile 
unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, 
inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din 
domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale." 
      Şcoala Gimnazială nr. 15  şi-a desfăşurat activitatea  în patru imobile  preluate în domeniul 
public al Municipiului Timişoara  după cum urmează: 

- Imobilul  situat în str. Chişodei nr. 1  care  este utilizat de   Şcoala Gimnazială nr. 15  pentru 
desfăşurarea  activităţi de învăţământ; 
        - Imobilul situat în str. Herculane 24 care  a rămas disponibil  din lipsă de elevi şi a fost pus la 
dispoziţia  Asociaţiei VivArt –Centru  de artterapie psihologică   pe o perioadă de 10 ani  în baza 
contractului de asociere  încheiat  în 24.09.2013, conform HCLMT nr. 486/24.09.2013, între 
Municipiul Timişoara şi Asociaţiei VivArt –Centru  de artterapie psihologică;     
         - Imobilul situat în  str. Izlaz nr. 50  care a fost retrocedat  în baza Legii nr. 10 cu Dispoziţia  
nr. 882/27.03.2008 şi a fost scos din evidenţele  contabile ale Municipiului Timişoara;                                    
         - Imobilul situat în  str. Izlaz nr. 44-46  care în prezent este disponibil din lipsă de elevi.                          
       Prin adresa cu nr. 543/24.06.2016  înregistrată la Municipiul Timişoara sub nr. SC2016-
16108/04.07.2016, Şcoala Gimnazială nr. 2  care îşi desfăşoară activitatea  în imobilul din str. 
Mureş nr. 8 a solicitat  atribuirea în folosinţă a imobilului  din  str. Izlaz nr. 42-44  aferent  Scoli 
Gimnaziale nr. 15, întrucât în ultimi doi ani   numărul  elevilor înscrişi în clasele pregătitoare  a 
crescut cu 25%  şi programul şcolar se desfăşoară în două schimburi  întrucât  numărul de săli de 
clasă din actuala locaţie este limitat. 
       Conducerea  Şcolii Gimnaziale nr. 15 a  fost de acord cu  folosirea  clădirilor din str. Izlaz nr. 
42-44   de către Şcoala Gimnazială  nr. 2,  conform adresei cu nr. 1067/04.07.2016. 
       Consiliul de Administraţie al Inspectoratului  Şcolar Judeţean Timiş  prin Hotărârea  nr. 
595/12.07.2016 a  aprobat   atribuirea  clădirilor din str. Izlaz nr. 44-46  aparţinând  Şcolii 
Gimnaziale nr. 15, către  Şcoala Gimnazială  nr. 2.                                                                                              
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      Construcţiile  situate în str. Izlaz nr. 44-46 sunt proprietatea publică extratabulară a 
Municipiului Timişoara, urmând  să fi înscrise în cartea funciară  după întocmirea documentaţiei 
topo-cadasrale , care va sta la baza eliberării certificatului de existenţă.   
  
        Având în vedere  cele expuse mai sus, supunem  spre  analizare şi aprobare Consiliului 
Local:                                                                                                                                    
  Atribuirea în folosinţă gratuită  a  clădirilor cu destinaţia de şcoală,  aferente Scolii  Gimnaziale nr. 
15, proprietatea publică a Municipiului Timişoara, situate în Timişoara , str. Izlaz nr. 44-46,   pe 
parcela de teren cu nr. top 1915/635-637,1914/ 635-637, înscrisă în CF nr. 431044 Timişoara, CF 
vechi 824 Chişoda,  către Şcoala Gimnazială nr. 2,  în vederea desfăşurări activităţii de învăţământ , 
pe o perioadă de 10 ani, în baza   unui contract de comodat  ce se va încheia  între cele două  părţi. 

                                                                                                                                                     

                         SEF BIROU ,                                                            CONSILIER, 
                         Adrian Faur                                                              Ioana Ciucur 
 
 
 

                                                                                                                           
                                           AVIZAT, 

                 Serviciul Juridic 
                 Daniela Ştefan           
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