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EXPUNERE DE MOTIVE  
 

PRIVIND OPORTUNITATEA  PROIECTULUI DE  HOTĂRÂRE -  privind propunerea  de  
divizare totală Colegiului Tehnic Ion Mincu  cu învăţământ gimnazial, primar, liceal şi 

profesional  
 

 
      Având în vedere  adresa Inspectoratul Şcolar a Judeţului Timiş  cu nr. 14014/14.11.2017, 
înregistrată  la Municipiul Timişoara sub  nr. 28728/16.11.2017,  cu privire  la transmiterea proiectul de  
organizare /reorganizare a reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din  
Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2018-2019. 
    Având în vedre atr.22 alin 1), 2), 3). lit. a) şi b ,art. 23, art 24 şi  art.27 alin 1) lit. a)   şi art 32 din  
Ordinul 5472/07.11.2017   Ministerului Educaţiei  Naţionale pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei deşcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat,  evidenţa efectivelor  de 
preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţâmânt particular, precum şi emiterea avizului conform 
în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar  pentru anul 2018-2019; 
     În  scopul  eficientizării utilizării resurselor finaciare, materiale şi umane, precum şi a încadrării 
în sumele alocate, costul mediu pe elev,  faţă de reţeaua  şcolară aferentă anului şcolar 2017-2018, 
aprobată prin HCL nr. 55/21.02.2017, în anul şcolar 2018-2019 se propune  reorganizarea  prin  
divizare totală a Colegiului Tehnic „Ion Mincu” cu învăţământ  gimnazial, primar, liceal şi profesional   
     Acestă propunere de  reorganizare  a Colegiului Tehnic Ion Mincu se face în scopul extinderii 
activităţii pe aceleaşi nivel de învăţământ a „LICEULUI TEORETIC "NIKOLAUS LENAU" şi în 
imobilul situat pe str. Gheorghe Lazăr nr.20. Astfel, se renunţă la spaţiul situat în Intrarea Doinei nr.2,  
pentru care  se plăteşte chirie de la bugetul local şi la spaţiul din  căminul  situat în str. Iosif Nemoianu 
nr.5, care nu îndeplineşte condiţiile de obţinerea autorizaţiei ISU.  
      Faţă de cele menţionate mai sus, considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre- proiectul 

de  hotărâre  privind propunerea de  divizare totală  a Colegiului Tehnic Ion Mincu  cu învăţământ 
gimnazial, primar, liceal şi profesional. 

 
 

               PRIMAR ,                                                                       VICEPRIMAR, 
            Nicolae Robu                                                                        Dan  Diaconu 

 
                                                                                                               
     

PREŞEDINTE, 
 Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte 

din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
Simion Moşiu 
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