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REFERAT 

 
  Privind completarea anexei la protocolul încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi 

Primaria Municipiului Timişoara referitor la trecerea imobilelelor (teren şi clădiri) aferente 
unităţilor de învăţământ în domeniul public 

 
    Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara  
materialul întocmit de Biroul Şcoli-Spitale- Compartiment Şcoli, privind completarea anexei la 
protocolul încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primaria Municipiului Timişoara 
referitor la trecerea imobilelelor (teren şi clădiri) aferente unităţilor de învăţământ în domeniul public. 
     Imobilele (teren şi clădiri) aferente unităţilor de învăţământ au trecut din proprietatea statului si din 
administrarea Ministerului Învăţământului în proprietatea publică al Municipiului Timişoara, şi în 
administrarea Consiliului Local conform protocolului de predare-preluare nr. SC 2000-
001481/01.02.2001 încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primaria Municipiului 
Timişoara. 
     Întrucât datele de identificare a imobilelor, transmise de Inspectoratul  Şcolar Judeţean Timiş prin 
protocolul de predare - primire încheiat în anul 2001 au fost incomplete, fără a   ţine seama de clădirile 
aferente fiecărui imobil, în cazul de faţă aflându-se şi clădirile aferente  Liceului cu Program Sportiv” 
Banatul” la care a fost omis să se treacă cabana şi anexele  situate în Poiana Ruscă -Teregova. 
Având în vedere faptul că aceaste construcţii se află înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe a 
primăriei Municipiului Timişoara, dar  nu au fost prevăzute în Protocolul de predare-preluare nr. 
SC2000-001481/01.02.2001 şi nici în Anexa 1 care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului 
Local nr.64/26.03.2002, atestată prin HG nr.977/2002 privind atestarea domeniului  public al 
Municipiului Timişoara, lucru care ne împiedică la intabularea dreptului de proprietate publică al 
municipiului Timişoara şi totodată nu pot fi executate lucrări de construcţii. 
      Parcela de teren înscrisă în CF nr.30425- Teregova cu nr.cadastral (top) 30425 în suprafaţă de 
34.168 mp este proprietatea lui Humiţa Ianas şi Humiţa Valeria restituit conform legi 18/1991. 
Prin adresa cu nr.9340/09.12.2015 înregistrată la instituţia noastră sub numărul SC2015-
032833/10.12.2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş ne transmite acordul favorabil în vederea 
încheieri unei anexe la Protocolul  nr. SC 2000-001481/01.02.2001. 
Prin adresa cu nr.2962/04.08.2015, înregistrată la instituţia noastră sub numărul SC2015- 
020977/05.08.2015, Liceul cu Program Sportiv” Banatul” Timişoara  solicită folosirea cabanei de 
agrement sportiv din localitatea Ruscă –Teregova pentru pregătirea sportivă a eleviilor unităţii. 
     Conform prevederilor art. 112 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, “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.” 
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Având în vedere cele expuse mai sus, supunem  spre analizare şi aprobare Consiliului Local: 
 
1.Completarea anexei la Protocolul încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primaria 
Municipiului Timişoara, cu poziţia 120 prin includerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a 
construcţiilor- cabană şi anexe, situate pe parcela de teren înscrisă în CF nr.30425-Teregova cu 
nr.cadastral (top) 30425 din Poiana Ruscă-Teregova, aferente Liceului cu Program Sportiv” Banatul”, 
datele de identificare fiind prevăzute în anexa nr.1,necesară pentru pregătirea sportivă a eleviilor 

unităţii. 
2.Predarea–primirea construcţiilor prevăzute în anexa nr.1 se va face printr-un proces verbal de 
predare-primire, ce se va încheia între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Municipiul Timişoara. 

  
       VICEPRIMAR,                                                                                      Pt. SECRETAR,                                          
        Dan Diaconu                                                                                           Simona Drăgoi 
 
 
ŞEF BIROU ŞCOLI-SPITALE                                                                         
        Adrian Faur    
 
                                                                                                                                                                                              
         CONSILIER, 
         Anca Laudatu 
 
 
   Pt.DIRECTOR D.C.T.D.D.,                                                
         Laura Koszegi                                                                                                
 
 
   ŞEF BIROU CLĂDIRI,                                                             
             Călin Pîrva   
       

               AVIZAT, 
                                                                           Serviciul Juridic 
 


