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ROMĂNIA                                                                                                   APROBAT, 
JUDEŢUL TIMIŞ                                                                                          PRIMAR                          
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
DIRECŢIA, INSTITUTII ŞCOLARE, MEDICALE,                             Nicolae Robu                                       
SPORTIVE ŞI CULTURALE 
COMPARTIMENT  ŞCOLI 
 NR. SC 2014- 31761 /26.11.2014 
 

 REFERAT 
 
 

privind modificarea Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara,  

 
            Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
materialul întocmit de Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale, privind modificarea 
Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
       Imobilul-clădirea Şcoală Generală  nr. 11, corp vechi  şi terenul  aferent de 2473 mp,  situat în str. 
Războieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top. 18194, proprietatea publică a Municipiului 
Timişoara, a devenit disponibil prin mutarea activităţii şcolare intr-o clădire nouă, situată la aceeaşi 
adresă.  
       Imobilul devenind disponibil a fost  atribuit  unor instituţii pentru desfăşurarea unor activităţii de 
interes public şi anume: 

- În baza HCLMT 14/31.01.2012, a fost atribuit în folosinţă gratuită  pe o perioadă de 10 ani, a 
spaţiului  în suprafaţă de 121,12 mp şi teren  în suprafaţă de 223,82 mp, situat in corpul vechi al  Şcolii 
Generale nr. 11 din str. Războieni nr. 2, către Direcţia Poliţiei Locale Timişoara cu destinaţia de 
sediu; 

- În  baza HCLMT nr. 132/29.03.2011,  fost atribuit în folosinţă gratuită  pe o perioadă de 5 
ani, a spaţiului de 60 mp, situat in corpul vechi al  Şcolii Generale nr. 11  din str. Războieni nr. 2, către   
Direcţia de Asistenta Socială pentru Centru de Incluziune Socială;  
            - În  HCLMT nr. 333/18.06.2013, art. 2 s-a aprobat  transmiterea din administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pe o perioadă de 5 ani a 
unui spaţiu în suprafaţă de 768,38 mp si 1870 mp teren, din imobilul situat in Timişoara,  str. Războieni 
nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194, Timişoara, in vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii 
Judeţene Timiş, a cărei finanţare se asigură de la Consiliul Judeţean Timis.   

Prin HCLMT nr. 333/18.06.2013, art.1, s-a  mai  aprobat schimbarea destinaţiei imobilului  situat 
în Timişoara, str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194 Timişoara din spaţiu pentru 
învăţământ, in spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, aceasta putând să-şi producă 
efecte după obţinerea Avizului conform al Ministrului Educaţiei, privind schimbarea destinaţiei 
spaţiului, conform art. 5 din hotărâre. 

Conform art. 112, alin. 6, din Legea nr.1/2011 privind educaţia naţională  s-a solicitat, 
Ministrului   Învăţământului  avizul de  schimbare a  destinaţiei a clădirii - şcoală veche  şi a terenului 
de  2470 mp, din spaţiu pentru învăţământ, in spaţiu pentru desfăşurarea activităţilor de interes public, 
urmând ca după obţinerea avizului să fie încheiate contractele de comodat respectiv de administrare  
pentru instituţiile publice  mai  sus amintite.  
         Ministrul Educaţiei a emis  Avizul  conform  nr. 9795/28.08.2014, pentru schimbarea  parţială   
pe o perioadă de 5 ani a imobilului Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 din str. Războieni nr. 2, ( corp  vechi 
şi terenul de 1128 mp din totalul de 2470 mp), din spaţiu de învăţământ  în spaţiu  pentru desfăşurarea 
unor activităţi de interes public, descrise în anexa la aviz. 
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           Având în vedere  că  avizul  Ministrul Educaţiei nu a fost eliberat pentru toată suprafaţa de teren 
solicitată de 2470 mp, se impune modificarea  HCLMT nr. 333/18.06.2013  în sensul că se va modifica  
art. 2 conform datelor prevăzute în anexa la avizul conform nr. 9795/28.08.2014 şi cap. III, art.3.1din 
contractul de administrare  prevazut in Anexa nr. 1 la HCLMT nr. 333/2013. 
 
         Având în vedere cele de mai sus supunem  spre  analizare şi aprobare Consiliului Local:  
     
        1. Modificarea art. 2 al Hotărârii nr. 333/18.06.2013 a Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara, care va avea următorul conţinut: 
       „Art.2.Se transmite din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea 
Consiliului Judeţean Timiş, pe o perioada de 5 ani, a  spaţiului cu suprafaţa utilă 768,38 mp si 904,18 
mp teren, din imobilul situat in Timisoara,  str. Războieni nr. 2, înscrisă in CF nr. 406435, nr. top. 
18194, Timisoara, in vederea desfăşurării activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş, a cărei finanţare se 
asigură de la Consiliul Judeţean”. 
      2. Se aprobă modificarea cap. III, art. 3.1 din Contractul de administrare conform Anexei nr. 1 la 
HCL 333/2013 care va avea urmatorul continut:” obiectul prezentului contract este darea in 
administrare gratuita a spatiului cu suprafata utila de 768,38 mp si 904,18 mp teren din imobilul situat 
in Timisoara, str. Razboinei nr. 2, inscrisa in CF nr. 406435, nr. top 18194, Timisoara, aflat in 
proprietatea publica a municipiului Timisoara”. 
Darea în administrare produce efecte juridice de la data semnării contractului de administrare. 
                VCEPRIMAR,                                                               SECRETAR,        

                 Dan  Diaconu                                                                      Ioan Cojocari 

                            

 

       Pt. DIRECTOR EXECUTIV, 

              Mihai Ioan Costa 

 

                      

         

             

               Compartiment Şcoli, 

                Mariana Mureşan      

 

            

                   

   AVIZAT, 

                                                         Serviciul Juridic 

                        


