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 RAPORT DE SPECIALITATE 
privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în Anexa nr. 2b la  reţeaua 

şcolară pe anul 2018- 2019 a unităţilor de învăţământ preuniversitar privat autorizat, aprobată 
prin Hotărârea   Consiliului Local nr. 90/23.02.2018. 

 
 

       Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-26361/08.11.2018 a Primarului Municipiului 
Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în 
Anexa nr. 2b la reţeaua şcolară pe anul 2018- 2019 a unităţilor de învăţământ preuniversitar privat 
autorizat, aprobată  prin Hotărârea  Consiliului Local nr. 90/23.02.2018. 
      Facem următoarele precizării: 
     Liceul Teoretic Socrates este cuprins în Anexa nr. 2b la reţeaua şcolară pe anul 2018-2019 a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar privat autorizat, aprobată  prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
90/23.02.2018. 
    Prin adresa cu  nr. 08/23.11.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr SC2017- 
29579/24.11.2017, conducerea Liceului Teoretic Socrates ne aduce la cunoştinţă că Asociaţia   
Culturală Educaţional Socrates „ACES”,  persoană juridică finanţatoare a  Liceului Teoretic Socrates,   
având activitate de învăţământ gimnazial şi liceal şi-au  schimbat ambele sedii de pe str. Răsăritului 
nr. 17, Sc A, et.I, ap 3 respectiv Calea Bogdăneştilor nr. 32B  pe  strada Dr. Ioan Mureşan  nr. 15.  
    În conformitate cu prevederile art.30, pct. 3  din  Ordinului nr. 5.472 din 7 noiembrie 2017 pentru 
aprobarea metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar 
de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, 
precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2018-2019, modificările de denumire a unităţilor de învăţământ, 
altele decât cele rezultate în urma procesului de reorganizare precum şi extinderile de activitate sau 
schimbările de sediu ale acestora nu reprezintă modificarea reţelei şcolare, deoarece nu se modifică 
structura persoanei juridice în cauză. 
    În consecinţă, modificările corespunzătoare cu referire la schimbarea sediilor Asociaţiei  Culturale 
Educaţionale Socrates „ACES” şi a Liceului Teroretic Socrates de pe str. Răsăritului nr. 17, Sc A, et.I, 
ap 3 respectiv de pe str. Calea Bogdăneştilor nr. 32B, pe strada Dr. Ioan Mureşan nr. 15, pot fi 
realizate, nefiind condiţionate de data de începere a cursurilor şcolare. 
     Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind 
schimbarea sediului Liceului Teoretic Socrates, cuprins în Anexa nr. 2b la  reţeaua şcolară pe anul 
2018-2019 a unităţilor de învăţământ preuniversitar privat autorizat, aprobată prin Hotărârea  
Consiliului Local nr. 90/23.02.2018. 
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