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Hotararea Consiliului Local 393/25.10.2005
www.primaritm.ro/hcl.php?unid=F221604D40B663654225709E002D1150
Hotararea Consiliului Local 393/25.10.2005
privind prelungirea contractului de inchiriere pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta
din Timisoara, str. Preyer nr.33
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Referatul nr.D72005-003224/03.10.2005 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul
dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,
Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si
societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si
probleme ale minoritatilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere cererea nr.D72005-003224/10.06.2005, prin care Centrul de Perfectionare, Instruire si
Formare a Specialistilor in Cadastru Agricol 'PIFCA' Timisoara, solicita aprobarea prelungirii Contractului de
inchiriere nr.1136/2000, modificat prin Actul aditional nr.2/03.01.2001, pentru suprafete locative cu alta
destinatie decat aceea de locuinta situat in imobilul din Timisoara, str. Preyer nr.33;
Avand in vedere procesul verbal din data de 11.07.2005 , al sedintei Comisiei de analiza a spatiilor cu alta
destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei precum si in proprietatea Statului
Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin H.C.L.M.T. nr.228/2005;
Avand in vedere adresele Serviciului Administare Spatii si Terenuri nr.D72005-3224&03.10.2005 si
Serviciului Juridic cu nr.D72005-003224/12.10.2005
In conformitate cu prevederile art.38 lit.(f) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
modificata;
In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata;
HOTARASTE
Art. 1 Se aproba prelungirea contractului de inchiriere nr.1136/2000 pentru spatiul cu alta destinatie decat
aceea de locuinta din Timisoara, situat la parterul imobilului din Timisoara, str. Preyer nr.33, inscris in C.F.
nr.8230 Timisoara, nr. top.16610, format din 5 incaperi in suprafata utila de 50,93 mp., catre Centrul de
Perfectionare, Instruire si Formare a Specialistilor in Cadastru Agricol 'PIFCA' Timisoara, pe o perioada de 5
ani, cu destinatia de sediu asociatie.
Art. 2 Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul
Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3 Prezenta hotarare se comunica:
- Prefecturii judetului Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
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- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relatii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
- Centrului de Perfectionare, Instruire si Formare a Specialistilor in Cadastru Agricol 'PIFCA' Timisoara;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
DUMITRU TUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Page 2/2

