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Proiect de hotarare din 29.11.2018
www.primaritm.ro/proiecte.php?unid=3964F172BF6B4F08C2258354004BE98E
Proiect de hotarare din 29.11.2018
privind prelungirea prin act aditional, pe o perioada de 3 ani a contractului de inchiriere nr.1195/2001,
incheiat cu ORGANIZATIA INTERNATIONALA a AROMANILOR, pentru spatiul situat in
Timisoara, Str. Stefan cel Mare, nr.33
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare cu numarul SC201828236/27.11.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-28236/27.11.2018 intocmit de catre Compartimentul
Spatii cu alta Destinatie I EST;
Avand in vedere Avizul Serviciului juridic nr. SC2018-28236/27.11.2018 la Raportul de specialitate al
Compartimentului Spatii cu alta Destinatie;
Avand in vedere cererea cu numarul CT2018-005766/12.11.2018, ORGANIZATIEI
INTERNATIONALA A AROMANILOR , prin care s-a solicitat prelungirea contractului de inchiriere
nr.1195/2001 , avand ca obiect spatiul situat in Timisoara , Str. Stefan cel Mare, nr.33;
Avand in vedere extrasul procesului verbal al sedintei din 15.11.2018 a Comisiei de Analiza a Spatiilor cu
Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in
proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, infiintata prin
HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.549/24.10.2018 prin care s-a hotarat prelungirea pe
o perioada de 3 ani a contractului de inchirier nr.1195/2001 incheiat cu ORGANIZATIA
INTERNATIONALA A AROMANILOR , pentru spatiul situat in Timisoara, Str. Stefan cel Mare ,nr.33;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,
Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, 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, Comisiei pentru
cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2, litera c) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
HOTARASTE
Art.1: Se aproba prelungirea prin act aditional , pe o perioada de 3 ani a contractului de inchiriere
nr.1195/2001, incheiat cu Organizatia Internationala a Aromanilor, pentru spatiul situat in Timisoara, Str.
Stefan cel Mare ,nr.33 , in suprafata de 56,72 m.p, inscris in Cartea Funciara nr.408095-C1-U18 Timisoara ,
nr.top 7154/XIV, in proprietatea Statului Roman , de la data de 31.12.2018 pana la data 30.12.2021
Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari , se incredinteaza Directiei Cladiri Terenuri si Dotari
Diverse I Est din cadrul Primariei Municipiului Timisoara ;
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Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitara;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Vest;
- Serviciului Scoli Spitale ;
- Biroului Sport Cultura ;
- Directiei Comunicare -Relationare ;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calitatii ;
- Compartimentului Control ;
- Directiei de Asistenta Sociala ;
- Organizatiei Internationale a Aromanilor;
- Mass-mediei locale;
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