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Proiect de hotarare din 20.12.2017
privind asumarea de catre Consiliul Local a Municipiului Timisoara a Protocolului de predare primire a imobilelor cu destinatia de sali si gradini de spectacol cinematografic din Municipiul
Timisoara, incheiat intre R.A.D.E.F. ' RomaniaFilm ' si Municipiul Timisoara
Consiliul Local al Municipiului Timisoara
Avand in vedere expunerea de motive a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017-31989 /19.12.2017 al Biroului Sport- Cultura;
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 problemele minoritatilor si Comisiei pentru
cultura, stiinta, invatamant, sanatate protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului
Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere punctul 8 al articolului unic din Legea nr. 303/2008, privind aprobarea Ordonantei de urgenta
a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind
cinematografia, precum si pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.
39/2005 privind cinematografia.
Tinand cont de Dispozitia Sentintei Civile nr. 58/27.02.2015, pronuntata de Curtea de Apel Timisoara,
definitiva prin Decizia Civila nr. 122/20.01.2017 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pronuntata in dosarul nr.
5250/30/2014, in sensul predarii-primirii imobilelor (constructii si ternurisalilor si gradinilor de spectacol
cinematografic din Municipiul Timisoara;
Luand in considerare Protocolul de predare - primire a imobilelor cu destinatia de sali si gradini de
spectacol cinematografic din Municipiul Timisoara, inregistrat cu nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, incheiat
intre R.A.D.E.F. ' RomaniaFilm ' si Municipiul Timisoara;
In conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
In conformitate cu prevederile articolului nr.36 alin (2)- lit c si d, alin. (6)-lit a, pct.1,4,5 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 asuma de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara Protocolul de predare - primire, inregistrat
cu nr. SC 2017 - 30832/08.12.2017, incheiat intre R.A.D.E.F.
' RomaniaFilm' si Municipiul Timisoara, care are ca obiect predarea-primirea imobilelor cu destinatia de sali
si gradini de spectacol cinematografic, situate in Municipiul Timisoara, conform Anexei nr.1 la prezenta
hotarare;
Art.2(1):(1) Odata cu preluarea imobilelor cu destinatia de sali si gradini de spectacol cinematografic,
prevazute la Art.1 din Protocolul de predare-primire, se preia si personalul aferent,conform Anexei nr.2 la
prezenta hotarare;
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(2) Predarea-preluarea personalului se va efectua in baza documentelor de personal solicitate de catre
Municipiul Timisoara si puse la dispozitie de R.A.D.E.F. 'RomaniaFilm', cu respectarea prevederilor Legii
nr.53/2003-Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare. Procesul verbal de predare-primire a
personalului -anexa la Protocol , va fi supus asumarii de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara.
Art.3: Procesele verbale de predare-primire a imobilelor cu destinatia de sali si gradini de spectacol
cinematografic-anexe la Protocol, care contin indicatori tehnici si economici, se vor incheia pentru fiecare
imobil in parte, urmand a fi supuse asumarii de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara;
Art.4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Biroul Sport-Cultura, Directia
Economica si Servicul Resurse Umane din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Art. 5. Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Biroului Sport-Cultura;
- Serviciului Resurse Umane;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Comunicare -Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Compartimentului Control;
- R.A.D.E.F. ' RomaniaFilm';
- mass - mediei locale.
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