PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA
DIRECTIA PATRIMONIU
BIROU S.A.D.
NR. SC2005 – 6854/18.04.2005

APROBAT
PRIMAR
dr. ing. Gheorghe Ciuhandu
REFERAT

Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Ungureanu nr. 5 situat la
parterul si subsolul imobilului, avand intrarea din strada, este inscris in C.F. nr. 111 Timisoara, nr. top.
230, in proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara si este
compus din 10 incaperi cu suprafata utila totala de 226,33 m.p..
Prin Sentinta civila nr. 16913/01.10.2002 pronuntata de Judecatoria Timisoara in dosar nr.
21530/2001, definitiva si irevocabila, obliga Consiliul Local al Municipiului Timisoara la plata sumei de
785.909.127 lei reprezentand contravaloarea investitiilor efectuate de catre reclamanta S.C.
PARASCHIVU GOLD FREE S.R.L. in spatiul din Timisoara, str. Ungureanu nr. 5, instituind totodata in
favoarea reclamantei un drept de retentie asupra imobilului mentionat mai sus pana la achitarea integrala
a sumei mentionate.
Eliberarea spatiului este in curs de definitivare, plata sumei fiind in curs de achitare.
Spatiul poate fi inchiriat prin licitatie publica deschisa pentru activitatea de magazin obiecte
tehnica medicala, fiind amplasata in plin centru municipiului Timisoara, avand un bun vad comercial.
Avand in vedere cele prezentate,
PROPUNEM :
1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de
hotarare privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu alta destinatie decat
aceea de locuinta din Timisoara, str. Ungureanu nr. 5 situat la parterul si subsolul imobilului in
partea dreapta, avand intrarea din strada, este inscris in C.F. nr. 111 Timisoara, nr. top. 230, in
proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara si este
compus din 10 incaperi cu suprafata utila totala de 226,33 m.p.., pe o perioada de 5 ani cu
destinatia magazin obiecte tehnica medicala.
Conditiile inchirierii vor fi cuprinse in caietul de sarcini care va face parte integranta din
contractul de inchiriere.
VICEPRIMAR
Adrian Orza

DIRECTOR
ec. Miut Nicusor Constantin
SEF BIROU
ing. Voicu Marius
REFERENT SPEC.
sing. Dragoi Gheorghe

AVIZAT
SERVICIUL JURIDIC

jur. Mirela Lasuschevici

