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REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 
Proiect de hotărâre 

   privind atribuirea în  folosință gratuită ,cu contract de comodat pe o perioadă de 5 ani a 
spațiului cu altă destinație –SAD.5 situat în Timișoara , Piața Victoriei nr.1B, către Direcția 

Fiscală a Municipiului Timișoara  
 

  
 Prin cererea cu numărul  CT 2019-007413/21.11.2019,  Direcția Fiscale a Municipiului 
Timișoara  solicită  prelungirea  atribuirii în folosință gratuită a spațiului SAD.5 situat în 
Timișoara , Piața Victoriei , nr.1B utilizat pentru arhivă ; 
 Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa situat în  Timişoara, Piața Victoriei nr. 
1/B este  situat la subsolul imobilului, compus din 11 încăperi în suprafaţă de 137,45 mp, fiind 
înscris în C.F.400508-C1-U20 Timişoara, nr.top.210/XXVI în proprietatea Statului Român ca 
“Spaţiu cu altă destinaţie nr.5 la subsol, compus din încăperile nr.1, nr.2, nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, 
nr.7, nr.8, nr.9, nr.10 nr.11, cu 4,56% pc şi 41/1893mp teren în folosinţă” și a fost atribuit în 
folosință gratuită pe o perioadă de 10 ani  Direcţiei Fiscale a Municipiului Timișoara în baza 
HCL nr.44/23.02.2010 cu destinația de arhivă  .  

Această unitate locativă este înregistrată în evidența Biroului Evidență Patrimimoniu , de 
peste 20 de ani , cu numărul de inventar 0112 , valoarea de inventar a spațiului fiind de 94182 lei.  

Comisia  de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de locuinţă situate în 
imobile proprietatea Primariei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Roman, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT 
nr.12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr.176/11.04.2019, întrunită  în ședința din data de 
10.12.2019 a  avizat  favorabil cererea cu CT 2019-007413/21.11.2019 a  Direcția Fiscale a 
Municipiului Timișoara, hotărând atribuirea  folosinței gratuite ,cu contract de comodat ,pe o 
perioadă de 5 ani de la data expirării perioadei pentru care a fost atribuită folosința gratuită 
anterioară  a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţa din Timişoara, Piața Victoriei nr. 
1/B  . 
 Apreciem faptul că  Proiectului  de hotărâre   privind atribuirea în  folosință gratuită cu 
contract de comodat, pe o perioadă de 5 ani a spațiului cu altă destinație –SAD.5, situat în 
Timișoara,  Piața Victoriei nr.1B către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara , îndeplineşte 
condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării în plenul Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara. 
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