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RAPORT DE SPECIALITATE 
      privind  prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 până în data de 27.10.2018 pentru spatiul  
din Timisoara ,str.Ciresului nr.1,catre CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN 
MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional . 
 
 
     Având in vedere Expunerea de motive nr. CT2017-006639 din 15.01.2018 a Primarului Municipiului 
Timisoara si Proiectul de hotărâre      privind  prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 până în 
data de 27.10.2018 pentru spatiul  din Timisoara ,str.Ciresului nr.1,catre CABINET MEDICAL 
MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional,precum si 
solicitarea  DR.BALEAN MIHAELA MARIA nr. CT2017-006639 din 30.10.2017  prin care solicita 
prelungirea contractului de concesiune nr. 59/22.11.2004 pentru cabinet medical situat in Timisoara Str. 
Ciresului  nr.1 . 
   Contractul de concesiune are termen de valabilitate pina la data de 22.12.2017 .Concesionarul a depus 
cererea  pentru prelungirea contractului de comodat in termenul de valabilitate al contractului.  
   Precizăm că  acest cabinet medical urban nr.16(cabinet medical nr. 1 conform CF) este situat la parterul 
imobilului situat pe str. Ciresului nr.1 cuprins in CF 424347 , nr.top. 18245/2/1 ,este compus din 10 incaperi 
cu suprafata de 114,90 mp.Cartea funciara de la aceastara adresa  cuprinde constructie P+1E si curte în 
suprafaţă de 798 mp,cu destinatia constructiei administrativa si social culturala  si  nu sunt sarcini inregistrate 
pentru constructie.  

   Acest cabinet medical urban nr.16(cabinet medical nr. 1 conform CF) in suprafata de 114,90 mp este 
situat în str. Ciresului nr.1 si este situat in cladire la parter ,in zona Ronat iar  in şedinta Comisiei de Analiza a 
Spatiilor cu Alta Destinatie decât aceea de Locuinta de aplicare a H.C.L.M.T.nr.12/2012 modificata prin 
HCLMT nr.386/01.08.2014 si modificata prin HCLMT nr.543/31.10.2014, HCL nr.91/01.03.2016, HCL 
nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017 din data 16.11 .2017 s-a aprobat prelungirea contractului de 
concesiune nr. 59/22.11.2004 cu act aditional până in data de 27.10.2018 conform vizei de la Colegiul 
Medicilor Timis . 
     Având  in vedere prevederile legale si faptul ca pentru a putea raspunde cerintelor solicitate de  CABINET MEDICAL 
MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN MIHAELA MARIA ,apreciem ca proiectul de hotarire privind  
prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 până în data de 27.10.2018 pentru spatiul  din 
Timisoara ,str.Ciresului nr.1,catre CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN 
MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional indeplineste conditile pentru a fi supus dezbaterii 
Consiliului Local al Municipiului Timisoara.. 
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