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R  E   F  E   R   A  T 
Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 incheiat cu Cabinet 

Medical Medicina de Familie Dr.BALEAN MIHAELA MARIA si incheierea actului aditional  
 
 Intre Municipiul Timisoara si CABINET MEDICAL MEDICINA DE FAMILIE DR.BALEAN 
MIHAELA MARIA, este incheiat contractul de concesiune nr.59/22.11.2004 avand ca obiect spatiul cu 
destinatia de cabinet medical din Timisoara, str.Ciresului nr.1, cab. Medical nr.16, in suprafata totala de 114,90 
mp. 
 Contractul de concesiune are termen de valabilitate pana la data de 20.07.2016. Locatarul a depus 
cererea nr.CT2016-002383/22.04.2016 prin care solicita prelungirea contractului de concesiune. Cererea a fost 
depusa in termenul de valabilitate al contractului. Aceasta cerere nu a putut fi supusa apre aprobare Comisiei de 
Analiza pana la aceasta data, deoarece la data de 05.06.2016 au avut loc Alegerile Locale iar Consiliul Local nu 
era constituit si nici noua Comisie din care fac parte consilieri locali in calitate de membri ai acesteia. Dupa ce s-
a constituit Consiliului Local si noua Comisie de Analiza, cererea D-nei Dr. Balean Mihaela Maria a fost 
analizata in sedinta Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile 
proprietatea municipiului Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman, in administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
nr.12/26.02.2012, modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 386/2014, HCL 
nr.543/31.10.2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 15.09.2016. Intrucat solicitarea 
a fost facuta in interiorul termenului de valabilitate al contractului iar concesionarul a respectat toate obligatiile 
contractuale pe parcursul derularii contractului, Comisia de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie considera 
oportuna prelungirea contractului de concesiune . 

 Comisia a hotarat prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004, pana la data de 22.12.2016, 
conform vizei de la Colegiul Medicilor Timis.  
 Avand în vedere cele menţionate mai sus; 
 

PROPUNEM: 
Aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr.59/22.11.2004 incheiat cu CABINET MEDICAL 

MEDICINA DE FAMILIE Dr.Balean Mihaela Maria, pentru cabinetul medical din Timisoara, str.Ciresului nr.1, 
cab. Medical nr.16, pana la data de 22.12.2016. 

Aprobarea actului aditional de prelungire, conform Anexa. 
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