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REFERAT 
 

Privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în 
administrarea Consiliului Judeţean Timiş,a spaţiului în suprafaţă utilă de 60 mp, din 

imobilul situat in Timisoara, str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194, 
Timişoara, în vederea extinderii activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş 

 
     Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
materialul întocmit de Biroul Şcoli-Spitale-Compartiment Şcoli privind transmiterea din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului 
Judeţean Timiş,a spaţiului în suprafaţă utilă 60 mp, din imobilul situat in Timisoara, str. 
Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top.18194, Timişoara, în vederea desfăşurării 
activităţii Bibliotecii Judeţene Timiş. 
    Prin HCLnr.333/18.06.2013 s-a aprobat schimbarea destinaţiei imobilului situat in 
Timişoara, str. Razboieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top. 18194 Timisoara din spatiu 
pentru învatământ, în spaţiu pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public. 
    Conform art.112  alin. 6, din Legea nr.1/2011 a Educatiei Nationale, Ministrul Educaţiei a 
emis Avizul  conform  nr. 9795/28.08.2014, pentru schimbarea  parţială de destinaţie, pe o 
perioadă de 5 ani, pâna la data de 28.08.2019, a imobilului Şcoala cu clasele I-VIII nr. 11 din 
str. Războieni nr. 2, (corp vechi şi terenul de 1128 mp din totalul de 2470 mp), din spaţiu de 
învăţământ în spaţiu pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public, descrise în anexa la 
aviz. 
    Clădirea situată în Timişoara, str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top.18194, 
Timişoara,în regim parter, are o suprafaţă utilă de 949,50 mp. In prezent, în această clădire  
funcţionează: 
- Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, într-un spaţiu de 121,12 mp şi 370 mp teren, dat în 
folosinţă gratuită  prin HCLMT nr. 14/31.01.2012. 
- Biblioteca Judeţeană Timiş, într-un spaţiu de 768,38 mp şi 904,18 mp teren, dat în 
administrare prin HCLMT nr. 333/18.06.2013, modificată prin 588/09.12.2014. 
- Direcţia de Asistenţă Socială pentru Centru de Incluziune Socială, într-un spaţiu de 60 mp, 
dat în folosinţă gratuită prin HCLMT nr. 132/29.03.2011 
Contractul de comodat nr.3/21.11.2014 încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială expiră la data 
de 28.03.2016 iar Consiliul Judeţean Timiş, prin adresa nr. SC2016-003929/18.02.2016 a 
solicitat extinderea spaţiului, pentru Biblioteca Judeţeană Timiş, în vederea amenajarii Secţiei 
Documentar-periodice şi, implicit, o protejare a valorosului fond de carte şi periodice. 
   Prin adresa cu nr.132/1/15.03.2016, înregistrate la instituţia noastră sub nr. SC2016-
6674/17.03.2016 Direcţia de Asistenţă Socială ne comunică ca nu mai doreşte prelungirea 
duratei de folosinţă a spaţiului şi ne predă spaţiul liber, degravat de orice sarcini şi în stare 
bună de funcţionare. 
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Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analiză şi aprobare Consiliului                     
Local: 

 1.Aprobarea transmiterii din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în 
administrarea Consiliului Judeţean Timiş, a spaţiului în suprafaţă utilă de  60 mp, din 
imobilul situat în Timişoara,str. Războieni nr. 2, înscris in CF nr. 406435, nr. top.18194, 
aflat în  proprietatea publică a Municipiului Timişoara, în vederea extinderii activităţii 
Bibliotecii Judeţene Timiş. 
2. Aprobarea Actului Adiţional conform Anexei nr.1 la prezentul referat. Darea în 
administrare produce efecte juridice de la data semnării Actului Adiţional de către cele 
două părţi. 
3.Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze Actul Adiţional. 
 

 
              VICEPRIMAR,                                                                  
               Dan  Diaconu                                                                         
                                      
               
      ŞEF BIROU ŞCOLI-SPITALE, 
              Adrian Faur 
 

 
                CONSILIER, 
                Anca Lăudatu 

           
                  
          SERVICIUL  JURIDIC, 
                  Daniela Ştefan 

                         


