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RAPORT DE SPECIALITATE 

 
privind atribuirea in folosinta gratuita catre INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN 

TIMIS a spatiului din Timisoara, str.Crisan nr.21 pentru desfasurarea  activitatii 
Sectiei 4 Politie Urbana Timisoara si a spatiului din Timisoara, Calea Sagului nr.16 

pentru desfasurarea activitatii Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de 
hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiilor din Timisoara, str.Crisan nr.21, si Calea 
Sagului nr.16 catre INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN TIMIS, 

Facem următoarele precizări: 
 
Prin adresa nr. CT2017-006731/01.11.2017, INSPECTORATUL DE POLITIE JUDETEAN 

TIMIS solicita incetarea celor doua contracte de inchiriere incheiate cu Municipiul Timisoara, 
nr.1571/2013 pentru spatiul in suprafata de 270,27 mp.din Timisoara, Calea Sagului nr.16 si a 
contractului de inchiriere nr.1592/11.01.2016, pentru spatiul in suprafata de 646,95 mp din Timisoara, 
str.Crisan nr.21 si atribuirea acestor spatii cu titlu gratuit. 

 Prin solicitarea care o face,  INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE, arata ca se 
afla in imposibilitatea asigurarii cheltuielilor necesare pentru intretinere si reparatii a parcului 
auto, a cladirilor administrative aflate in proprietate si a celor inchiriate, a tehnicii de calcul. 
Aceste aspect avand influenta si asupra performantei profesionale a cadrelor unitatii intrucat nu 
li se asigura la un nivel optim suportul logistic. 

Cererea INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN TIMIS, a fost supusa spre analiza 
in şedinţei din data de  16.11.2017 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea  de 
Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului 
Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 
12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL 
nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017. 

Comisia a arobat solicitarea INSPECTORATULUI DE POLITIE JUDETEAN TIMIS, astfel 
ca se aproba atribuirea cu titlu gratuit a spatiului din Timisoara, Calea Sagului nr.16, pentru Sectia 
3 Politie Urbana Timisoara si a spatiului din Timisoara, str.Crisan nr.21, pentru Sectia 4  Politia 
Urbana Timisoara. 

 
Spatiile au fost verificate prin adresele: 
- CT2017-6731/19.03.2018 – Compartimentul administrare fond funciar; 
- CT2017-6731/14.03.2018 – Serviciul Juridic; 
- CT2017-6731/14.03.2018 – Biroul Cladiri Terenuri 
Atribuirea celor doua spatii din Timisoara, Calea Sagului nr.16 si str.Crisan nr.21, se va face 

prin incheierea unor contracte de comodat. Comodatarul va avea obligatia sa suporte pe toata durata 
contractului cheltuielile referitoare la utilitatile consumate pentru folosinta bunului care i-a fost atribuit 
in folosinta . 

In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si c) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala,  republicata si modificata: 

 
Ca urmare a celor prezentate anterior si a prevederilor legale enuntate, apreciem ca Proiectul de 

Hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita catre INSPECTORATUL DE POLITIE 
JUDETEAN TIMIS a spatiului din Timisoara, str.Crisan nr.21 pentru desfasurarea  activitatii  



Sectiei 4 Politie Urbana Timisoara si a spatiului din Timisoara, Calea Sagului nr.16 pentru 
desfasurarea activitatii Sectiei 3 Politie Urbana Timisoara indeplineste conditiile pentru a fi supus 
spre dezbateri si aprobari plenului Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 
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