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Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioada de 1 an a contractului  de închiriere 

nr.690/1999 cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM IOANA –
NOTINGER TEODORA    

  
Prin cererea cu numărul CT2018-000276/23.01.2018 SOCIETATEA PROFESIONALĂ 

NOTARIALĂ SICHIM IOANA –NOTINGER TEODORA  ,  a solicitat prelungirea contractului de 
închiriere nr.690/1999, avand ca obiect spațiul situat în Timișoara, Piața ȚepeȘ Vodă (fosta Piața Doicești) 
,nr.1 . 

Precizăm că spațiul închiriat are o  suprafata de 138,40 m.p, fiind situat la parterul imobilului înscris  
în Cartea Funciara nr.970, nr.top 381, în proprietatea Statului Roman , în folosința Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara și a fost închiriat pentru desfășurarea activităților specifice notariale.  
           Spațiul este în evidența Biroului Spații cu Altă Destinație, așa cum rezultă din lista de inventariere a 
bunurilor din evidența Biroului SAD din noiembrie –decembrie 2017 , fiind înscris ca sold scriptic și faptic la 
poziția 186  . 
 Solicitarea cu numărul CT2018-000276/23.01.2018 a Societății Profesionale Notarială Sichim 
Ioana –Notinger Teodora, a fost analizată în ședința din 22.03.2018 de către Comisia de Analiză a Spațiilor 
cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în 
proprietatea Statului Roman, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin 
HCLMT nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014, HCLMT nr.543/31.10.2014, 
HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 și HCLMT nr.250/27.06.2017 .  
 Așa cum rezultă din extrasul  Procesului verbal al ședintei din 22.03.2018 a Comisiei de Analiză a 
Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, comisia a avizat favorabil această solicitare și a hotărât  
prelungirea pe o perioadă de 1 an a contractului de închiriere nr.690/1999 cu Societatea Profesională Notarială 
Sichim Ioana –Notinger Teodora . 
 Considerăm oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 1 an  a 
contractului de închiriere nr.690/1999 cu Societatea  Profesională Notarială Sichim Ioana –Notinger Teodora, 
pentru  spatiul situat in imobilul din Timișoara Str. Str. Tepes Vodă (fosta Piata Doicești) , nr.1  și  încheierea 
actului adițional . 
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