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REFERAT 
privind atribuirea in folosinţă gratuită pe baza de contract de comodat a spaţiului cu 

alta destinatie decât aceea de locuinta din Timişoara Bv.16 Decembrie 1989, nr. 43A (fost  6 
Martie), către UNIUNEA ARTIŞTILOR PLASTICI Filiala Timişoara pentru pictorul 

Valeriu Sepi 
 
 
 Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat la subsolul  imobilului  din 
Timisoara, Bv.16 Decembrie 1989, nr.43A( fost 6 Martie),corp A , intrarea din strada  este compus 
din 2 încăperi cu suprafaţa utilă totală de 57,22 mp, respectiv 5,92% pci si din teren in folosinta, 
asa cum rezulta din înscrisurile din cartea funciara nr.416651-C1—U13 Timisoara , numar de top 
12673/1/XII. 

Conform adresei cu nr.CT2014-17437/20.10.2014, pentru imobilul situat in Timisoara , 
Bv.16 Decembrie 1989, nr.43A(fost 6 Martie) nu a fost depusa cerere privind redobandirea 
dreptului de proprietate . 

Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Timisoara, prin cererea numarul CT2016-
001713/29.03.2016, solicită atribuirea cu contract comodat  a spaţiului situat în Timişoara ,Bv. 16 
Decembrie ,nr.43 catre pictorul SEPI VALERIU în vederea utilizării acestuia ca atelier de creaţie.
 In şedinţa din data de 04.04.2016 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie  decât 
aceea de locuinţă, situate în imobile proprietate a Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea 
Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT 
nr. 12/2012 si modificată prin HCL NR.91/01.03.2016, a fost analizata solicitarea cu nr. CT2016-
001713/29.03.2016  a Uniunea Artiştilor Plastici Filiala Timisoara, fiind avizată favorabil 
solicitarea de atribuire în folosinţă gratuită pe bază de contract de comodat  a unui spaţiu cu 
destinaţia de atelier creaţie pentru pictorul SEPI VALERIU, 

Urmare a hotararii Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie din data de 
04.04.2016, s- a dispus atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat la 
subsolulul  imobilului din Timisoara, Bv.16 Decembrie 1989 nr.43A ( fost 6 Martie) ,corp A, 
intrarea din strada , compus din 2 încăperi cu suprafaţa utilă totală de 57,22 mp  , catre Uniunea 
Artiştilor Plastici Filiala Timisoara  - pentru pictorul VALERIU SEPI . 

 
PROPUNEM: 

 
1.Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre 

privind atribuirea în folosinţă gratuită cu contract de comodat pentru o perioada de 5 ani a 
spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , situat la subsolul imobilului din Timisoara, 
Bv.16 Decembrie 1989 nr.43A ( fost 6 Martie),corp A,parter cu intrarea din strada , compus din 2 
încăperi, cu suprafaţa utilă totală de 57,22 mp inscris in Cartea Funciara nr. nr.416651-C1—U13 
Timisoara ,numar de top 12673/1/XII,  în proprietatea statului , catre Uniunea Artiştilor Plastici 
Filiala Timisoara  - pentru pictorul VALERIU SEPI . 

 
 
               ADMINISTRATOR PUBLIC,

IACOB SORIN DRAGOI 
PT.DIRECTOR  

  LAURA KOSZEGI 
 

 
 

  
             SERVICIUL JURIDIC 
             DANIELA STEFAN 

CONSILIER 
VIORICA IONICEANU 

  

  
                                      
 

 
Cod FP53-01,ver.1               

 


