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REFERAT 
 
 Spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat la etajul I al casei din 
Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, compus din 4 încăperi cu suprafaţa utilă totală 
de 79,49 mp a fost atribuit pe o perioada de un an pe baza de contract de inchiriere 
Partidului Poporului – Dan Diaconescu Organizatia Judeteana Timis in baza 
HCL NR.247din 04.12.2012 , contractul de inchiriere nr.1566/2012,fiind ulterior   
prelungit pe o perioada de un an respectiv pana la data de 03.12.2014 . 
 Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in imobilul  din 
Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, este înscris în Cartea Funciara nr.419709-C1-
U22 Timişoara, nr.top. 297 ca si SAD 8, în proprietatea Primariei Municipiului 
Timisoara. 

Pe rolul instantelor de judecata exista Dosarul nr.3310/30/2012 referitor la 
solicitarea numitei Bieber Margarethe privind atribuirea in compensare a imobilului 
situat in Timisoara ,Str.Vasile Alecsandri , nr.1. 

Tribunalul Timis prin Decizia nr.161/28.01.2015, necomunicata pana in prezent 
Primariei Municipiului Timisoara a respins contestatia reclamantei Bieber Margarethe  
aceasta sentinta putand sa fie atacata cu recurs in termen de 15 zile de la 
comunicarea ei . 

De asemenea pe rolul Tribunalului Timis exista dosarul nr.325/30/2010 , 
referitor la compensarea apartamentelor din imobilul situat in Timisoara,Bv. Revolutiei 
1989,nr.5 instrainate in baza Legii 112/1995 prin atribuirea unor spatii situate in 
imobilul din Timisoara  , str.Vasile Alecsandri ,nr.1 ,in suprafata de 59,74 m.p . 

 PARTIDUL POPORULUI – DAN DIACONESCU ORGANIZATIA 
JUDETEANA TIMIS, prin cererea, înregistrată cu  nr. CT 2015-000727/06.02.2015 
solicită incheierea unui nou contract de inchiriere sau atribuirea unui alt spaţiu pentru 
sediu organizaţiei judeţene.  
 In şedinţa din data de 12.02.2015 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului 
Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara infiintata prin HCLMT nr. 12/2012, s-a hotarat incheierea 
unui nou contract de inchiriere pentru  spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr.1 , SAD 8 cu  PARTIDUL 
POPORULUI – DAN DIACONESCU ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS pentru 
sediu de organizaţie judeţeană, pe o perioadă de 2 ani. 
 Având în vedere cele prezentate : 
 

Propunem: 
 

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a atribuirii  
spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vasile 



Alecsandri nr.1, situat la etajul I al casei din Timisoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, 
compus din 4 încăperi cu suprafaţa utilă totală de 79,49 mp., înscris în Cartea 
Funciara nr.419709-C1-U22 Timişoara, nr.top. 297, ca si SAD 8, în proprietatea 
Primariei Municipiului Timisoara, PARTIDULUI POPORULUI – DAN DIACONESCU 
ORGANIZATIA JUDETEANA TIMIS, pe bază de contract de închiriere, pe o 
perioadă de 2 ani, cu destinaţia de sediu de organizaţie judeţeană . 
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