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EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA 
PROIECTULUI DE HOTARARE 

 
Privind modificarea art.1 din HCL nr.135/25.03.2014 privind atribuirea  in folosinta gratuita pe o 

perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA  ORTODOXA ROMANA 
 A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara,  

Bv. Iuliu Maniu nr.40 
     

 
 

Ca urmare a cererii cu nr. SC2017-029393/23.11.2017 MITROPOLIA BANATULUI – 
ARHIEPISCOPIA ORTODOXA ROMANA solicita modificarea art.1 din HCL nr.135/25.03.2014 privind 
atribuirea  in folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI – 
ARHIEPISCOPIA  ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de 
locuinta din Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.40, in sensul ca activitatea desfasurata in spatiul atribuit sa nu 
mai fie de magazin de obiecte de cult ci de Centru de Consiliere pentru persoanele cu dizabilitati. 
     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, in sedinta 
din data de 15.02.2018 a aprobat solicitarea  Mitropoliei Banatului – Arhiepiscopia Timisoarei. 

Avand in vedere ca ARHIEPISCOPIA TIMISOAREI desfasoara programe, servicii si proiecte in 
domeniul protectiei copilului a persoanelor cu dizabilitati, a persoanelor seropozitive, a sprijinirii 
persoanelor varstnice fara apartinatori, a familiilor aflate in dificultate, precum si a asistentei religioase in 
spitale, armata, penitenciar, case de tip familial si servicii rezidentiale pentru varstnici, consideram oportună 
initierea unui proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.135/25.03.2014 privind atribuirea  in 
folosinta gratuita pe o perioada de 5 ani catre MITROPOLIA BANATULUI – ARHIEPISCOPIA  
ORTODOXA ROMANA A TIMISOAREI, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din 
Timisoara, Bv. Iuliu Maniu nr.40. 
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