
MUNICIPIUL  TIMISOARA                                                                     
DIRECTIA CLADIRI TERENURI                                                               P R I M A R, 
SI DOTARI DIVERSE                                                                               NICOLAE ROBU 
BIROU SPATII CU ALTA DESTINATIE  
SC2017-004886/28.04.2017 

R  E   F  E   R   A  T 
Privind aprobarea prelungirii termenului contractului de inchiriere nr.1326/22.05.2002 incheiat cu SC „ 

MOBISTAR RO” SRL si incheierea actului aditional de prelungire  
 
 Intre Municipiul Timisoara si SC „ MOBISTAR RO „ SRL, este incheiat contractul de inchiriere 
nr.1326/22.05.2002, avand ca obiect spatiul cu alta destinatie din Timisoara, STR.ALBASTRELELOR NR.42, 
cu termen de valabilitate pana la data de 16.05.2017. 

Prin adresa cu nr. CT2016-006209/31.10.2016 SC „ MOBISTRAT RO „ SRL, solicita prelungirea 
contractului de inchiriere nr.1326/22.05.2002 precum si incheierea unui contract de inchiriere pentru terenul aferent 
cladirii pe care are incheiata o fisa de calcul. Cererea a fost depusa in termenul de valabilitate al contractului asa cum 
prevede art.3 din Contractul de Inchiriere nr.1326/22.05.2002. SC „ MOBISTAR RO” SRL este buna platnica, nu are 
datorii la bugetul local si a respectat toate clauzele contractuale. Comisia 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 si HCL 543/2014, HCL nr. 91/01.03.2016 si HCL nr.21/07.07.2016, din data de 
12.04.2017 a aprobat prelungirea contractului de inchiriere pe o perioada de 1 ani iar pentru teren se va plati in 
continuare pe fisa de calcul;  
 Avand în vedere cele menţionate mai sus; 
 

PROPUNEM: 
Aprobarea prelungirii contractului de inchiriere nr.1326/22.05.2002 incheiat cu SC „ MOBISTAR RO” 

SRL, pentru spatiul din Timisoara, STR. ALBASTRELELOR NR.42, pe o perioada de 1 an, incepand cu data de 
17.05.2017 pana la data de 16.05.2018 ; 

Aprobarea incheierii actului aditional de prelungire. 
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