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EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA 
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 
privind prelungirea contractului de concesiune nr.40/28.10.2004 având ca obiect 

exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical, situat în Timişoara, str. Teiului 
nr. 7, cabinet nr.11 

 
 

Prin cererea înregistrată cu nr. CT2019-001046/13.03.2019, Giuri Stela-medic primar 
oftalmolog, titular al Cabinetului Medical Oftalmologic Dr. Giuri Stela , solicită prelungirea 
contractului de concesiune nr.40/28.10.2014, pentru spaţiul format din 2 încăperi,  în suprafaţă 
totală de 21,53 mp situat în Timişoara, str. Teiului, nr.7, etaj I, cabinet 11. 

Imobilul situat în Timişoara, str. Teiului, nr.7, etaj I, cabinet 11, înscris în CF 429627 
Timişoara, Nr. Topografic 429627, Nr CF individual 429627-C1-U13 Timişoara, este în 
proprietatea Municipiului Timişoara. 

Raportat la faptul că Dr. Giuri Stela, titular al al Cabinetului Medical Oftalmologic Dr. 
Giuri Stela, nu are datorii la bugetul local,  în şedinţa din data de 14.03.2019 a Comisiei de 
Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate în imobile proprietatea 
Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român aflate în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin 
HCLMT nr.549/24.10.2018, s-a hotărât prelungirea contractului de concesiune nr.40/28.10.2004 
având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet Medical, situat în Timişoara, 
str. Teiului nr. 7.cabinet nr.11, pe o perioada de 7 ani şi 6 luni începând cu data de 21.07.2019  
până la data de 20.01.2027. 

Considerăm oportună iniţierea unui proiect de hotărâre privind privind prelungirea 
contractului de concesiune nr.40/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care 
funcţionează Cabinet Medical, situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr.11, pe o perioada 
de 7 ani şi luni, începând cu data de 21.07.2019  până la data de 20.01.2027.      
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