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R E F E R A T 
Privind prelungirea contractului de închiriere nr.1220/2001, pentru spaţiul cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, P-ta Victoriei nr.6, incheiat cu 
FUNDATIA PENTRU CULTURISM ,,HERCULES’’ TIMISOARA 

 
Fundatia pentru Culturism ,,HERCULES’’ are închiriat prin Contractul de închiriere 

nr.1220/2001 modificat prin actele aditionale nr.1/07.06.2002, nr.2/21.08.2002 si nr.3/14.03.2006, 
spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Piata Victoriei nr.6, 
pentru sala antrenament.  

Spaţiul închiriat este situat în imobilul din Timişoara, P-ta Victoriei nr.6, fiind format din 26 de 
incaperi folosite pentru sala antrenament, in suprafata de 372.71 mp din care 16 anexe in suprafata 
de 144.91 mp. 

Fundatia Pentru Culturism ,,HERCULES’’ prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului 
Timisoara cu nr. DP2011-000943/11.02.2011  solicita prelungirea contractului de inchiriere pentru 
spatiul mentionat anterior. 

In sedinta din data de 03.04.2012 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 Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 351/29.07.2008 modificata prin H.C.L. nr.82/2012, s-a 
avizat favorabil solicitarea Fundatiei pentru Culturism ,,HERCULES’’, hotarandu-se sa propunem 
Consiliului Local un proiect de hotarare pentru prelungirea contractului de închiriere nr.1220/2001, 
pe o perioada de 5 ani. 

Având în vedere cele prezentate, 
 

PROPUNEM : 
 

1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre 
privind prelungirea contractului de închiriere nr.1220/2001 incheiat cu Fundatia Pentru Culturism 
,,HERCULES’’ pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, format din 26 de incaperi 
folosite pentru sala antrenament, in suprafata de 372.71 mp din care 16 anexe in suprafata de 
144.91 mp, situat in imobilul din Timişoara, Piata Victoriei nr.6, pe o perioadă de 5 ani, prin 
intocmirea unui act aditional. 
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