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R E F E R A T 
Privind modificarea alin.1 al art.1 din HCL.160/18.04.2006. 

 
 Prin HCL.160/18.04.2006 s-a aprobat atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 
de ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr.top.1166 în suprafaţă totală de 
3360 mp. înscrisă în CF.560 situat în Timişoara str. I. Nemoianu nr.3 care face parte din 
domeniul public al municipiului Timişoara, către Fundaţia pentru Copii „Ronald Mc Donald”, 
pentru construirea „Casei Ronald Mc Donald” destinată cazării temporare, gratuite, a familiilor 
care vin cu copii la clinicile din Timişoara şi care pe perioada spitalizării nu au unde să 
locuiască. 
 După emiterea HCL.160/18.04.2006 s-a constatat că amplasarea acestei construcţii pe 
suprafaţa de 450 mp. atribuită din parcela cu nr.top.1166 înscrisă în CF.560 din punct de 
vedere tehnic implică îngreunarea accesului la construcţiile existente pe această parcelă. 
 Alăturat acestei parcele de teren este situată parcela cu nr.top.1167 în suprafaţă totală de 
1611 mp. înscrisă în CF.2 proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, parcelă ocupată 
parţial de construcţii provizorii folosite de Spitalul de Copii L. Ţurcanu care nu are un drept de 
administrare sau folosinţă asupra acestui teren. 
 Astfel pentru îndeplinirea condiţiilor tehnice de amplasare a „Casei Ronald Mc Donald” 
şi asigurarea unui bun acces atât la această construcţie cât şi la clădirile existente ce aparţin 
Spitalului de Copii L. Ţurcanu, este necesar ca suprafaţa de teren de 450 mp. care a făcut 
obiectul HCL.160/18.04.2006 să fie atribuită atât din parcela cu nr.top.1166 înscrisă în CF.560 
care face parte din domeniul public al Municipiului Timişoara cât şi din parcela cu nr.top.1167 
înscrisă în CF.2 proprietatea Municipiului Timişoara. 
 Având în vedere cele de mai sus, propunem emiterea unei Hotărâri de Consiliu Local 
care să aprobe modificarea alin.1 al art.1 din HCL.160/2006 astfel : 
„1. Atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unei suprafeţe de teren de 450 
mp. din parcela cu nr.top.1166 în suprafaţă totală de 3360 mp. înscrisă în CF.560 care face 
parte din domeniul public al Municipiului Timişoara şi din parcela cu nr.top.1167 în suprafaţă 
totală de 1611 mp. înscrisă în CF.2 proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, situate în 
Timişoara, str. I. Nemoianu nr.2, către Fundaţia pentru Copii „Ronald Mc Donald” pentru 
construirea „Casei Ronald Mc Donald” destinată cazării temporare, gratuite a familiilor care 
vin cu copiii la clinicile din Timişoara şi care pe perioada spitalizării nu au unde să locuiască.” 
2. Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.160/2006 rămân neschimbate. 
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