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EXPUNERE DE MOTIVE  
PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE   

 

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de comodat, 
până la 31.12.2018, a spatiului situat in imobilul din Timișoara , Piata Libertatii ,nr.1 , 

catre MUZEUL NATIONAL AL BANATULUI  

 
Prin cererea cu numărul CT2018-001305/21.03.2018,  Muzeul National al 

Banatului , solicită atribuirea unui spatiu  in imobilul din Timisoara ,Piata  Libertatii 
nr.1 , in vederea desfasurarii unor activitati in parteneriat cu Asociatia Eugeniu de 
Savoya si pentru realizarea proiectului cultural ,,Schimbarea Garzii ’’. 

Precizăm că spatiul solicitat - unitatea locativa nr.3, are suprafata de 97,10 
m.p, fiind   alcatuit din 3  incaperi , situate la etajul 1 al imobilului din Timisoara , Piata 
Libertatii , nr.1, înscris în Cartea Funciară nr.416672 Timișoara , nr.top 298, în 
proprietatea Primariei  Municipiului Timișoara.  
 Cererea cu numărul CT2018-001305/21.03.2018 a Muzeului National al 
Banatului, prin care solicita  atribuirea in folosinta gratuita a unui spatiu in imobilul din 
Timisoara ,Piata Libertatii nr.1 pentru desfasurarea activitatilor culturale in parteneriat 
cu Asociatia Eugeniu de Savoya, a fost analizată în ședința din 10.05.2018 de către 
Comisia de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în 
imobile proprietatea Primariei Timișoara precum și în proprietatea Statului Roman, în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT 
nr.12/26.06.2012 și modificată prin HCLMT nr.386/01.08.2014, HCLMT 
nr.543/31.10.2014, HCLMT nr.91/01.03.2016, HCLMT nr.21/07.07.2016 și HCLMT 
nr.250/27.06.2017 .  
 Așa cum rezultă din extrasul  Procesului verbal al ședintei din 10.05.2018 a 
Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință, comisia a 
avizat favorabil această solicitare și a hotărât  atribuirea in folosinta gratuita, cu 
contract de comodat  până la 31.12.2018 a unitatii locative nr.3 , situata in imobilul 
din Timisoara , Piata Libertatii nr.1  . 
 Considerăm oportună promovarea Proiectului  de hotărâre privind atribuirea în 
folosință gratuită cu contract de comodat până la 31.12.2018, a spatiului situat in 
imobilul din Timișoara ,Piata Libertatii , nr.1 , catre Muzeul National al Banatului și  
încheierea contractului de comodat  . 
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