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RAPORT DE SPECIALITATE  

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  

 

 
 Având în vedere expunerea de motive nr.SC2018-11191/14.05.2018 a Primarului 
Municipiului Timișoara și Proiectul 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 inregistarata cu numarul  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 atribuit -unitatea locativa nr.3 are suprafata de 97,10 m.p si este 
compus  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; 
 Aratam faptul ca este oportuna promovarea proiectului de hotarare  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, intrucat la nivelul 
Municipiului Timisoara exista un Proiect minimal anual al evenimentelor culturale, realizabil 
in parteneriate cu organizatii si asociatii pentru promovarea Municipiului Timisoara . 
 Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din10.05.2018 a Comisiei de 
Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuințaă situate în imobile proprietatea 
Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata 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 si HCLMT nr.250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil 
solicitarea  Muzeul National al Banatului, hotarand  atribuirea în folosință gratuită pe baza de 
contract de comodat până la 31.12.2018, a spatiului  situat in imobilul din Timișoara Piata 
Libertatii ,nr.1; 
 În conformitate cu   prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) si  c) şi art.124 din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; 
  În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi modificată; 

Ca urmare a celor prezentate anterior și a prevederilor legale enunțate , apreciem că    
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  , îndeplinește condițiile pentru a fi supus  dezbaterii și aprobării în 
plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 
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