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R E F E R A T 
 

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune/închiriere 
pentru terenurile declarate ca fiind de interes public local pe care se află garaje 

autorizate în vederea desfiinţării acestora la cererea locatarului 
 
 
 

Ca urmare a impactului favorabil asupra populaţiei şi imaginii oraşului, în urma 
iniţiativei Primăriei Municipiului Timişoara în îndeplinirea  angajamentelor asumate în 
domeniul îmbunătăţirii infrastructurii şi funcţionalităţii spaţiilor publice, a amenajării 
peisagistice şi urbanistice, prin realizarea unor lucrări de amenajare a străzilor şi parcărilor în 
cartierele municipiului şi asigurarea spaţiilor verzi şi a funcţiunilor recreative în cartiere, 

 In conformitate cu prevederile HCL 177/07.04.2015 care prevede declararea 
terenurilor aparţinând Municipiului Timişoara, ca fiind de interes public local, în vederea 
efectuării de lucrări de modernizare şi mai bună funcţionalizare a acestora prin amenajarea 
ca artere cu benzi carosabile, trotuare, piste de biciclete, locuri de parcare, spaţii verzi,etc., a 
solicitărilor venite din partea cetăţenilor care doresc încetarea contractelor de concesiune pe 
terenurile pe care sunt edificate construcţii provizorii (garaje)  

In baza prevederilor HCL 599/09.12.2014 art.14 alin.3 care prevede încetarea 
contractului de cconcesiune/închiriere prin acordul părţilor, şi demolarea acestora pentru 
realizarea de către Primăria Municipiului Timişoara a lucrărilor de amenajare a străzilor,  
parcărilor, locuri de joacă pentru copii,  
 Propunem emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe: 
       - întocmirea unui act adiţional la contractele de închiriere/concesiune încheiate între 
Municipiul Timişoara şi proprietarii garajelor, titulari ai contractelor de concesiune/închiriere 
pentru terenurile declarate de interes public local, care va constitui Anexa 1 la prezenta HCL, 
prin care contractul de închiriere/concesiune încetează prin acordul părţilor la data semnarii 
actului aditional 
     - aprobarea modelului de declaraţie pe proprie răspundere a proprietarilor garajelor situate 
pe terenurile declarate de interes public local, care vor declara faptul că nu mai au nicio altă 
pretenţie la construcţia reprezentând garaj, conform modelului ce constituie Anexa 2 la 
prezenta HCL 
       - aprobarea modelului de împuternicire din partea proprietarilor garajelor care doresc 
încetarea contractelor de concesiune/închiriere pentru terenurile declarate de interes public 
local, care va constitui Anexa 3 la prezenta HCL, prin care proprietarul garajului 
împuterniceste Municipiul Timişoara – Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse : 
 
            a) să solicite şi să obţină în numele şi pentru proprietarul construcţiei a 



                Certificatului de Urbanism  şi Autorizaţiei de demolare; 
            b) să efectueze lucrările de demolare, ridicare a deşeurilor rezultate în 
                urma demolării şi igienizare a terenului ; 
            c) să formuleze cerere privind radierea din Cartea funciară a garajelor. 
 
    - Având în vedere declararea prin HCL 177/07.04.2015 a interesului public local asupra 
terenurilor  aparţinând  Municipiului Timişoara, instituţia noastră va suporta toate cheltuielile  
ocazionate  de obţinerea Autorizaţiei de demolare şi radiere din CF, lucrările de demolare, 
ridicare a deşeurilor rezultate în urma demolării şi igienizare a terenului 
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