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EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA 
PROIECTULUI DE HOTARARE 

 
Privind prelungirea contractului de inchiriere nr.1542/14.07.2010 si a contractului de inchiriere 
nr.1133/04.07.2000, incheiate cu SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA S.A. 

 
 

Ca urmare a cererilor cu nr. SC2018-005757/12.03.2018 si nr. CT2018-001796/18.04.2018 
SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA solicita prelungirea contractelor de inchiriere 
nr.1542/14.07.2010, pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Piata Romanilor 
nr.1, in suprafata de 52,99 mp., si nr. 1133/04.07.2000, pentru spatiul din Timisoara, str.Gheorghe Doja 
nr.58, in suprafata de 12,50 mp.. 

Comisia de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea  de Locuinţă situate în imobile  
proprietatea Primăriei Timişoara, precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului 
 Local al Municipiului Timişoara înfiinţată prin HCLMT nr. 12/26.06.2012 şi modificată prin HCLMT  
nr. 386/2014, HCL 543/2014, HCL 91/01.03.2016, HCL nr.21/2016 si HCL nr.250/27.06.2017, in sedinta 
din data de 10.05.2018 a aprobat prelungirea contractelor de inchiriere nr.1542/14.07.2010 si 
nr.1133/04.07.2000, incheiate cu SOCIETATEA DE TRANSPOT PUBLIC TIMISOARA SA, pe o perioada de  
3 ani. 

Precizam ca imobil din Timisoara, Piata Romanilor nr.1, este inscris in CF nr.401555-C2 Timisoara, 
nr. top 401555-C2-U6,  iar imobilul din Timisoara, str. Gheorghe Doja nr.58 este inscris in CF nr.4712, nr. 
Top 11767. 

Avand in vedere ca SOCIETATEA DE TRANSPORT PUBLIC TIMISOARA SA, este cu plata la zi 
a datoriilor catre bugetul local, consideram oportună initierea unui proiect de hotărâre privind prelungirea 
contractului de inchiriere nr.1542/14.07.2010 pentru spatiul din Timisoara, Piata Romanilor nr.1, pe o 
perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.07.2018 pana la data de 13.07.2021, precum si prelungirea 
contractului de inchiriere nr.1133/04.07.2000 pentru spatiul din Timisoara, str.Gheorghe Doja nr.58, pe o 
perioada de 3 ani, incepand cu data de 14.04.2018 pana la data de 13.04.2021 
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