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EXPUNEREA DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA 
PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE 

 
privind prelungirea prin act adițional pe o perioadă de 3 ani a contractului de concesiune 

nr.4/09.01.2009, încheiat cu CABINETUL MEDICAL  DR.SFERLEA  ANDREA  
 

Prin cererea cu nr. CT2018-002797/11.06.2018, CABINETUL MEDICAL Dr. SFERLEA 
ANDREA , solicită prelungirea contractului de concesiune nr.4/09.01.2009,având ca obiect spațiul 
situat în imobilul din  Timișoara, Str. Constantin Titel Petrescu , nr.6. 

Solicitarea de prelungire a contractului nr.4/09.01.2009 a fost depusă în termenul de 
valabilitate al contractului de concesiune nr.4/2009. 

De la data depunenerii cererii , până la data de 19.07.2016 Comisia de Analiză a Spaţiilor cu 
Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă nu s-a întrunit datorită reorganizării Direcției Clădiri 
Terenuri și Dotări Diverse. 

Având în vedere faptul că D-na Dr.Sferlea Andrea  este o bună platnică, în ședința din data 
de 19.07.2018 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea de Locuinţă situate 
în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum si 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 HCL250/27.06.2017, a hotărât  prelungirea prin act adițional a contractului de 
concesiune nr.4/09.01.2009, pe o perioadă de 3 ani, începand cu data de 25.06.2018 și până la data 
de 24.06.2021. 

Precizăm faptul că spațiul concesionat pentru cabinetul medical , obiect al contractului de 
concesiune nr.4/2009  este situat în imobilul din Timișoara ,str. Constantin Titel Petrescu , nr.6, 
având CF nr.70424 Timisoara, nr. Topo 6821 și este în proprietatea Statului Român . 

Apreciem că  Proiectul de hotărâre privind prelungirea prin act adițional pe o perioadă de 3 
ani a contractului de concesiune nr.4/09.01.2009, încheiat cu CABINETUL MEDICAL 
DR.SFERLEA  ANDREA , îndeplinește condițiile pentru a fi supus spre dezbatere și aprobare în 
plenul Consiliului Local al Municipiului Timișoara . 
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