
 
ROMÂNIA                         
JUDEŢUL TIMIŞ                      
MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                              
DIRECŢIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE 
BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE 
SC2017-28286/16.11.2017 

 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr.54 catre 

DIRECTIA POLITIEI LOCALE si incheierea contractului de administrare 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de 
hotărâre privind darea in administrare a imobilului din Timisoara, str.Avram Imbroane nr.54,  catre 
DIRECTIA POLITIEI LOCALE. 

Facem următoarele precizări: 
Prin adresa nr.SC2017-28286/13.11.2017 Directia Politiei Locale ne comunica ca in baza  HCLMT  nr. 
103/28.03.2006, Consiliul Local Timisoara, a atribuit in folosinta gratuita imobilul din Timisoara, 
str.Avram Imbroane nr.54 catre Directia Politiei Locale, pe o perioada de 10 ani cu destinatia de sediu. 
Prin HCLMT nr.60/01.03.2016 Consiliul Local Timisoara, a aprobat prelungirea atribuirii in folosinta 
gratuita, catre Directia Polieiei Locale, a imobilului mentionat mai sus, pe o perioada de 5 ani, 
incepand cu data de 29.03.2016.  

Prin HCL nr.321/15.09.2017, Consiliul Local Timisoara, a aprobat dezmembrarea terenului 
inscris in CF nr.407468, situat in str.Renasterii nr.28, rezultand o parcela noua, in suprafata de 362 
mp., inscrisa in CF nr.444784 Timisoara, aflata in vecinatatea cladirii, atribuita Directiei Politiei 
Locale, prin HCL nr.103/2006, respectiv HCL nr.60/2016. 

Prin HCL nr.401/31.10.2017, Consiliul Local, a aprobat darea in administrare catre Directia 
Politiei Locale, a terenului situat in Timisoara, str.Renasterii nr.28, inscris in CF nr.444784 Timisoara. 

In consecinta, terenul este in administrarea Directiei Politiei Locale, iar sediul se afla in 
folosinta gratuita. Intrucat Directia Politiei Locale intentioneaza sa acceseze fonduri pentru extinderea 
si modernizarea cladirii solicita atribuirea in administrare a cladirii din Timisoara, str. Avram Imbroane 
nr.54, cu destinatia de sediu.  

Ca urmare a celor prezentate anterior si a prevederilor legale enuntate, propunem inaintarea 
unui Proiect de Hotarare privind atribuirea in administrare catre DIRECTIA POLITIEI LOCALE a 
cladirii din Timisoara, str.Avram Imbroane nr. 54 si incheierea contractului de administrare, spre 
dezbatere si aprobare in plenul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 
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