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REFERAT 
 
 

Privind aprobarea regulamentului de functionare si organizare a comisiei de analiza a 
spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta, a criteriilor de eligibilitate si selectie pentru 
stabilirea ordinii de prioritate in solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie 
decat aceea de  locuinta catre asociatii, fundatii sau federatii, partide politice 

 
 
Situaţia  spaţiilor  cu  altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea 

Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara se analizează în Comisia de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în 
proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
constituita prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.12/26.06.2012, 
modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr nr. 386/01.08.2014, 
respectiv  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 543/31.10.2014. 

Ca  urmare  a  solicitarilor  adresate  Biroului  Valorificare  SAD  cu  privire la punerea la  
dispozitie, in functie de posibilitati, a unor spatii pentru sedii asociatii, fundatii sau federatii, 
partide politice se impune stabilirea cadrului organizatoric prin aprobarea unui Regulament de 
organizare si functionare a Comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de 
locuinta  

Avand in vedere prevederile art. 49 alin (1) a), b) din OG 26/2000: 
 “ (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor sprijini persoanele juridice constituite în 
temeiul prezentei ordonanţe prin: 
    a) punerea la dispoziţia acestora, în funcţie de posibilităţi, a unor spaţii pentru sedii, în 
condiţiile legii; 
    b) atribuirea, în funcţie de posibilităţi, a unor terenuri în scopul ridicării de construcţii necesare 
desfăşurării activităţii lor.” si prevederile art. 26 alin (1), (2) din Legea 334/17.07.2006 : 
“ (1) Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale pot asigura spaţii pentru sediile centrale 
şi locale ale partidelor politice, precum şi terenurile aferente, la cererea motivată a acestora. 
(2) Partidele politice pot primi cel mult câte un sediu pe unitate administrativ-teritorială.” 
Se impune stabilirea criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in 
solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre 
asociatii , fundatii sau federatii, partide politice. 
 

PROPUNEM : 
 

1. Emiterea   unei   Hotărâri de   Consiliu   Local  prin  care  sa  se  aprobe Regulamentul 
de functionare si organizare a comisiei de analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de 
locuinta conform anexei nr. 1. 



2. Aprobarea criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in 
solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre 
asociatii , fundatii sau federatii constituite in baza OG 26/2000, conform anexei nr. 2 la hotărâre. 

3. Aprobarea criteriilor de eligibilitate si selectie pentru stabilirea ordinii de prioritate in 
solutionarea cererilor de atribuire a unui spatiu cu alta destinatie decat aceea de locuinta catre 
partide politice, conform anexei nr. 3 la hotărâre. 
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