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REFERAT 
 
 Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 574/21.11.2013, s-a aprobat atribuirea spaţiului cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Gen. H. Berthelot (fostă Caraiman) nr. 6, compus din 3 
încăperi cu suprafaţa totală de 53,97 mp, înscris în CF nr. 408021 – C1 Timişoara, nr. top. 408021 - C1 - U4 
ca "Sp. Comercial nr. 1 cu 54/838 m.p. teren în folosinţă" în proprietatea Statului Român, pe bază de 
contract de închiriere, pe o perioadă de 3 ani, la un tarif de 2 Euro/m.p./luna către dl. Olteanu Mihai Teodor 
cu destinaţia de atelier de creaţie. 
 Având în vedere nota de audienţă din data de 30.06.2014 la D-l Primar Nicolae Robu şi a faptului 
că, în urma audienţei s-a dispus atribuirea cu titlu gratuit a spaţiului menţionat către Uniunea Artiştilor 
Plastici urmând ca aceasta să îl atribuie ulterior domnului Olteanu Mihai Teodor. 

Având în vedere solicitarea înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2014-
016852/30.06.2014, domnul Olteanu Mihai Teodor a solicitat rezilierea contractului de închiriere nr. 
1573/2013 fiind încheiat procesul-verbal de predare-primire a spaţiului deţinut cu contractul de îmchiriere 
nr. 1527/2013. 

Prin cererea nr. SC2014-018237/14.07.2014, Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara a solicitat 
repartizarea s.a.d. situat în Timişoara, str. Gen. H. Berthelot (fostă Caraiman) nr. 6, pentru atelier de pictură, 
în contract de comodat, spaţiu pe care îl va folosi pictorul Olteanu Mihai Teodor ca şi atelier de creaţie. 

În şedinţa din data de 11.09.2014 a Comisiei 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 infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 12/26.06.2012, modificata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 386/01.08.2014, comisia a avizat favorabil solicitarea de mai sus. 

Având în vedere cele de mai sus 
 

PROPUNEM: 
 

Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind 
încheierea unui contract de comodat cu Uniunea Artiştilor Plastici Timişoara pentru spaţiul cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Gen. H. Berthelot (fostă Caraiman) nr. 6, compus din 3 
încăperi cu suprafaţa totală de 53,97 mp, înscris în CF nr. 408021 – C1 Timişoara, nr. top. 408021 - C1 - U4 
ca "Sp. Comercial nr. 1 cu 54/838 m.p. teren în folosinţă" în proprietatea Statului Român, pentru atelier de 
pictură, spaţiu pe care îl va folosi pictorul Olteanu Mihai Teodor ca şi atelier de creaţie. 
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