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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea componenţei 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 constituita prin 

HCL 12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr. 386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 
91/01.03.2016 , HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017 

 
 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de 
hotărâre privind modificarea componenţei 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 constituita prin HCL 
12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr. 386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, HCL nr. 
91/01.03.2016 , HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017 

Facem următoarele precizări: 
Prin adresa nr. SC 2017-28693/16.11.2017 Serviciul Juridic – Biroul Consultanta Juridica, ne 

solicita modificarea componentei Comisiei de Analiza a spatiilor cu alta destinatie decat aceea de 
locuinta situate in imobile proprietatea Municipiului Timisoara si in proprietatea Statului Roman in 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in sensul ca d-na Cristina Bozan – consilier 
juridic sa fie inlocuita de catre D—na Daniela Stefan. 

In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si c) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind 
administratia publica locala,  republicata si modificata: 

Ca urmare a celor prezentate anterior si a prevederilor legale enuntate, propunem inaintarea 
unui Proiect de Hotarare privind modificarea componenţei 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 constituita 
prin HCL 12/26.06.2012 si modificata prin HCL nr. 386/01.08.2014, HCL nr. 543/31.10.2014, HCL 
nr. 91/01.03.2016 , HCL nr.21/07.07.2016 si HCL nr.250/27.06.2017, spre dezbatere si aprobare in 
plenul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 
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