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RAPORT DE SPECIALITATE 
privind modificarea Contractului de Inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu ASOCIATIA 
"VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE si incheierea actului aditional 
 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de 
hotărâre privind modificarea Contractului de Inchiriere nr.1462/07.12.2004, incheiat cu 
ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE, 

Facem următoarele precizări: 
Prin adresa nr. CT2017-005797/25.09.2017, ASOCIATIA "VICTORIA" A 

LUPTATORILOR IN REVOLUTIE  solicita modificarea contractului de inchiriere nr.1462/ 
07.12.2004 in sensul ca inchirierea spatiului din Timisoara, str.Iuliu Maniu nr.11, se va face catre 
doi locatari ASOCIATIA VICTORIA A LUPTATORILOR IN REVOLUTIA DIN TIMISOARA 
impreuna cu FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 1989 
TIMISOARA, avand in vedere ca ambele asociatii au acelasi obiect de activitate de a promova in 
permanenta idealurile Revolutiei care a inceput la Timisoara in decembrie 1989 si a faptului ca 
au incheiat un  protocol de colaborare in data de 17.05.2017 pentru a putea crea un dialog 
constructive, respect reciproc, o voce unitara, in conformitate cu principiile si standardele 
democratiei. 

 Prin solicitarea care o face,  Asociatia “VICTORIA “ a Luptatorilor in revolutiei, arata 
ca posibilitatile financiare ale acestora sunt limitate si astfel ca ei considera oportuna impartirea 
spatiului in suprafata de 153,3 mp. cu FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN 
DECEMBRIE 1989 TIMISOARA, si in consecinta si impartirea chiriei si a tuturor celorlalte 
cheltuieli in  proportie de 50% fiecare. 

Cererea Asociatiei “Victoria” a Luptatorilor in Revolutie, a fost supusa spre analiza in 
şedinţei din data de  29.09.2017 a Comisiei de Analiză a Spaţiilor cu Altă Destinaţie decât aceea  de 
Locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi 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 HCL nr.250/27.06.2017. 

Comisia a arobat solicitarea ASOCIATIEI VICTORIA A LUPTATORILOR IN 
REVOLUTIA DIN TIMISOARA. Astfel ca  inchirierea spatiului din Timisoara, str.Iuliu Maniu 
nr.11, se va face catre doi locatari ASOCIATIA VICTORIA A LUPTATORILOR IN REVOLUTIA 
DIN TIMISOARA impreuna cu FUNDATIA NATIONALA A REVOLUTIEI DIN DECEMBRIE 
1989 TIMISOARA 

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 Contractului de Inchiriere nr.1462/07.12.2004, 
incheiat cu ASOCIATIA "VICTORIA" A LUPTATORILOR IN REVOLUTIE, spre dezbatere si 
aprobare in plenul Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 
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