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1. HOTĂRÂREA NR. 275/18.11.2003 – privind rectificarea bugetului local al 
Primăriei Municipiului Timişoara pe anul 2003;  

Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
2. HOTĂRÂREA NR. 276/18.11.2003 – privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a 
Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor de 
taxi permanente; 

Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi pentru şi 2 abţineri. 
3. HOTĂRÂREA NR. 277/18.11.2003 – pentru respingerea cererii Regionalei CF 

Timişoara Secţia 12 Lugoj privind avizarea construcţiilor speciale care nu vor fi 
supuse impozitului pe construcţii; 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 1 
abţinere. 

4. HOTĂRÂREA NR. 278/18.11.2003 – pentru respingerea cererii Regionalei CF 
Timişoara privind avizarea construcţiilor speciale care nu vor fi supuse 
impozitului pe construcţii; 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 1 
abţinere. 

5. HOTĂRÂREA NR. 279/18.11.2003 – pentru respingerea cererii CNCF CFR 
Secţia L3 Timişoara privind avizarea construcţiilor speciale care nu vor fi supuse  
impozitului pe construcţii; 

Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 
abţineri. 

6. HOTĂRÂREA NR. 280/18.11.2003 – pentru respingerea cererii SC 
CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS privind avizarea construcţiilor 
speciale care nu vor fi supuse impozitului pe construcţii; 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru şi 2 abţineri. 
7. HOTĂRÂREA NR. 281/18.11.2003 – privind participarea Consiliului Local în 

calitate de coorganizator al Festivităţii de premiere a studenţilor eminenţi din 
facultăţile  Municipiului Timişoara; 



Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru. 
8. HOTĂRÂREA NR. 282/18.11.2003 - privind participarea Consiliului Local în 

calitate de coorganizator  la Festivitatea de premiere a elevilor care au obţinut 
performanţe deosebite la faza naţională a olimpiadelor şcolare în anul şcolar 
2002- 2003, cu suma de 100.000.000  lei; 

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru. 
9. HOTĂRÂREA NR. 283/18.11.2003 - privind participarea Consiliului Local în 

calitate de coorganizator  la acţiunea de constituire a fondului de acordare a 
premiilor literare ale Uniunii Scriitorilor din România; 

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru şi 1 abţinere. 
10. HOTĂRÂREA NR. 284/18.11.2003 – pentru respingerea cererii CN CFR 

Regionala Timişoara privind avizarea construcţiilor speciale care nu vor fi supuse 
impozitului pe construcţii; 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 
abţinere.  

11. HOTĂRÂREA NR. 285/18.11.2003 - pentru respingerea cererii SC AZUR S.A. 
privind avizarea construcţiilor speciale care nu vor fi supuse impozitului pe 
construcţii; 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 2 
abţineri. 

12. HOTĂRÂREA NR. 286/18.11.2003 – privind energia termică la Căminele 
Studenţeşti; 

Hotărârea a fost adoptată cu 28 voturi pentru şi 1 abţinere. 
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