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HOTĂRÂREA NR. 81/22.04.2003 -  privind compartimentele de audit public intern la nivelul 
entităţilor publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
HOTĂRÂREA NR.82/22.04.2003 – privind amplasarea  reţelelor de transmisii de date şi 
transmisii de voce şi modificarea HCL nr.157/2002. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
HOTĂRÂREA  NR.83/22.04.2003 -  privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara cu 
UNITED ROMANIANBREWERIES BEREPROD S.R.L. în vederea amenajării unui parc de 
sculptură contemporană „ArtTuborg 2003” Timişoara. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 28 voturi pentru şi 1 abţinere. 
HOTĂRÂREA NR. 84/22.04.2003 -  privind  concesionarea prin licitaţie publică deschisă a 
serviciilor funerare, de curăţenie, lucrărilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în 
Cimitirul din Calea Lipovei, Cimitirul din strada Stuparilor, Cimitirul din Calea Buziaşului, 
Cimitirul din Calea Şagului şi Cimitirul din strada Rusu Şirianu, aflate în administrarea 
Serviciului Public de administrare Locuinţe şi Utilităţi şi revocarea HCL nr.57/2003. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
HOTĂRÂREA NR. 85/22.04.2003 -  privind închirierea prin licitaţie publică deschisă a 
obiectivului Baza sportivă şi de agrement, în Timişoara,. Zona Stadion. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru, 4 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
HOTĂRÂREA NR. 86/22.04.2003 -  privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor 
realizate de către ANL, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani, în 
cadrul Programului de Construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru. 
HOTĂRÂREA NR. 87/22.04.2003 – privind modificarea suprafeţei şi numărului topografic al 
parcelei concesionate de către S.C. CONTITECH ROMÂNIA S.R.L. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere. 



HOTĂRÂREA NR.88/22.04.2003 -  privind condiţiile pentru ocuparea funcţiei publice de 
conducere „Director” la Centrul Comunitar de Asistenţă Socială. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru , 6 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 
HOTĂRÂREA NR.89/22.04.2003 –  privind completarea art.1 din HCL nr. 284/2002. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru şi 1 abţinere. 
HOTĂRÂREA NR. 90/22.04.2003 – privind actualizarea devizului general al investiţiei  
„Extindere reţea de canalizare pe str. Armoniei” şi modificarea art.2 din HCL nr.332/2001. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru şi 2 voturi impotrivă. 
HOTĂRÂREA NR. 91/22.04.2003 -  privind actualizarea devizului general al investiţiei  
„Extindere reţea de apă pe str. Armoniei” şi modificarea art.2 din HCL nr.331/2001. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru şi 2 voturi impotrivă. 
HOTĂRÂREA NR. 92/22.04.2003 -  privind aprobarea PUD  „ Locuinţe individuale – Zona 
Plopi Sud”. 
 Hotărârea a fost adoptată cu  22 voturi pentru şi 1 abţinere. 
HOTĂRÂREA NR. 93/22.04.2003 -  privind aprobare PUZ  „ Strada Gh. Lazăr nr. 26”. 
 Hotărârea a fost adoptată cu  21 voturi pentru şi 1 abţinere. 
HOTĂRÂREA NR.94/22.04.2003 -  privind modificarea HCL nr.62/2003 -  PRIVIND 
ATRIBUIREA S.A.D. DIN Timişoara , strada Pompiliu Ştefu nr.5, către Episcopia Română 
Unită cu Roma Greco-Catolică. 
 Hotărârea a fost adoptată cu  22 voturi pentru şi 1 abţinere. 
HOTĂRÂREA NR. 95/22.04.2003 -  privind modificarea art.3 din HCL nr. 37/2003 – pentru 
revocarea HCL nr.332/2002 – privind modificarea tarifelor de bază pe m.p. la chiriile pentru 
spaţiile cu ală destinaţie decât aceea de locuinţă. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere. 
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