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1. HOTĂRÂREA NR. 77/26.10.2004- privind rectificarea bugetului local al Municipiului 
Timişoara pe anul 2004. 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 
 

2. HOTĂRÂREA NR. 78/26.10.2004 - privind modificarea Anexei la HCL nr. 166/2003 şi 
înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a unei hotărâri de guvern privind 
trecerea imobilelor situate în Timişoara, str. Gh. Lazăr nr. 32 din proprietatea Statului Român 
şi administrarea operativă a Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin Direcţia Generală 
pentru Agricultură şi Alimentaţie Timiş în domeniul public al municipiului Timişoara şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru. 
 

3. HOTĂRÂREA NR. 79/26.10.2004 - privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte 
din sistemul de transport public local, în vederea scoaterii din funcţiune. 

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru. 
 

4. HOTĂRÂREA NR. 80/26.10.2004 -  privind atribuirea directă prin contract de concesiune 
către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. pe o perioadă de 25 de ani a parcării de pe 
strada Arieş, Zona Stadionului Dan Păltinişan în vederea amenajării unei parcări. 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru, 6 voturi împotrivă şi 2 abţineri. 
 

5. HOTĂRÂREA NR. 81/26.10.2004 - privind acordarea de subvenţii pentru apartamentele 
construite în baza O.G. nr. 19/1994. 

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru. 
 

6. HOTĂRÂREA NR.  82/26.10.2004 - privind preluarea obiectivului de investiţii  „Bază de 
întreţinere şi reparaţii  troleibuze Calea Lipovei” în patrimoniul municipiului Timişoara, 
avizare documentaţie de unificare şi dezmembrare teren  şi acceptare donaţii a parcelelor de 
teren situate în str. I.I. de la Brad. 

Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi pentru şi 7 voturi împotrivă. 
 

7. HOTĂRÂREA NR. 83/26.10.2004 - privind acceptarea ofertei de donaţie  nr. 
5006/06.10.2004 făcută Consiliului Local al Municipiului Timişoara de către Compania de 
Bere România S.A.  Cluj Napoca Sucursala Timişoara, pentru imobilele situate în Timişoara 
str. Ştefan cel Mare nr. 30, 32, 34. 

Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru. 
 

8. HOTĂRÂREA NR. 84/26.10.2004 - privind numirea membrilor Consiliului  de 
Administraţie la Teatrul de Stat  « Csiky  Gergely ».  

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru. 
 

9. HOTĂRÂREA NR. 85/26.10.2004 - privind numirea membrilor Consiliului de 
Administraţie la Filarminica « Banatul »  din Timişoara. 



Hotărârea a fost adoptată cu 22 voturi pentru. 
 

10. HOTĂRÂREA NR. 86/26.10.2004 - privind numirea membrilor Consiliului de 
Administraţie la Teatrul German de Stat. 

Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru. 
 

11. HOTĂRÂREA NR. 87/26.10.2004 - privind concesionarea fără licitaţie publică către S.C. 
Braytim S.R.L. a suprafeţei de 980, 85 mp. teren aferent unor case de locuit în Zona Mureş-
Muzicescu. 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 
 

12. HOTĂRÂREA NR. 88/26.10.2004 - privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare 
a asociaţiilor, fundaţiilor sau organizaţiilor neguvernamentale fără scop lucrativ care pot primi 
subvenţii de la bugetul local. 

Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi pentru. 
 

13. HOTĂRÂREA NR. 89/26.10.2004 - privind  aprobarea Planului Urbanistic  de Detaliu  
« Sediu administrativ şi servicii » - S.C. ELTREX  S.R.L., strada Grigore Alexandrescu, 
Timişoara. 

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

14. HOTĂRÂREA NR. 90/26.10.2004 - privind  aprobarea  Planului Urbanistic  de Detaliu  
„Amplasare  construcţii pentru spaţiu comercial şi depozitare” – Calea Şagului nr.153, 
Timişoara. 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 

15. HOTĂRÂREA NR.  91/26.10.2004 - privind aprobarea Studiului  de fezabilitate  
« Reabilitare reţea termică secundară Cartier Fabric » 

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru. 
 

16. HOTĂRÂREA NR. 92/26.10.2004 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate  
« Reabilitare reţea termică secundară Zona Calea Aradului » 

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru. 
 

17. HOTĂRÂREA NR.  93/26.10.2004 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate «  
Reabilitare reţea termică secundară Cartierul Soarelui ». 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru. 
 

18. HOTĂRÂREA NR. 94/26.10.2004 - privind  aprobarea  de abonamente gratuite  pe 
mijloacele de transport în comun în municipiul  Timişoara, pentru luna noiembrie  2004, unui 
număr de 3404 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora. 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru. 
 

19. HOTĂRÂREA NR. 95/26.10.2004 -  privind respingerea Cererii de scutire a impozitului pe 
construcţiile speciale aparţinând S.C. BILLA ROMÂNIA  S.R.L. 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru şi 1 vot abţinere. 
 

20. HOTĂRÂREA NR. 96/26.10.2004 - privind respingerea cererii de scutire a impozitului pe 
construcţiile speciale aparţinând S.C. BILLA  INVEST CONSTRUCT  S.R.L. 

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 abţinere. 



 
21. HOTĂRÂREA NR. 97/26.10.2004 - privind alocarea sumei de 600.000.000 lei pentru 

împodobirea  brazilor de Crăciun din Primăria Municipiului Timişoara şi pentru pachetele ce 
vor fi oferite colindătorilor şi caselor de copii şi bătrâni. 

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

22. HOTĂRÂREA NR. 98/26.10.2004 - privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator al Festivităţii de premiere a studenţilor eminenţi din 
facultăţile Municipiului Timişoara. 

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

23. HOTĂRÂREA NR. 99/26.10.2004 - privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la Festivitatea de premiere a tinerilor scriitori din cadrul 
Uniunii Scriitorilor din România, filiala Timişoara pentru operele de excepţie (proză, poezie, 
eseu) apărute în Banat în anul  2004. 

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 

24. HOTĂRÂREA NR. 100 /26.10.2004 - privind   participarea   Consiliului  Local  al  
       Municipiului   Timişoara  în  calitate  de  coorganizator  la Festivitatea de premiere  a  
       elevilor care au obţinut performanţe deosebite la faza naţională a olimpiadelor şcolare  
       în anul şcolar 2003- 2004, cu suma de 100.000.000 lei . 
 Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru. 
 
25. HOTĂRÂREA NR. 101 /26.10.2004 - privind participarea Consiliului Local al  
         Municipiului Timişoara în calitate  de  coorganizator   la cea   de-a XVI-a ediţie a   
       « Cupei Libertăţii – memorial Vasile Balmuş ». 
 Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru. 
 
26. HOTĂRÂREA NR. 102  /26.10.2004 – privind   aprobarea   Planului  Urbanistic  
        Zonal „Construcţie hală parter”, strada Ovidiu Cotruş, Timişoara. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru. 
 
27. HOTĂRÂREA NR. 103  /26.10.2004 – privind concesionarea unor spaţii cu  
       destinaţia de cabinete medicale înfiinţate potrivit Ordonanţei Guvernului nr.  
       124/1998, modificată şi completată, ce au fost trecute în lista spaţiilor comerciale sau   
       de prestări servicii, care urmează să fie vândute potrivit Legii nr. 550/14.10.2002. 
 Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru. 
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