
MINUTA  ŞEDINŢEI CONSILIULUI LOCAL  AL MUNICIPIULUI 
TIMIŞOARA DIN DATA DE  27.05.2003 
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1. HOTĂRÂREA NR. 96/27.05.2003 -  privind nivelul impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul fiscal 2004 în municipiul Timişoara. 

Hotărârea a fost adoptată cu 28 voturi pentru şi 1 abţinere. 
2. HOTĂRÂREA  NR. 97/27.05.2003 -  privind aprobarea procedurii de 

acordare a facilităţilor fiscale pentru anul 2004. 
Hotărârea a fost adoptată cu 29 voturi pentru. 

3. HOTĂRÂREA NR. 98/27.05.2003 -  privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

Hotărârea a fost adoptată cu 28 voturi pentru şi 1 abţinere. 
4. HOTĂRÂREA NR. 99/27.05.2003 -  privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare din municipiul Timişoara. 

Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 
abţinere. 

5. HOTĂRÂREA NR. 100/27.05.2003 -  privind preluarea   de către Consiliul 
Local  al Municipiului Timişoara de la Consiliul Local Şag a terenului în 
suprafaţă de 16, 00 ha pe care se află rampa de deşeuri de la Parţa – Şag. 

Hotărârea a fost adoptată cu  25 voturi pentru,  2 abţineri şi 2  
voturi împotrivă. 

6. HOTĂRÂREA NR. 101/27.05.2003 -  privind încadrarea  pe zone a 
terenurilor extravilane de pe raza municipiului Timişoara în vederea stabilirii 
impozitelor şi taxelor locale. 

Hotărârea a fost adoptată cu cu 21 voturi pentru şi 2 abţineri. 
7. HOTĂRÂREA NR. 102/27.05.2003 – privind scoaterea la licitaţie publică 

deschisă cu strigare a unui teren , în suprafaţă de 30.000 m.p. situat în 
Timişoara, Parcul Industrial Freidorf. 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru şi 1 abţinere. 
8. HOTĂRÂREA NR. 103/27.05.2003 – pentru completarea  Anexei la HCL 

nr.245/1999 -   privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
municipiului Timişoara. 

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi pentru. 



9. HOTĂRÂREA NR.104/27.05.2003 -  privind modificarea Organigramei 
Casei de Cultură a Municipiului Timişoara şi aprobarea Statului de funcţii. 

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 
abşinere. 

10. HOTĂRÂREA NR. 105/27.05.2003 -  privind modificarea art.7  din HCL 
nr.408/2002 – privind acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe 
mijloacele de transport în comun în municipiul Timişoara, pentru anul 2003. 

Hotărârea a fost adoptată cu  25 voturi pentru şi 3 abţineri. 
11. HOTĂRÂREA NR. 106/27.05.2003 – privind modificarea Anexei la HCL 

nr.327/2002 şi atribuirea s.a.d. situate în Timişoara, strada gen.Dragalina 
nr.14 către Asociaţia Atletic Club Maraton. 

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

12. HOTĂRÂREA NR.107/27.05.2003 -  privind modificarea art.1 din HCL nr. 
283/2002 privind  atribuirea s.a.d. din Timişoara, strada Dorobanţilor nr. 42, 
către Asociaţia Femeilor Ţigănci  “Pentru Copiii Noştri » 

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru şi 2 voturi împotrivă. 
13. HOTĂRÂREA NR. 108/27.05.2003 -  pentru revocarea  art.2 din HCL nr. 

199/16.07.2002 – privind transmiterea fără plată  a unor  autoturisme către 
Centrul Comunitar de asistenţă  Socială  Timişoara , Casa Corpului Didactic 
Timişoara şi Corpul Gardienilor Publici. 

Hotărârea  a fost adoptată cu  27 voturi pentru şi 1 abţinere. 
14. HOTĂRÂREA NR.109/27.05.2003 -  privind  aprobarea Planului  Urbanistic 

Zonal  « Deponeu Ecologic Zonal » Timişoara. 
Hotărârea a fost adoptată cu  24 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 2 
abţineri. 

15. HOTĂRÂREA NR.110/27.05.2003 -  privind  aprobarea PUD « Staţie de 
Carburanţi Rompetrol strada Divizia 9 Cavalerie nr.68 ». 

Hotărârea  a fost adoptată cu  26 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
16. HOTĂRÂREA  NR. 111/27.05.2003 -  privind aprobarea Planului Urbanistic 

Zonal « Platformă Industrială Monlandys «  - DN 59 – Calea Şagului 
Timişoara. 

Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
17. HOTĂRÂREA NR.112/27.05.2003 -  privind aprobarea PUD  « Cartier 

Rezidenţial » - Strada Liniştei – Calea Lipovei Timişoara. 
Hotărârea a fost adoptată cu 28 voturi pentru. 

18. HOTĂRÂREA NR.113/27.05.2003 -  privind cofinanţarea proiectului 
« Reorganizarea Centrului de Tranzit pentru Minori » Sf. Nicolae ». 

Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi pentru. 



19. HOTĂRÂREA NR.114/27.05.2003 – privind cofinanţarea Proiectului 
“Amenajarea Cantinei de Ajutor Social “ a Primăriei  Municipiului 
Timişoara. 

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 1 
abţinere. 
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