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1. HOTĂRÂREA NR. 1/27.01.2004 - pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Local  nr. 144/2003 – privind nivelul impozitelor şi taxelor locale pentru anul 
2004. 

Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru. 
 
2. HOTĂRÂREA NR. 2/27.01.2004 - privind trecerea Teatrului de Stat „Csiky Gergely 
„ din Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi pentru, 1 abţinere. 
 
3. HOTĂRÂREA NR. 3/27.01.2004 -  privind trecerea Filarmonicii Banatul din 
Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi pentru. 
 
4. HOTĂRÂREA NR. 4/27.01.2004 -  privind trecerea Teatrului German de Stat din 
Timişoara sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru, 1 abţinere. 
 
5. HOTĂRÂREA NR. 5/27.01.2004 -  privind  eliberarea din funcţie a directorului 
general al RATT – domnul Nicolae Marcu. 

Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi pentru, 8 împotrivă şi 2 abţinere. 
 
6. HOTĂRÂREA NR. 6/27.01.2004 - privind diminuarea suprafeţei de teren atribuite 
C.C.I.A.T. destinate construcţiei Complexului Expoziţional Polifuncţional. 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă şi 1 abţinere. 
 
7. HOTĂRÂREA NR. 7/27.01.2004 - privind  atribuirea în folosinţă gratuită, pe o 
perioadă de 49 de ani, a unui teren cu suprafaţa de 333 mp. situat în Timişoara, Piaţa Petofi  
nr.7, către Universitatea de Vest Timişoara, pentru extinderea  cu spaţii pentru învăţământ, 
cazare  şi servicii aferente. 

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru, 1 abţinere. 
 
8. HOTĂRÂREA NR. 8/27.01.2004 - privind  aprobarea bugetului de venituri şi 
cheltuieli  pe anul 2004 al Companiei Locale de Termoficare   „COLTERM”  S.A 

Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi pentru. 
 
9. HOTĂRÂREA NR. 9/27.01.2004 - privind  închiderea listelor de priorităţi pe anul 
2004, întocmite urmare a solicitărilor depuse de petenţi în cursul anului 2003 pe baza cărora 
se vor repartiza locuinţele proprietate de stat, locuinţele sociale, precum şi cele aflate în 
proprietatea  privată a Primăriei Municipiului Timişoara. 

Hotărârea a fost adoptată cu 27 voturi pentru, 1 abţinere. 
 
10. HOTĂRÂREA NR. 10/27.01.2004 - pentru completarea HCL nr.319/2003 , privind 
acordarea unor înlesniri la costul abonamentelor pe mijloacele de transport în comun pentru 
anul 2004. 

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



 
11. HOTĂRÂREA NR. 11/27.01.2004 - privind  aprobarea  de abonamente  gratuite pe 
mijloacele de transport  în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna ianuarie  2004, unui  
număr de 3446 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora. 

Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru, 1 împotrivă. 
 
12. HOTĂRÂREA NR. 12/27.01.2004 - privind înaintarea către Guvernul României a 
propunerii de emitere a unei hotărâri de Guvern pentru includerea Şcolii Postliceale  „Sancta 
Maria Hilfe” în circuitul învăţământului de stat şi includerea terenului şi a clădirii  situate în 
Timişoara, Piaţa Regina Maria  nr.3 ( fostă Piaţa Horaţiu nr. 3 ) aparţinând  şcolii postliceale, 
în domeniul public al Municipiului Timişoara, în administrarea Consiliului Local. 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă. 
 
13. HOTĂRÂREA NR. 13/27.01.2004 - privind modificarea art.3 din HCL nr.37/2003 – 
pentru revocarea HCL nr.332/2002 – privind modificarea tarifelor de bază pe mp. la chiriile 
pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ,modificată prin HCL nr.95/2003. 

Hotărârea a fost adoptată cu 23 voturi pentru, 1 împotrivă. 
 
14. HOTĂRÂREA NR. 14/27.01.2004 - privind aprobarea  Studiului de fezabilitate  şi 
realizarea lucrărilor pentru „Amenajare scenă” la Parcul Rozelor. 

Hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru. 
 
15. HOTĂRÂREA NR. 15/27.01.2004 - privind  aprobarea  Planului Urbanistic de 
Detaliu   „ Hotel”  B-dul Take  Ionescu  nr.8 – Timişoara. 

Hotărârea a fost adoptată cu 24 voturi pentru, 1 împotriva, 1 abţinere. 
 
16. HOTĂRÂREA NR. 16/27.01.2004 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  „ 

Extindere Zonă rezidenţială cu funcţiuni complementare” – Str. Mureş nr.16. 
Hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru, 1 abţinere. 
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