
                                                        
Anexă 

                                                                                                                 La Dispoziţia nr. 1127 
                                                                                                                 Din data  17.09.2020 

 

1. Aprobarea Proceselor  Verbale  ale  ședințelor  Consiliului Local din 01.09.2020, 
08.09.2020 și 10.09.2020. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 302/31.07.2020 
privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Timișoara și 
Asociația Prin Banat pentru implementarea proiectului ”Refuncționalizare imobil 
pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, Str. Gheorghe Barițiu”.  

3. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 303/31.07.2020 
privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul ”Refuncționalizare imobil pentru 
Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gheorghe Barițiu” și a cheltuielilor 
aferente. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a 
terenurilor înscrise în CF nr.418118 Timişoara, nr.top.1289/998-1030/2/a/5/2-
1289/998-1030/2/a/6/1-1289/998-1030/2/a/7/2-1289/998-1030/2/a/8/1-1289/998-
1030/2/a/9/1/1/2/2 și CF nr.418123 Timișoara nr.top. 1289/998-1030/2/a/5/2-1289/998-
1030/2/a/6/1-1289/998-1030/2/a/5/2-1289/998-1030/2/a/6/1-1289/998-1030/2/a/7/2-
1289/998-1030/2/a/8/1-1289/998/1030/2/a/9/1/1/2/7 ce fac obiectul renunţării la 
dreptul de proprietate de către Chihaia Rozalia. 

5. Proiect de hotărâre privind   aprobarea operațiunii de primă înscriere a drumului de 
exploatare De 189/2 în suprafață de 5406 mp. 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către UNIVERSITATEA DE 
VEST DIN TIMIȘOARA a imobilului (teren și Cămin nr.1) situat în calea 
Bogdăneștilor nr.32/A, înscris în CF 424458 Timișoara.  

7. Proiect de hotărâre privind  trecerea cotei părți de 205/318 mp a imobilului - teren 
situat în Timişoara, str. M. Corvin nr. 1,  cu nr. cadastral 449202 inscris in CF 449202 
(CF vechi nr. 413907) Timisoara,  din domeniul public a Municipiului Timișoara  în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara. 

8. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere 
a unei hotărâri de guvern privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil 
aflat in domeniul public al statului, precum si scoaterea acestuia din inventarul 
centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului și din administrarea 
Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș. 

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului situat în str. Frederic Mistral nr. 
13. 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului situat în str. Vlahuță nr.16. 

11. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a  imobilului din  
Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.11 ,etaj parter, ap nr.1, înscris în CF.403036-
C1-U8, nr.topo  403036-C1-U8, la prețul de vânzare de 66.500 euro. 

12. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea  dreptului de preemţiune din  partea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de vânzare la licitație publică a  
spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință ap.SAD nr.3, din Timișoara, P-ța 



Badea Cârțan nr.3, etaj subsol , C.F nr.403806-C1-U13, nr.topo 403806-C1-U13, la 
preţul de pornire de 154.928, 00 lei. 

13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a  ap.nr.3 -
Cabinet medical ,cu adresa în Timișoara ,jud Timiș, strada Zãvoi nr.3, et.parter ,înscris 
în CF.416187-C1-U3, nr.topo 416187-C1-U3,la prețul de vânzare de 41.500 euro. 

14. Proiect de  hotărâre privind  darea   în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 
559,11 mp, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ într-un număr de 9 săli de 
clasă, de la parterul căminului 2 aferent Liceului Tehnologic Energetic „Regele 
Ferdinand I”, situat în str. Lorena nr. 35, către Şcoala Gimnazială nr. 16 „Take 
Ionescu”, pentru o perioadă de 2 ani. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a 
Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Spitalul Clinic Municipal 
de Urgențã Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului  “Dotarea 
Spitalului Clinic Municipal de Urgențã Timișoara  în  contextul  COVID 19” smis 
141119.  

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici - faza P.T.  şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru 
obiectivul  „Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31”. 

17. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de proiecte prevăzute în Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timișoara. 

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic  Zonal ”Funcțiuni 
MIXTE:locuințe și servicii”, Str. Grigore Alexandrescu – prelungire , Timișoara. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire locuințe 
colective, dotări, servicii, inclusiv cazare”, str. Simion Bărnuțiu nr.41, Timișoara. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ 
aprobat cu Hotărârea Consiliului Local  nr.292/25.06.2015. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE 
COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME 
S+P+3E”, str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire imobil 
locuințe colective cu SAD la parter în regim S+P+3E”, str. Timocului, nr.33, 
Timișoara.  

23. Adresa nr. SC2020 – 21163/14.09.2020 a  Cabinet de avocat Dan Șurianu referitoare la  
plângerea prealabilă formulată  împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 
293/31.07.2020- privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii 
Consiliului Local nr. 263/13.05.2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
"Construcţie locuinţe colective", Str. N.D. Cocea - Th. Pallady, cartier Ciarda Roşie, 
Timişoara. 

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi au fost inițiate de Primarul 

Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu, și  au fost trimise spre avizare comisiilor pe 
domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 

 
 


