
                         Anexa 
                                                                                                                      La Dispoziția nr. 1253 
                                                                                                                    Din data de: 15.10.2020 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței în plen a Consiliului Local din data de 
02.10.2020. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  preluării pe bază de protocol a suprafeței de 
5.198.412 mp de fond forestier grupa I funcțională, vegetaţia forestieră cu funcţii speciale 
de protecţie, subgrupa 1.4.a. - păduri special amenajate în scop recreativ (păduri-parc)  și 
încheierea unui contract de administrare cu Regia Națională a Pădurilor Romsilva – 
Direcția Silvică Timiș-Ocolul Silvic Timișoara.  

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului 
Timişoara la proiectul de parteneriat strategic, aprobat în cadrul Programului Erasmus+, 
Acţiunea Cheie 2 (KA2), intitulat „Community Enabled Open Training on Creative & 
Cultural Entrepreneurship”, cu nr. 2020-1-RO01-KA203-079950. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru 
Filarmonica Banatul Timișoara. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Spitalul 
Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. Victor Babeș, Timișoara.  

6. Proiect de hotărâre privind modificarea si aprobarea  Organigramei si Statului de Funcții 
al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara  

7. Proiect de hotărâre privind  modificarea  și completarea   Hotărârii Consiliului Local nr. 
27/30.01.2018  privind alocarea unor spaţii aferente Colegiului Tehnic Energetic „Regele 
Ferdinand I”, din imobilul situat în Timişoara str. Lorena nr. 35, Liceului de Arte Plastice  
în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului  ,,Construire pasarelă pietonală – zona 
Universitatea de Vest „Tunelul Luminii” si a cheltuielilor legate de proiect.  

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara nr. 256/07.07.2020 privind modificarea şi completarea 
Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai 
Municipiului Timișoara și operatorului de transport.  

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 345/06.07.2018, 
modificata prin HCL 52/07.02.2020, privind preluarea cu titlu gratuit a documentaţiei 
tehnico-economice “Studiu de Fezabilitate“ pentru obiectivul  “Constructie si dotare 
Liceu Waldorf , Timisoara”- POR/10/2017/10/10.1b/7 regiuni - Axa prioritară 10.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 
321/31.07.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru 
obiectivul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“, cod SMIS 124711. 

12. Informarea nr. SC2020-21730/23.09.2020, a Compartimentului Guvernanța Corporativă – 
privind monitorizarea și evaluarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari 
pentru anul 2019. 



Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul Ordinii de zi au fost inițiate de 
Primarul Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu. 
 
 
 

 


