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                                                                                                                Din data de:08.12.2020 
 
 

1. Aprobarea Proceselor Verbale ale  ședințelor  Consiliului Local din 24.11.2020 și 
27.11.2020. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației pentru prima înscriere în cartea 
funciarã a imobilului de pe strada 1 Decembrie 1918 parte din nr. top.8543/1/1/1, 
proprietatea Municipiului Timișoara. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de cãtre Municipiul Timișoara a 
terenului ce face obiectul renunțãrii la dreptul de proprietate de cãtre MGV INVEST 
SRL, ȘODOLESCU IMOBILIARE ȘI CONSTRUCȚII SRL și POLIFORM SRL, 
înscris în CF nr.449357 în suprafațã de 603 mp, teren intravilan destinat drumului 
public. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a 
terenului  intravilan înscris în CF nr. 450126 Timişoara în suprafaţă de 11.344 mp, ce 
face  obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Sencu Adriana Cosmina  şi 
Iftimiciuc-Sencu Daciana   şi trecerea  acestuia  din domeniul privat al Municipiului 
Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara   având destinaţia drum. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a 
terenului  intravilan înscris în CF nr. 448037 Timişoara în suprafaţă de 696 mp,ce face  
obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC A&M VEST COMPANY RO 
SRL, reprezentată prin administrator Mircea Sebastian- Ionuţ şi trecerea  acestuia  din 
domeniul privat al Municipiului Timişoara în domeniul public al Municipiului Timişoara   
având destinaţia : stradă 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Telegrafului nr. 79. 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în 
domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de 
locuinţă, situat în Timişoara str. Drubeta, nr.62 înscris în CF 407274 Timişoara, nr. 
topografic 14023/2. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al Municipiului 
Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului situat în Timișoara, 
str. Ion Tuculescu, înscris în CF nr.445618 Timișoara nr. cad. 445618. 

9. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de 
funcții ale Primăriei Municipiului Timișoara. 

10. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  proiectului  organizării şi funcţionării reţelei  
şcolare  a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular  de pe raza 
Municipiului Timişoara, pentru anul şcolar 2021-2022. 

11. Proiect de hotărâre privind încheierea unei convenții între Municipiul Timișoara și 
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., referitoare la 
acordarea unui drept de acces gratuit, asupra imobilului-teren înscris în C.F. nr.425157-
Timișoara, aflat în proprietatea Municipiului Timișoara. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu de locuinte 
cu functiuni complementare”, str. Marginei, nr. 6, Timişoara. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire casă 
unifamilială P+1E(a 2-a casă pe parcelă)”, str. Emile Zola nr.51, Timișoara. 

14. Adresa Nr.SC2020 – 025407/05.11.2020 a Compartimentului Asociații de Proprietari 
referitoare la Adresa nr.8718/S3 din 23.10.2020  in legătură cu Hotărârea Consiliului 



Local nr.357/2020 -privind aprobarea  METODOLOGIEI DE ATESTARE a persoanelor 
fizice şi autorizare a persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator 
de condominii în Municipiul Timişoara și METODOLOGIEI DE REATESTARE pentru 
îndeplinirea funcţiei de administrator de condominii în Municipiul Timişoara a 
persoanelor fizice ale căror atestate au fost retrase. 

15. Adresele  nr. SC2020 – 28088/27.11.2020 și nr.SC2020 – 28060/27.11.2020 ale  
Federației Asociațiilor de Locatari Timișoara privind solicitarea de revocarea a 
Hotărârii  Consiliului Local nr.357/2020 -privind aprobarea  METODOLOGIEI DE 
ATESTARE a persoanelor fizice şi autorizare a persoanelor juridice pentru îndeplinirea 
funcţiei de administrator de condominii în Municipiul Timişoara și METODOLOGIEI 
DE REATESTARE pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de condominii în 
Municipiul Timişoara a persoanelor fizice ale căror atestate au fost retrase. 

16. Adresele  nr. SC2020 – 022852/01.10.2020 și nr.SC2020 – 028026/27.11.2020  ale 
Societății Civile Profesionale de Avocați ”Ligia Cătuna și Asociații” pentru Daia 
Gheorghe și Daia Maricica Crezantina referitoare la  plângerea prealabilă formulată 
impotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 376/01.09.2020 privind vânzarea terenului 
aferent construcțiilor dobândite în baza legii Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara, 
Calea Aradului nr. 28, conform Sentinței Civile nr. 3173/2017. 

17. Adresa nr. SC2020 – 027439/20.11.2020  a Cabinetului de avocat Moisă Laurențiu 
pentru Chesnoiu Gigi-Constantin referitoare la  plângerea prealabilă formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Local nr. 451/28.10.2020 -privind suspendarea Hotãrârii 
Consiliului Local nr. 609/10.12.2019 pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 
127 din 27.03.2019 privind aprobarea Tabelului nominal ierarhizat dupã punctaj al 
solicitanților de teren conform  Legii nr. 15/2003 și a atribuirii parcelelor validate 
conform Hotãrârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 20 din 29.01.2019. 

18. Adresa nr. SC2020 – 026730/13.11.2020 a Cabinetului de avocat Moisă Laurențiu 
pentru Goanță Ioan referitoare la  plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii 
Consiliului Local nr. 451/28.10.2020 -privind suspendarea Hotãrârii Consiliului Local 
nr. 609/10.12.2019 pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 127 din 
27.03.2019 privind aprobarea Tabelului nominal ierarhizat dupã punctaj al solicitanților 
de teren conform  Legii nr. 15/2003 și a atribuirii parcelelor validate conform Hotãrârii 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 20 din 29.01.2019. 

19. Adresa nr. SC2020 – 020295/02.09.2020   a Cabinet de avocat ”Balbierer Alina” pentru 
Țuțuian Ștefan-Flaviu și Țuțuian Drăghița referitoare la   plângerea prealabilă formulată 
împotriva  Hotărârii Consiliului Local  nr. 316/31.07.2020-privind trecerea imobilelor - 
teren situate în Timişoara, P-ța Victoriei nr.5,  cu nr. top 202/2 inscris in CF 428129 
Timisoara, nr. top 202/3 inscris in CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 inscris in CF 
nr.449905 Timișoara(CF vechi 90752)  din proprietatea Statului Român prin  RA URBIS 
în domeniul privat si ulterior in domeniul public al Municipiului Timişoara. 

20. Adresa nr. SC2020 – 023914/13.10.2020 a SC DYNA PMT INVEST SRL referitoare la 
plângerea prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 361/01.09.2020 
privind  modificarea cap. IV-Preţul , la Contractul de concesiune nr. 1 din 01.07.1995 
încheiat între Municipiul Timişoara şi SC DYNA PMD INVEST SRL. 

21. Adresa nr. SC2020 – 026515/11.11.2020 a numiților Anton Ștefan, Cornea Felicia-
Cornelia și Cornea Constantin-Cosmin, Contra Raluca și Contra Cătălin-Cristian, 
Gubincsik Norbert Daniel, Mureșan Ciprian, Rusu Ion, Socol Flavius-George și Socol 
Ioana Denisa, Tașcău Constantin, Ursachi Petru Dorin prin Cabinet de avocat Moisă 
Laurențiu, referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului 
Local nr.451/28.10.2020 -privind suspendarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 
609/10.12.2019 pentru modificarea Hotãrârii Consiliului Local nr. 127 din 27.03.2019 



privind aprobarea Tabelului nominal ierarhizat dupã punctaj al solicitanților de teren 
conform  Legii nr. 15/2003 și a atribuirii parcelelor validate conform Hotãrârii 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 20 din 29.01.2019. 

22. Adresa nr. SC2020 – 022629/29.09.2020 a numiților Truț-Jorj Tiberiu –Sorin și Truț-
Jorj Casiana –Loredana prin  Cabinet individual de avocat – COR Amina referitoare la 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 658/23.12.2019 
privind majorarea cu  400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru 
imobilul situat în Timişoara,  STR. BD REGELE CAROL I NR. 4, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

23. Adresa nr. SC2020 – 021161/14.09.2020  a S.C. DEVELOPERS S.R.L. prin Cabinet de 
avocat Dan Șurianu referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva  Hotărârii 
Consiliului Local  nr. 394/08.09.2020-privind aprobarea anularii Planului Urbanistic 
Zonal "Construcţie locuinţe colective", Str. N.D. Cocea - Th. Pallady, cartier Ciarda 
Roşie, Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 263/13.05.2020. 

24. Adresa nr.SC2020 -020318/03.09.2020 a  numiților David Ionela-Mirela, David Ovidiu-
Daniel și Chirițoiu Olga prin  SCPA David&Zanescu referitoare la plângerea prealabilă 
formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 157/2002 privind aprobarea Planului 
Urbanistic General al Municipiului Timișoara(de rectificare și anulare partială). 

25. Adresa nr. SC2020-028406/03.12.2020 a Consiliului Județean Timiș referitoare la  
Hotărârea Consiliului Județean nr. 172/25.11.2020 privind aprobarea Acordului de 
parteneriat încheiat pentru dezvoltarea de proiecte comune de transport și mobilitate în 
județele  Caraș-Severin și Timiș încheiat între Municipiul Reșița, prin Consiliul Local, 
Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local, Județul Caraș-Severin, prin Consiliul 
Județean Caraș-Severin și Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș. 

26. Interpelările consilierilor locali.  
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi au fost inițiate de Primarul 
Municipiului Timișoara – domnul Dominic Fritz, și  au fost trimise spre avizare comisiilor pe 
domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 

 
 

 
 


