
          Anexă 
                                                                                                                  La Dispoziția nr. 251 
                                                                                                                  Din data de 17.02.2021 
 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 
16.02.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  dobândirii de către Municipiul Timişoara, a 
terenului înscris în C.F. nr.452340-Timișoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de 
proprietate de către Meszaros Elisaveta. 

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

4. Proiect de  hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de 
locuință, situat în str. Jules Verne nr.5. 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului în suprafață de 681 mp., aferent 
imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Popa Șapcă, nr. 28, înscris în 
CF 428582 Timișoara, nr. topograpfic 912. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat al municipiului 
Timișoara, în domeniul public al municipiului Timișoara, a terenului înscris în CF nr. 
427445 Timișoara. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului 
situat în Timișoara str. Diaconul Coresi, înscris în CF nr. 420385 Timișoara, nr. top. 
14168/1. 

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 22 din str. Miloia nr. 52 (fost bl. 
B1) sc. A, către Mataringa Vasilica Monica. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul 
urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și 
completată.  

10. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu 5 porții de hrană gratuită de către Direcția de 
Asistență Socială a Municipiului Timișoara prin Cantina Socială din cadrul Complexului 
de servicii ”SF. Francisc”, furnizorului privat de servicii sociale ”Fundația Timișoara ’89. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.1 la Acordul de parteneriat 
nr.24637/02.12.2020 pentru dezvoltarea de proiecte comune de transport și mobilitate în 
județele Caraș-Severin și Timiș încheiat între  Municipiul Reșița, prin Consiliul Local 
Reșița, Municipiul Timișoara, prin Consiliul Local Timișoara, Județul Caraș-Severin, prin 
Consiliul Județean Caraș-Severin și Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș.  

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Asociere încheiat în vederea 
achiziționãrii în comun a serviciilor de realizare a Studiului de Prefezabilitate (dupã caz) 
și a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție: ”Reabilitare/Modernizare 
infrastructurã feroviarã Reșița Nord – Timișoara Nord cu extensie Voiteni - Stamora 
Moravița-frontierã” între  Municipiul Reșița, Municipiul Timișoara, Județul Caraș-
Severin și Județul Timiș.  

13. Proiect de  hotărâre privind aprobarea încheierii unui accord de cooperare între 
Municipiul Timișoara și Fundația ”Eta2u”. 



14. Proiect de hotărâre privind închirierea etajului I al imobilului situat în Timișoara, Str. 
Alexandru Odobescu nr.1, în care funcționează Clinica de Obstetrică-Ginecologie din 
cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara. 

15. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului 
Local, în vederea  negocierii  închirierii  imobilului situat în Timişoara, str. Martir 
Leontina Bînciu nr.5, în care se  desfășoară activitatea Grădiniţei cu Program Prelungit 
nr.19, arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr. 33. 

16. Proiect de hotărâre privind  componența Comisiei de selecție pentru evaluarea/selecția 
membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Municipiul 
Timișoara are calitatea de autoritate publică  tutelară.  

17. Proiect de hotărâre privind  desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al 
RETIM Ecologic Service S.A. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe și funcțiuni 
complementare”, CF nr. 437320, Timişoara. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Desfiintare partiala 
locuinta parter, si extindere in regim P+1E”, str. Constantin Brancusi nr. 6, Timişoara. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LOCUINȚE ȘI 
SERVICII”, Piața Bisericii nr.7, Timișoara.  

21. Raportul de activitate al doamnei consilier local AIDA SZILAGYI, pentru anul 2020, 
înregistrat cu  nr. CS2021-000037 din 15.02.2021. 

22. Adresa nr. SJ2020-308/16.02.2021, a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest 
–  Compartiment Spații cu altă Destinație II Vest, cu privire la componența Comisiei 
pentru vânzarea spațiilor medicale și a Comisiei de contestații ce cad sub incidența OUG 
nr. 68/28.05.2008. 

23. Adresa nr. SC2021 – 478/04.02.2021 a Serviciului Juridic  referitoare la Sentința Civilă  
nr. 881/26.10.2020  privind anularea în parte a Hotărârii Consiliului Local 
nr.722/23.11.2018  în ceea ce privește imobilul din Timișoara, P-ța Unirii nr.6, anexele nr. 
3,4 și 5. 

24. 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. 

 


