
          Anexă 
                                                                                                                  La Dispoziția nr.  
                                                                                                                  Din data de 05.03.2021 
 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
23.02.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuție al bugetului local al 
Municipiului Timișoara la 31  Decembrie 2020. 

3. Proiect de hotărâre  pentru modificarea art.8 alin.2, art.14 alin.2 și alin.3, din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare, a Organigramei și a Statului de Funcții a 
Sport Club Municipal Timișoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
470/30.10.2015, cu modificările ulterioare. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timişoara a terenului 
în suprafaţă de 3194 mp, înscris în CF nr. 444342 Timişoara, top 444342, ce face  
obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Todeci Constantin  şi trecerea 
terenului respectiv din domeniul privat al municipiului Timişoara în domeniul public al 
municipiului Timişoara. 

5. Proiect de hotărâre  privind dezlipirea imobilului înscris în  CF nr. 411155, având nr. Top 
29122/1/1/2/2, CF vechi nr. 107927 în suprafață de 1100 mp în două loturi, Lotul 1 în 
suprafață de 1070 mp și Lotul 2 în suprafață de 30 mp și ieșirea din indiviziune. 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Piatra Craiului nr. 4. 

7. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a ap. spatiu comercial , situat 
în Timișoara, Piața Romanilor nr.9 și strada Ștefan cel Mare nr. 18, înscris în CF 405286-
C1-U4  nr. top. 6860/VI  la prețul de vânzare de 45.000 euro. 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea   termenului   de folosință a  parterului  și  a 
etajului  I   din  Căminul  cu P+3E, înscris în CF nr  443418 Timișoara   cu nr. cad nr  
443418 –C5,  al fostului  Colegiu Tehnic ”Dimitrie Leonida”, situat în Timișoara, str. 
Dunărea nr. 9, pus la  dispoziția Compartimentului Voluntar Pentru Situații de Urgență 
din cadrul Municipiului Timișoara prin Hotărârea  Consiliului Local  nr. 464/27.11.2020. 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea executării lucrărilor pentru aducerea la cotă a 
terenului în vederea realizării obiectivului ”Construire bază sportivă TIP – 1 Str. 
Constantin Rădulescu nr.6, Municipiul Timișoara, județul Timiș. 

10. Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe o perioadă de 5 ani, a contractului de închiriere 
nr. 1494/28.02.2007, încheiat cu Casa Județeană de Pensii Timiș pentru spațiul situat în 
Timișoara, Piața Mitropolit Sterca Suluțiu nr.2. 

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani, a contractului de închiriere 
nr. 1326/22.05.2002, încheiat cu S.C. Mobistar RO SRL pentru spațiul situat în 
Timișoara, str. Albăstrelelor nr.42. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ”DALI+PT  Reabilitare 
galerie de artă”. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  ”Relocării/disponibilizării/scoaterii animalelor din 
inventarul colecției Grădinii Zoologice a Municipiului Timișoara”. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „TIM 
INTEGRA – Servicii și parteneriat activ pentru incluziunea socio-culturală a persoanelor 
vulnerabile. 



15. Proiect de hotărâre privind funcționarea în continuare a Biroului Promovare Culturală și 
Turistică, în spațiul situat în Timișoara, str. Alba Iulia nr.2. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara nr. 270/2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de 
Proiecte Culturale și Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene al 
Municipiului Timișoara. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexelor 1 și 2 la HCL nr. 
14/26.01.202 privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat 
și ale unităților de învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2020 –
2021. 

18. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului 
Local, în vederea negocierii închirierii imobilului situate în Timișoara, Bv. Revoluției 
1989 nr. 12 în care funcționează Clinica de Cardiologie – ASCAR din cadrul Spitalului 
Clinic Municipal de Urgență Timișoara 

19. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Locale de Ordine Publică. 
20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 15/23.01.2015, cu 

privire la componența Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice 
pe raza Municipiului Timișoara și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
al comisiei. 

21. Adresa nr. SC2021 – 003158/04.02.2021  a S.C. Colterm  cu privire la Decizia nr. 
71/18.01.2021 a Camerei de Conturi Timiș,  pentru înlăturarea deficiențelor constatate și 
consemnate în Raportul de control nr. 25272/18.12.2020 la Compania  Locală de 
Termoficare Colterm S.A. Timișoara. 

22. Adresa nr. Adresa nr. SC2021- 3359/05.02.2021 a  d-nei Corina Macri  Președinte 
patronat Hoteluri și Restaurante Timișoara  referitoare la impozite și Informarea nr. 
IF2021 – 009288/02.03.2021. 

23. Adresa nr.SC2021 – 5738/03.03.2021  a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est 
privind solicitarea Del Corso Family SRL,  prin care invocă  activarea clauzei de forță 
majoră și  negocierea  sumei  de la plata căreia  ar trebui să fie exonerată societatea. 

24. Informarea  nr. SC2020 – 28710/25.01.2021 înregistrată la Serviciul de Administrație 
Locală în data de  15.02.2021 privind Adresa  domnului Sever Jianu  cu nr.SC20202 – 
28710/07.12.2020,  prin care solicită  rectificarea CF – parcela cad. 438369, cvartal Aleea 
Viilor – Bucovina- Calea Torontalului- Grigore Alexandrescu. 

25. Adresa nr. SJ2021 – 251/08.02.2021  a Serviciului Juridic privind cererea de chemare în 
judecată formulată de Inspectoratul Școlar Județean Timiș privind anularea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 54/2020 - privind declararea imobilului -Corp A şi teren în 
suprafaţă de 4314 mp, situat în Timişoara, Calea Aradului  nr. 56, înscris în CF nr. 
444738 Timişoara cu nr. cad 444738  ca bun de interes local şi înaintarea cãtre Guvernul 
României a propunerii de emitere a unei hotãrâri de guvern pentru trecerea acestuia din 
proprietatea publică a Statului Român şi din administrarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului 
Local  al Municipiului Timişoara. 

26. Adresa nr. SC2021 -4202/16.02.2021 a SC FLD PROFESSIONAL SRL privind  
solicitarea de amânare la plata chiriei pentru  spațiile cu altă destinație SAD 2 și SAD 3 
din str. Dacilor nr.8. 



27. Raportul de activitate  nr. CS2021 – 000068/02.03.2021 al domnului consilier STANA 
RĂZVAN ION pentru  noiembrie – decembrie 2020. 

28. Raportul de activitate nr. CS2021 – 000069/02.03.2021 al domnului consilier Gonzalez 
Garrido Jorge pentru octombrie – decembrie 2020. 

29. Raportul de activitate nr.CS2021 – 000070/03.03.2021 al doamnei consilier Militaru 
Elena-Rodica. 

30. Raportul de activitate nr. CS2021-000077/12.03.2021 al doamnei consilier Romocean 
Paula-Ana. 

31. Hotărârea nr. 35/15.02.2021  a Consiliului Judeețean Timiș  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.  

32. Hotărârea nr.36/15.02.2021 a Consiliului Județean Timiș 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.  

33. Solicitarea CS2021-79/12.03.2021-a d-lui Emilian Valea – Președinte CA COLTERM  
privind convocarea AGA COLTERM.  
 

 
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. 

 
 
 
 
 
 


