
          Anexă 
                                                                                                          La Dispoziția nr. 367 
                                                                                                                  Din data de 24.03.2021 
 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 
16.03.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 
terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate  de către Ivan Marioara. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în cartea funciară a 
drumului paralel cu străzile Delinești și Luduș în suprafață de 1362 mp, proprietatea 
Municipiului Timișoara. 

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 636 
mp, proprietatea municipiului Timişoara-domeniul privat, situat în Timişoara, 
str.Cocostârcului, nr.8, înscris în CF nr. 452071 Timişoara, nr.cadastral 452071, către 
Biserica Creştină Penticostală Maranata Ghiroda. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Serviciul 
Public Asistență Medicală Școlară Timișoara. 

6. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a imobilului din strada General 
Dragalina nr. 24, ap.1/B, parter, identificat cu C.F nr. 403408-C1-U19, nr. cadastral 
403408 -C1-U19 Timișoara , la prețul  de vânzare de 65.000 euro. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților 
de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului Timișoara, 
pentru anul școlar 2021 – 2022. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "Amenajări interioare: racord pentru 
rampe mobile, montare dispozitive autoînchidere ușa pod si casa scării secundară, 
amenajare încăpere echipament control ISU, realizare pante casă de scară secundară 
pentru racordare la hol in localitatea Timisoara , B-dul C. D. Loga  nr. 37", la Colegiul 
National C. D. Loga cu scopul obtinerii autorizatiei de securitate la incendiu. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
activității de voluntariat din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și al serviciilor 
publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
Comisiei de Repartizare a Locuințelor aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
127/20.03.2018, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 461/13.09.2018. 

11. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea reconfirmãrii adeziunii Municipiului Timișoara la 
Convenția Primarilor pentru Climã și Energie (Covenant of Mayors for Climate and 
Energy). 

12. Proiect de hotărâre pentru aprobarea participãrii Municipiului Timișoara  ca Promotor al 
Proiectului „Elaborarea planului de atenuare și adaptare la schimbãrile climatice în 
Municipiul Timișoara”, finanțat în cadrul „Mediu, Adaptare la Schimbãrile Climatice și 
Ecosisteme” (Programului RO – Mediu)  prin intermediul Schemei de Granturi Mici 
(SGS-1) „Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbãrile climatice în 
municipalități”. 



13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ZONA DE 
PRODUCȚIE, SERVICII ȘI DEPOZITARE”, CALEA ARADULUI, DN 69, Km. 7, 
Timișoara.  

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LOCUINȚE 
COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, str. ION HOBANA CF 
NR.446998, Timișoara. 

15. Adresa nr. SC2020 – 13712/10.03.2021  a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II 
Vest – Compartiment Spații cu altă destinație II Vest, privind desemnarea  
reprezentanților Consiliului Local  în Comisia de licitație.( Comisia de Evaluare: un  
membru și un supleant; Comisia de Contestație: un membru și un  supleant). 

16. Adresa nr. SC2021-007132 din 16.03 2021, a Instituției Prefectului, referitoare la cererea 
formulată de Daia Gheorghe și Daia Maricica-Crezantina privind emiterea Titlului de 
Proprietate  asupra terenului în suprafață de 1.725 mp în baza Legii 18/1991, teren ce face 
obiectul   Hotărârii Consiliului Local  nr. 376/2020. 

17. Raportul de activitate nr.CS2021 – 86/18.03.2021 al domnului consilier Andrei Meșter 
pentru octombrie – decembrie 2020. 

18. Raportul de activitate  nr.CS2021 – 87/18.03.2021 al domnului consilier Răzvan 
Negrișanu  pentru  noiembrie – decembrie 2020. 

19. Raportul de activitate nr. CS2021 – 89/19.03.2021 al domnului consilier  Cornel-Florin 
Ilca pentru octombrie – decembrie 2020. 

20. Adresa nr. SC2021 – 5742/03.03.2021 a  Mai Ka Development privind Strategia Integrată  
de Dezvoltare Urbană  (SIDU) 2021 -2027 a Polului de Creștere Timișoara. 

21. Adresa cu nr. SC2021-6672/11.03.2021 a numiților Schein-Stancu Ion, Stancu Mirabela, 
Farkas Sorin, Stancu Simona, Stancu Ion, Stancu Biza, Stancu Aurica, Stancu Dorin, 
privind plângerea prealabilă prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 747/20.12.2018 privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. Iuliu Maniu Nr.47, ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite;  

22. Adresa cu nr. SC2021-5450/01.03.2021 a doamnei Țăranu Claudia Camelia, privind 
plângerea prealabilă prin care se solicită revocarea în partea a Hotărârii Consiliului Local 
nr. 782/23.12.2019 privind majorarea cu  400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 
2020, pentru imobilul situat în Timişoara,  Str. Ady Endre nr. 2, ca urmare a constatării 
stării tehnice de clădire neîngrijită;  

23. Adresa cu nr. SC2021-5452/01.03.2021 a doamnei Țăranu Claudia Camelia, privind 
plângerea prealabilă prin care se solicită revocarea în partea a Hotărârii Consiliului Local 
nr. 651/23.12.2019 privind majorarea cu  400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 
2020, pentru imobilul situat în Timişoara,  Str. Florimund Mercy nr. 4, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;  

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. 

 
 




