
           
          Anexă 
                                                                                                    La Dispoziția nr.452                                      
                  Din data de 09.04.2021 
 
 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
30.03.2021. 

2. Proiect de hotărîre privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza 
Legii nr.112/1995, situat în Timişoara B-dul Eroilor de la Tisa nr. 8, conform Sentinţei 
civile nr. 10714/05.11.2018 pronunţată de Judecătoria Timişoara în şnur cu Decizia Civilă 
nr. 663/23.06.2020 pronunţată de Tribunalul Timiş. 

3. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat  în str. Mareșal Constantin 
Prezan nr.82. 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat  în str. Păcii, nr. 10. 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat   în str. Dâmbovița nr. 29. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții pentru utilizarea de către 
Serviciul Public Creșe Timișoara a unui autovehicul din parcul auto al Direcției de 
Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în vederea transportării hranei. 

7. Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe o perioadã  de 5 ani,  a Contractului de 
închiriere nr. 1602/19.04.2018, încheiat cu BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS – 
SORIN TITEL,  pentru spațiul situat în Timișoara, str. Podgoriei nr. 10. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în 
ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 23.02.2021,  către persoanele 
înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, precum și către 
persoanele solicitante a unei locuințe de serviciu în vederea încheierii contractelor de 
închiriere. 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de 
învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-
2021.  

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu 
altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului 
Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 și 
modificată prin HCLMT nr. 45/16.02.2021. 

11. Adresa nr. 576/16.03.2021 din partea Camerei de Conturi Timiș, înregistrată la noi cu nr. 
SC2021-007877/24.03.2021 – privind Rapoartele anuale referitoare la finanțele publice 
locale. 

12. Adresa nr. SC2021 – 7132/16.03.2021  a Instituției Prefectului – Județul Timiș, 
referitoare la cererea formulată de Daia Gheorghe și Daia Maricica-Crezantina privind 
emiterea Titlului de proprietate asupra terenului în suprafață de 1725 mp. în baza Legii nr. 
18/1991, modificată prin Legea nr. 87/2020, a fondului funciar și  Informarea  



Compartimentului Administrare Fond Funciar din 30.03.2021 cu privire la  solicitarea  
domnilor consilieri Dan Diaconu și Radu Țoancă. 

13. Raportul de activitate nr.CS2021 – 000108/31.03.2021 al doamnei consilier Ana-Maria 
Munteanu pentru perioada noiembrie-decembrie 2020. 

 
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. 

 
 
 
 
 
 


