
          Anexă 
                                                                                                                  La Dispoziția nr. 611 
                                                                                                                  Din data de 07.05.2021 
 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
22.04.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind vânzarea cotei de 500/896 mp  din terenul situat  în Spl. Tudor 
Vladimirescu nr.32. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timişoara a terenului 
în suprafaţă de 495 mp, situat în Timişoara, str. Armoniei, înscris în CF nr. 452802 
Timişoara, top 452802, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către 
Ciobanu Mircea Gabriel, Negru Flavius-Fănel, Negru Alexandra-Violeta şi trecerea 
terenului respectiv din domeniul privat al municipiului Timişoara în domeniul public al 
municipiului Timişoara cu categoria de folosinţă drum. 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în 
domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului aferent străzii General  Leonard  
Mociulschi (zona Metro2), înscris în CF 424402 Timișoara și CF 424400 Timișoara. 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea 
Societății de Transport Public Timișoara, în vederea scoaterii din funcțiune, 
dezmembrării, casării și valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora. 

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Inspectoratul Școlar Județean Timiș 
a terenului înscris în CF 413834 Timișoara, proprietatea Primăriei Municipiului 
Timișoara. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea concesionarului din Contractul de concesiune 
nr.10/26.10.1999 și Contractul de concesiune nr. 9/01.06.2000, încheiate între Municipiul 
Timișoara și S.C. KROMBERG & SCHUBERT ROMANIA TI S.R.L. 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 2 ani, prin act adițional la 
Contractul de închiriere nr.1466/2005 încheiat cu S.C. G&R EVOLUTION COMPANY 
S.R.L. pentru spațiul situat  în Timișoara, strada Alba Iulia nr.2. 

9. Proiect de hotărâre privind  reatribuirea în folosință gratuită, cu contract de comodat pe o 
perioadă de 1 an   a  spațiului  situat în Timişoara, str. Colonel Enescu nr. 8, către  
UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI  FILIALA TIMIȘOARA. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 1 an a folosinței gratuite 
a spațiilor cu altă destinație decât locuință și întocmirea  actelor adiționale la contractele 
de comodat încheiate cu UNIUNEA ARTIȘTILOR PLASTICI FILIALA TIMIȘOARA. 

11. Proiect de hotărâre privind reatribuirea pe o perioadă de 3 ani, prin contract de închiriere a 
spațiului cu altă destinație situat în Timișoara, Piața Sfântul Gheorghe nr.4, SAD6, către 
Uniunea Națională pentru Progresul României. 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a sălii de sport a fostului Liceu 
Tehnologic Agricol ”Petru Botiș” situată în Timișoara, Str. Calea Aradului nr.56, către 
Club Sportiv Municipal Timișoara în vederea desfășurării antrenamentelor secției de 
baschet juvenil. 

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiilor din Timișoara, str. 
Simion Bărnuțiu, nr.11A, identificat prin CF 400581-C1-U48 Timișoara și str. Simion 
Bărnuțiu, nr. 11, sc.B, identificat prin CF nr.400581-C1-U45 Timișoara către DIRECŢIA 



DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA și încheierea contractelor 
de comodat.   

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între  Primăria 
Municipiului Timișoara și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara în vederea 
sprijinirii implementării  Proiectului POCU 136480 în Municipiul Timișoara. 

15. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului CORAȘ DANIEL MARIUS  cu doamna 
AIDA-SORINA SZILAGYI – consilier local, ca reprezentant în Adunarea Generală  a 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea diagnozei sociale a Municipiului Timișoara. 
17. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză a spațiilor temporar  

disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea 
publică a Municipiului Timișoara. 
 

 
 


