
          Anexă 
                                                                                                                  La Dispoziția nr. 650 
                                                                                                                  Din data de 19.05.2021 
 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 
11.05.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a 
terenurilor care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către PANORAMIC 
GREENCITY SRL, înscrise în CF nr.452683 în suprafaţă de 115 mp și CF nr. 452684 în 
suprafață de 18 mp, teren intravilan destinat drumului public. 

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea dobândirii de cãtre Municipiul Timișoara a 
terenului ce face obiectul renunțãrii la dreptul de proprietate de cãtre NOUA CASÃ 
LOCUINȚE SRL și SOXY TM SRL, înscris în CF nr. 452609 în suprafațã de 617 mp, 
teren intravilan destinat drumului public. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului 
ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către KAUFLAND ROMÂNIA 
SOCIETATE ÎN COMANDITĂ, înscris în CF nr.452545 în suprafaţă de 78 mp, teren 
intravilan destinat unei stații de autobuz.  

5. Proiect de hotărâre  privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a 
terenului înscris în CF nr. 452435 Timişoara, nr.cad. 452435 ce face  obiectul renunţării la 
dreptul de proprietate de către Buciu Adrian.  

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în 
domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului situat în Calea Torontalului.(Buclă 
tramvai) 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului  Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat  în str. Stuparilor nr.65.  

8. Proiect de hotărâre  privind  trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în 
domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de 
locuinţă, situat în Timişoara str. Drubeta, nr.62 înscris în CF 430491 Timişoara, nr. 
topografic 14023/1 în suprafață de 706 mp. 

9. Proiect de hotărâre  privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Zurich nr. 34 înscris în 
CF nr. 431886 Timișoara . 

10. Proiect de hotărâre privind  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a apartamentului  
spațiu , aferent  imobilului din Timișoara, Piața Traian nr.2 ,etaj parter, înscris în CF 
409297-C1-U5 Timișoara, nr.cadastral: 5751/XXV, la prețul de 72.000 euro. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de reapartamentare a imobilului situat  în 
str. Martir Sorinel Leia(fosta str. Artiștilor), nr.8.   

12. Proiect de hotărâre privind radierea poziției nr. 3973 din Anexa la Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 313/26.07.2005 privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Municipiului 
Timișoara.  

13. Proiect de hotărâre privind  modificarea concesionarului din Contractul de concesiune 
nr.1/16.11.2006 încheiat între Municipiul Timișoara și SC Nova-Tim S.R.L.  



14. Proiect de hotărâre pentru adoptarea  Regulamentului privind deținerea animalelor de 
companie și accesul persoanelor însoțite de animale de companie în Municipiul 
Timișoara.  

15. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului 
Timișoara, art.21,24 și 32.  

16. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a unui microbuz  marca Opel Vivaro 
8+1 locuri, către Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely Timișoara. 

17. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului 
vacant din cadrul Consiliului de administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecție pentru ocuparea posturilor 
vacante din cadrul Consiliului de administrație la Compania Locală de Termoficare 
”COLTERM” S.A. Timișoara – componenta  inițială. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Proiectul  RORS-406 ”E-support 
service for career and vocational conseling of youth entering to the labor market”, proiect 
aprobat spre finanțare prin Programul Interreg –IPA CBC Romania – Serbia Programme 
2014-2020, proiect pe care Colegiul Național Bănățean în parteneriat atât cu  UVT 
Timișoara, cât și cu școlile ”Nikola Tesla” și ”Borislav Petrov Baraca” ambele din Serbia, 
il implementează în perioada 03.04.2021 – 02.04.2022. 

20. Proiect de hotărâre privind  acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din Timișoara pe anul 2021. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul ”Reamenajare Secție ATI în corp C5, 
fără intervenții la nivel structural, la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase V. Babeș”, Str. 
Gh. Adam, nr.13, Timișoara, județul Timiș”. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Lucrări de reparații și 
întreținere la nivelul învelitorii pentru ”Liceul Shakespeare”, Piața Romanilor, nr.13”.  

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuințe colective în 
regim de înălțime S+P+3E+Er și SAD la parter”, Calea Sever Bocu nr.68, CF nr.409312, 
Timișoara. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”DEZVOLTARE 
PROIECT IMOBILIAR MIXT-REZIDENȚIAL, BIROURI, SERVICII”, Splaiul  Nicolae 
Titulescu nr.5, CF 405438, Timișoara.  

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”ZONĂ SERVICII – 
SPAȚII COMERCIALE ȘI BIROURI ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E”, strada 
Marginii, CF 448778, 448782, 448783, 448696, Timișoara.  

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ''Zonă de locuințe 
individuale și locuințe colective mici și zonă de servicii și depozitare”, str.Lt.Ovidiu 
Balea, fn., Timişoara, CF nr. 446606,  CF nr. 446608, CF nr. 446603, CF nr.446609, CF 
nr.446605, CF  nr. 446607, CF nr. 446604, CF  nr. 446611, CF nr. 446617, CF nr. 
446613, CF nr.446614, CF  nr.446612, CF nr.446615, CF nr. 446610, CF nr. 446616,  CF 
nr.419892. 

27. Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din articolul 4 din H.C.L. nr. 
271/22.07.2020 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clădiri birouri, 
hală producţie, servicii, depozitare, hală logistică, parcare, pistă testare, pasarelă între 
clădiri pe drum public”, strada Siemens nr. 1, Timişoara. 



28. Adresa nr.SC2021 – 12587/07.05.2021  a Instituției Prefectului – Județul Timiș privind 
obligațiile aleșilor locali, potrivit art.225 alin.(2) și (3) din Codul Administrativ. 

29. Adresa nr.SC2021- 010219/13.04.2021  a  doamnei Asmail Violeta Mariana prin care 
solicită clarificarea unor aspecte legate de situația juridică și faptică a imobilelor situate în 
Timișoara, identificate prin C.F. nr.108002(CF nr.402967) – nr.cad. A527/1/11 respectiv 
CF nr.143060(CF nr.404837) – nr.cad A527/1/12. 

30. Adresa nr. SC2021 -010259/13.04.2021  a  Asociațiilor de proprietari din Cartierul 
Consiliul Europei privind  situația creată de Centrul Creștin Timișoara(Neoprotestant) – 
Biserica Agape prin interzicerea accesului cetățenilor la parcări publice și spații verzi. 

31. Interpelările consilierilor locali. 
 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi, cu excepția celor de la pct. 14 și 15,  
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. 

Proiectele de hotărâre  înscrise  pe Proiectul ordinii de zi  la pct.14 și 15 au fost inițiate de 
doamna consilier Elena-Rodica  Militaru și domnul consilier  Răzvan-Ion Stana. 

 

 

 
 
 


