
          Anexă 
                                                                                                                  La Dispoziția nr.735  
                                                                                                                  Din data de  11.06.2021 
 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
25.05.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind  constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al 
domnului REȘITNEC DAN și vacantarea locului acestuia, în Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara.   

4. Proiect de hotărâre privind dobândirea de către Municipiul Timişoara a terenurilor  înscrise 
în C.F.445785, CF445786,CF445798,CF445805, CF445812 Timișoara, ce fac obiectul 
renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. F.B.R. TOWERS S.R.L. și trecerea 
terenurilor respective, cât și a celor înscrise în CF 445799, CF 445808, CF 445809 din 
domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara. 

5. Proiect de hotărâre privind constituirea  dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 
terenului situat în B-dul Iosif Bulbuca aferent restaurantului drive-in Mc Donald’s 
Timișoara Stadion în favoarea PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA S.R.L. 

6. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat  în str. Chișodei nr.64. 

7. Proiect de hotărâre  privind completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică 
transmise spre folosință operatorului) la Contractul de delegare a serviciilor publice de 
alimentare cu apă și de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A. 

8. Proiect de hotărâre privind privind  prelungirea pe o perioada de 4 ani a Contractului nr.SC 
2017-14663/15.06.2017   pentru activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor 
detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor, 
eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, precum și demolare imobile şi alte construcţii, 
manipulare, transport”, către  COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM 
S.A. 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioada de 1 an a Contractului  de închiriere 
nr. 690/1999 încheiat cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ NOTARIALĂ SICHIM 
IOANA –NOTINGHER TEODORA, pentru spaţiul situat în Timişoara, P-ța Țepeș Vodă 
nr. 1. 

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1603/20.04.2018 
încheiat cu Asociația împotriva Cancerului Timișoara.    

11. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului 
Local, în vederea  negocierii  închirierii  imobilelor  situate  în Timișoara, P-ța Unirii nr. 7  
și Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 24   în care funcţionează  Liceul Teoretic “Nikolaus Lenau”- 
clasele I-IV respectiv Clinica  de Obstetrică şi Ginecologie  a Spitalului Clinic Municipal 
de Urgenţă Timişoara.   

12. Proiect de hotărâre privind  constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 
terenului situat  în str. Dorobanților nr.63, aferent service-ului auto, în favoarea   SC. 
PAJURA S.R.L.    

13. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a  ap. spațiu comercial 7, aferent 



imobilului din strada I.Ghica nr.5, etaj subsol, identificat cu C.F. nr.415559-C1-U7, 
nr.cadastral  415559-C1-U7 Timișoara , la prețul  de vânzare de 33.000 euro.   

14. Privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara, la intenția de înstrãinare a ap.16A- cu destinația spațiu comercial, aferent 
imobilului din strada Coriolan Brediceanu  nr.2, identificat cu C.F  nr.404563-C1-U37 
Timișoara, nr.cadastral 404563-C1-U37, la prețul  de vânzare de 650.000 euro. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procedurii cadru privind majorarea impozitului pe 
clădirile neîngrijite/degradate situate în intravilan.  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului pentru aplicarea Programului de 
sprijin financiar pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor din zonele 
prioritare de intervenție din Municipiul Timișoara”.  

17. Proiect de hotărâRe privind  aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  
pentru anul 2021 al S.C. PIEȚE S.A.  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Bugetelor de Venituri Cheltuieli ( BVC ) pe anul 
2021 pentru pădurile Municipiului Timișoara, administrate de Regia Națională a Pădurilor-
Romsilva, Direcția Silvică Timiș, prin Ocolul Silvic Timișoara și Ocolul Silvic Ana 
Lugojana.  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea  revizuirii Planului anual de evoluție a tarifelor la apă 
și canalizare pentru implementarea ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 
apă și apă uzată din Județul Timiș, în perioada 2014-2020”.  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Reabilitare Cinematograf  
Dacia Timișoara”. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului ”Reabilitare imobil 
Cinematograf  Victoria”. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării proiectului  ”Refuncționalizare clădire 
din funcțiunea de spital de dermatologie în clădire cu funcțiunea de spațiu Multicultural, 
str. Mărășești nr.5, Timișoara”. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Retehnologizarea/reabilitare rețea 
primară de termoficare în Municipiul Timișoara. Etapa1(zona centrală   și zona Constantin 
cel Mare)”. 

24. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de 
Administrație la HORTICULTURA S.A Timișoara. 

25. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de 
Administrație la PIEȚE S.A. Timișoara. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Spitalul 
Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș, Timișoara. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale către Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Timiș pentru anul 2021. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”LOCUINȚE 
COLECTIVE ȘI FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, Str. Gheorghe Lazăr nr.17, 
Timișoara. 

29. 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. 



30. 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. 

31. 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.  

32. Adresa  Instituției Prefectului cu nr. 5705/S3/02.06.2021 înregistrată la Primăria 
Municipiului Timișoara cu nr. SC2021 -15419/03.06.2021 privind  rapoartele anuale de 
activitate ale aleșilor locali. 

33. Informarea nr.SC2021–15750/07.06.2021 referitoare la  rezilierea unilaterală a 
Contractului de concesiune nr. 94/25.05.2020 cu societatea comercială S.C. CASA  
FUNERARĂ OCTAVIAN ȘI ADI S.R.L. 

34. 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. 

35. Adresa nr. SC2021 – 013811/24.05.2021 a Serviciului Juridic – Biroul Consultanță 
Juridică referitoare la Plângerea prealabilă cu nr. SC2021 – 13811/19.05.2021,  formulată 
de Jaramani Tamer, împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 451/28.10.2020. 

36. Adresa nr. SC2021 – 014139/21.05.2021 a Consiliului Județean Caraș-Severin privind 
Hotărârea nr. 136/17.05.2021 – privind modificarea Acordului de Asociere încheiat în 
vederea achiziționării în comun a serviciilor de realizare a Studiului de prefezabilitate 
(după caz) și a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiție:” 
Reabilitare/Modernizare infrastructură feroviară Reșița Nord – Timișoara Nord  cu 
extensie Voiteni-Stamora Moravița – frontieră” între Municipiul Reșita, Municipiul 
Timișoara, Județul Caraș-Severin și Județul Timiș, aprobat prin Hotărârea Consiliului  
Județean Caraș-Severin nr.64/25.02.2021. 

37. Adresa nr. SC2021- 14848/27.05.2021 a doamnei Zăbulică Luminița privind solicitarea de 
achitare a sumei de 4070 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată în dosarul numărul 
3768/30/2020. 

38. Adresa nr. SC2021 – 15184/31.05.2021 a Direcției de Evidență a Persoanelor privind 
Informarea cu modificările legislative aduse prin HG nr.295/2021 cu impact asupra 
volumului de muncă la Biroul Actualizări Verificări Furnizări Date din cadrul Direcției de 
Evidență a  Persoanelor Timișoara. 

39. Adresa nr. SC2021 – 015167/31.05.2021 a domnului Morariu Mircea având ca obiect  
reducerea poluării atmosferei cu particule PM10. 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi, cu excepția pct.3,  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. 

Proiectul de hotărâre de la pct. 3 al ordinii de zi a fost inițiat de  grupul de lucru format din: 
Dan Reșitnec – consilier local, Elena – Rodica Militaru- consilier local, Cosmin Gabriel Tabără 
Amânar – Viceprimar, Dan-Aurel Diaconu – consilier local, Radu-Daniel Țoancă – consilier 
local și Roxana-Teodora Iliescu-consilier local.  

 


