
          Anexă 
                                                                                                                  La Dispoziția nr. 787 
                                                                                                                  Din data de  23.06.2021 
 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 15.06.2021. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor  

înscrise în C.F. nr. 415143 Timișoara, C.F. nr. 415145 Timișoara și C.F. nr. 415146 Timișoara, ce 
fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către societatea PARK MODOȘ SRL și trecerea 
terenurilor respective din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al 
Municipiului Timișoara. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenurilor  
înscrise în C.F.nr. 449127 Timișoara și  C.F.nr. 428536 Timișoara, ce fac obiectul renunţării la 
dreptul de proprietate de către EUROBANAT PETROCHEM-P SRL și trecerea terenurilor 
respective din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului 
Timișoara. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat, în domeniul public al 
municipiului Timişoara, a terenurilor  înscrise în C.F. nr. 449670, 449694, 451604, 447089, 
dobândite prin Contractul de donaţie nr.578/12.04.2021, încheiat între SC LIDL ROMÂNIA SCS, 
SC DOMUS MEX SRL, MICRON ZCP 2018 SRL şi municipiul Timişoara.   

5. Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe o perioadă de 5 ani a Contractului de comodat 
nr.5/29.07.2016, încheiat cu Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara, pentru spațiul situat în 
Timișoara, Piața Victoriei, nr.1B. 

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscală a 
Municipiului Timișoara. 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Agendei manifestărilor culturale  din anul 2021 a Casei de 
Cultură a Municipiului Timișoara. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii de asistență tehnică 
rambursabilă ”Asistență pentru încălzirea durabilă și eficiență energetică pentru orașul Timișoara” 
încheiat cu Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 

9. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A. CALOR Timișoara asupra 
imobilului din str. Oituz nr.3. 

10. Raportul  de activitate cu nr. SC2021 – 016535/11.06.2021  al domnului consilier Ovidiu Merean,  
pentru perioada noiembrie 2020 – decembrie 2020. 

11. Raportul  de activitate cu nr. SC2021 – 016844/15.06.2021  al domnului consilier Boldura Vlad-
Andrei,  pentru perioada noiembrie 2020 – decembrie 2020. 

12. Raportul  de activitate cu nr. SC2021 – 016841/15.06.2021  al domnului consilier Lulciuc Adrian,  
pentru perioada noiembrie 2020 – decembrie 2020. 

13. Raportul  de activitate cu nr. SC2021 – 016900/15.06.2021  al doamnei consilier Mariș Daniela 
Mirela,  pentru perioada octombrie 2020 – decembrie 2020. 

14. Raportul  de activitate cu nr. SC2021 – 016965/16.06.2021  al domnului consilier Diaconu Dan,  
pentru perioada noiembrie 2020 – decembrie 2020. 

15. 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. 

 


