
Anexă 
                                                                                                                  La Dispoziția nr. 1557 
                                                                                                                  Din data de   03.09.2021 
 

1. Aprobarea Proceselor Verbale al ședințelor  Consiliului Local din 27.07.2021 și 
03.08.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului 
înscris în C.F.nr. 452061 Timișoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de 
către SOCIETATEA CITY OF MARA DEVELOPMENT S.A. și trecerea terenului 
respectiv 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 CF nr. 450603 Timişoara, nr. cad. 450603, CF nr. 450425 
Timișoara, nr. cad. 450425, CF nr. 450451 Timișoara, nr. cad. 450451, CF nr. 450481 
Timișoara, nr. cad. 450481 și CF nr. 450461 Timișoara, nr. cad. 450461 ce fac obiectul 
renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea CON-A S.R.L. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării cotei de 50,4/512  mp din terenul situat în 
Timișoara, str. Schwicker nr.46 (Călimănești nr.89). 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Căprioarei nr. 21, 
înscris în CF nr. 427939 Timișoara. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile externe, de 
până la 20.3 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes local.  

7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. SAD, etaj parter subsol, 
CF nr.451840-C1-U3, nr.topo 451840-C1-U3 și ap. pivniță II, etaj subsol, C.F. 
nr.451840-C1-U4, nr.topo 451840-C1-U4 din Timișoara, str. Gheorghe Lazăr nr.3, la 
prețul de 370.000 euro. 

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a ap.2, cu destinația birou 
producție, din Timișoara, strada Zugrav Nedelcu nr.9, etaj 1, corp A, identificat cu C.F 
nr.407719-C1-U24 Timișoara,  nr.cadastral 407719-C1-U24, la prețul de 73.736  lei. 

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a ap.SPAȚIU COMERCIAL, 
bar, patiserie din Timișoara, strada Gheorghe Lazãr nr.8, etaj parter, identificat cu C.F 
nr.407712-C1-U10 Timișoara, (nr.CF vechi: 149550, nr.topografic: 407/XV/B), 
nr.cadastral: 407712-C1-U10,  la prețul  de vânzare de 50.000 euro. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
141/24.04.2007 – privind reabilitarea termică a blocurilor de locuințe cu regim de 
înălțime până la P+9E realizate după proiecte tip, prin transformarea acoperișurilor tip 
terasă în acoperișuri înclinate, cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansardare la 
blocurile de locuințe cu  regim de înălțime până la P+9E.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul 
Timișoara și Asociația Banat IT, Asociația Smart City, respectiv Fundația AID-ONG, în 
vederea elaborării metodologiei pentru operaționalizarea guvernării participative la 
nivelul Municipiului Timișoara. 



12. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului 
Timișoara la proiectul intitulat „EXPLORE+ creative explorations of curiosity for 
innovative transdisciplinary, STEAM and social learning” / „EXPLORE+ explorări 
creative ale curiozității pentru inovația transdisciplinară, învățare STEAM și 
socială”,aprobat în cadrul Programului Erasmus+, Acţiunea Partnerships for 
Creativity/Parteneriat pentru creativitate (KA227), cu nr. 2020-1-DE03-KA227-SCH-
093721 şi a contribuţiei Municipiului Timişoara în acest proiect. 

13. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de 
administrator de condominii. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Demolare construcție existentã și 
construire Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilitãți, acces auto, acces pietonal, 
parcaje, amenajare parcelã”, cod SMIS 152020,  finanțat prin POR 2014-2020, Axa 9/P.I. 
9.1. și a cheltuielilor aferente acestuia, precum și a Acordului de parteneriat, încheiat între 
UAT Municipiul Timișoara și Direcția de Asistențã Socialã a Municipiului Timișoara, 
actualizat. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal „Construire spatiu 
comercial, imprejmuire teren, amenajari exterioare, amenajare cale de acces, amplasare 
firma luminoasa si totem”, strada Divizia 9 Cavalerie nr. 19, Timişoara.  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă locuințe”, CF 
448839, Timișoara.  

17. Proiect de hotărâre privind  ”DALI+pt Reabilitare și extindere pe verticală P+1E a 
imobilului situat în str. Brediceanu nr.37A și refuncționalizare în creșă.  

18. Adresa nr. SC2021 – 22565/10.08.2021  a Instituției Prefectului – Județul Timiș privind  
solicitarea de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr. 268/13.07.2021  - privind 
promovarea transparenței instituționale în Primăria Municipiului Timișoara prin 
publicarea actelor de studii ale primarului, viceprimarilor, consilierilor locali, 
consilierilor personali ai primarului și viceprimarilor precum și a angajaților care dețin 
funcții de conducere și a Hotărârii Consiliului Local nr. 269/13.07.2021 -  privind 
promovarea transparenței instituționale prin publicarea dovezii domiciliului aleșilor 
locali ai Unității Administrativ Teritoriale Timișoara. 

19. Adresele cu nr.  SC2021 –20135/15.07.2021, SC2021 – 20136/15.07.2021 și SC2021 - 
20617/20.07.2021 a Sindicatului Liber  al Salariaților din Primăria Municipiului 
Timișoara referitoare la Plângerile prealabile prin care solicită revocarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 237/15.06.2021 - privind modificarea şi aprobarea Organigramei, 
Statului de funcţii si a Regulamentului de organizare si funcţionare pentru aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Timișoara și a tuturor actelor subsecvente. 

20. Plângerea prealabilă a domnului Petrovici Ilie-Cosmin, înregistrată cu nr. SC2021-
020931/23.07.2021, prin care solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
237/15.06.2021 - privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii si a 
Regulamentului de organizare si funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Timișoara și a tuturor actelor subsecvente: Dispoziția Primarului 
Municipiului Timișoara nr. 910/16.07.2021 privind eliberarea din funcția publică și 
Dispoziția nr. 830/05.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a 
procedurilor legale prevăzute de OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

21. Plângerea  prealabilă a Asociației de Proprietari din str. Simion Bărnuțiu bl. 57A, 
înregistrată cu nr. SC2021 – 021640/30.07.2021 prin care se solicită  revocarea  în tot a 
Hotărârii Consiliului Local nr. 159/30.04.2020 – privind aprobarea Planului Urbanistic 



Zonal ”Clădire locuințe colective cu funcțiuni mixte la parter S+P+3E+Er”, strada Simion 
Bărnuțiu nr.53, Timișoara și suspendarea Certificatului de Urbanism nr.2098/18.06.2020. 

22. Plângerea  prealabilă a S.C. Ducodan SRL, SC Superimposer SRL, SC Transjianu SRL, 
SC Rayan Expres SRL, SC Pintur Trans SRL, SC Pej Company SRL, SC Adress Travel 
SRL, SC NM Gabriela Periam SRL,  înregistrată cu nr.SC2021 -21171/ 27.07.2021 prin 
care se solicită  revocarea în totalitate a  Hotărârii Consiliului Local nr. 83/2014 privind 
efectuarea transportului de persoane prin curse regulate în trafic județean și a Hotărârii 
Consiliului Local nr. 314/2018 privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr.83/25.02.2014 privind efectuarea transportului de persoane prin curse regulate în 
trafic județean. 

23. Adresa nr. SC2021-23593/20.08.2021 pentru adresa nr.8649 și SC2021 – 
23594/20.08.2021 pentru adresa nr.8777 ale Instituției Prefectului – Județul Timiș. 

24. Adresa nr. SC2021 – 22954/13.08.2021  a domnului Morariu Mircea privind solicitarea 
de  plantare arbori  și spălare a carosabilului și a trotuarelor, în vederea reducerii poluării 
cu PM10 și PM2,5. 

25. Adresa nr. SC2021 – 23346/18.08.2021  a domnului Morariu Mircea  privind   cu privire 
la calitatea aerului și intocmirea raspunsului de către președinții comisiilor pe domenii de 
specialitate. 

26. 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. 
 

 
 


