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1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
piețelor volante din Municipiul Timișoara Timișoara. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ghidului metodologic pentru operaționalizarea 
guvernării deschise la nivelul Municipiului Timișoara. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Regulamentului de organizare și funcționare a 
serviciului public de salubrizare din județul Timiș. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”Completarea şi modificarea anexei la Hotărarea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 109/30.03.2021 privind aprobarea  
Relocării/disponibilizării/scoaterii animalelor din inventarul colecţiei Grădinii Zoologice 
a Municipiului Timişoara”. 

5. Proiect de hotărâre privind   "Expertizare + DALI – reabilitare acoperis la Liceul Teoretic 
J. L. Calderon (corp fosta Școală Generală nr.28)". 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării proiectului finanțării rambursabile 
externe, de până la 20.3 milioane de euro, pentru finanțarea investițiilor publice de interes 
local. 

7. Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere 
nr. 1605/2018, încheiat cu Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala 
Județeană Timiș pentru spațiul cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, Piața 
Traian, nr.3. 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de  3 ani a contractului  de închiriere 
nr.486/1998, încheiat cu SC EMFLOR SRL,  pentru spaţiul cu altă destinație SAD 1, 
situat în Timişoara, str. Dacilor nr. 8. 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a Contractului de închiriere 
nr.1195/2001, încheiat cu Organizația Internațională a Aromânilor, pentru spațiul situat  
în Timișoara, Str. Ștefan cel Mare, nr.33. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului nr.35, situat în imobilul din 
Timișoara, Calea Șagului nr. 83, bl. 9, sc. B, et.VIII, conform dispozitivului Sentinţei 
Civile nr. 7887/13.06.2019 pronunțată de Judecătoria Timişoara, a Decizia Civilă nr. 
1799/A/14.12.2020 pronunțată de Tribunalul Timiș, rămasă definitivă în şnur cu Decizia 
Civilă nr. 706/15.09.2021 pronunțată de Curtea de Apel Timișoara. 

11. Proiect de hotărâre privind  constatarea încetării contractelor de mandate ale membrilor 
Consiliului  de Administrație la Drumuri Municipale Timișoara S.A. și declanșarea 
procedurii de selecție a membrilor Consiliului  de Administrație. 

12. Proiect de hotărâre privind  planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 
muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de părinții care nu contribuie la 
întreținerea copilului aflat în plasament, din Municipiul Timișoara, pentru anul 2022.  
 
 
 

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. 

 



 
 

 


