
                                                                                                                        Anexă 

                                                                                                                  La Dispoziția nr.  

                                                                                                                  Din data de  07.01.2022 

 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului Timișoara 

din 16.12.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, în 

domeniul privat a imobilului-teren înscris în CF nr. 448891 Timișoara nr. cad. 448891 

ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea KAUFLAND 

ROMÂNIA SOCIETATE ÎN COMANDITĂ şi totodată, trecerea terenului respectiv, 

din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu destinaţia de 

teren intravilan destinat unei stații de autobuz . 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere în Cartea 

Funciară a DE 291/2, în suprafață de 1431mp, proprietatea Municipiului Timișoara. 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 

domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenurilor aferente construcțiilor 

proprietate privată, dobândite în baza Legii nr. 112/1995. 

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei 2  din Hotărârea Consiliului Local nr. 

110/05.04.2016 - Regulamentul privind condițiile de desfășurare a activităților 

comerciale și de prestări servicii pe raza municipiului Timișoara aprobat prin 

Hotărârea Consiliului Local nr.538/08.12.2015 și modificat prin Hotărârea  

Consiliului Local nr.110/05.04.2016. 

6. Proiect de hotărâre privind  înființarea unei unități de achiziții publice  centralizate în 

Municipiul Timișoara  sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată, cu 

denumirea Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. 

7. Proiect de hotărâre privind aplicarea tarifelor, pentru zona verde, aferente sistemului 

de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timișoara. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării Devizului General conform HG 

379/07.05.2020 pentru proiectul ”Retehnologizarea sistemului centralizat de 

termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția 

mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea 

cu căldură urbană – Etapa II” cod SMIS 2014+127006, actualizat prin HCL 

202/25.05.2021 și HCL 346/28.09.2021. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea “Protocolului de colaborare pentru Obligația 

privind folosința monumentului istoric-Municipiul Timișoara între Direcția Județeană 

pentru Cultură Timiș și Municipiul Timișoara“. 

10. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de selecție a membrilor Consiliului de 

Administrație la Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. – componenta 

inițială. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Normelor financiare pentru desfășurarea 

activității sportive a Sport Club Municipal Timișoara. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Campaniei de buget participativ  ”Timișoara 

Decide!”.  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINȚE 

COLECTIVE CU SAD LA PARTER ÎN REGIM S+P+8E, LOCUINTE 

COLECTIVE IN REGIM S+P+2E”, Bd. 16 Decembrie 1989, nr.75, Timişoara. 



14. Plângerea prealabilă cu nr. SC2021-034596/15.12.2021  formulată de Jaramani Tamer 

prin care solicită  revocarea parțială a Hotărârii Consiliului Local nr. 373/26.10.2021 

privind modificarea Tabelului nominal ierarhizat după punctaj al solicitanților de teren 

conform Legii nr.15/2003 aprobat prin Hotărârea  Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara nr.127/27.03.2019, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Timișoara nr.609/10.12.2019. 

15. Plângerea prealabilă nr. SC2021-034202/13.12.2021 a Unic Pascal Company SRL 

prin care se solicită revocarea în parte a  Hotărârii Consiliului Local nr. 

316/31.07.2020 - privind trecerea imobilelor - teren situate în Timişoara, P-ța 

Victoriei nr.5,  cu nr. top 202/2 înscris în CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 înscris 

în CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 înscris în CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 

90752)  din proprietatea Statului Român prin  RA URBIS în domeniul privat și 

ulterior în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu privire la garajul 1. 

16. Plângerea prealabilă nr. SC2021-034190/13.12.2021 a domnului Porfireanu Vasile  

prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr. 

316/31.07.2020 - privind trecerea imobilelor - teren situate în Timişoara, P-ța 

Victoriei nr.5,  cu nr. top 202/2 înscris în CF 428129 Timisoara, nr. top 202/3 înscris 

în CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 înscris în CF nr.449905 Timișoara(CF vechi 

90752)  din proprietatea Statului Român prin  RA URBIS în domeniul privat și 

ulterior în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu privire la garajul nr.7. 

17. Plângerea prealabilă nr. SC2021-034203/13.12.2021 a domnului Pascal Jean Pierre și 

a doamnei Pascal Gabriela prin care se solicită revocarea în parte a  Hotărârii 

Consiliului Local nr. 316/31.07.2020 - privind trecerea imobilelor - teren situate în 

Timişoara, P-ța Victoriei nr.5,  cu nr. top 202/2 înscris în CF 428129 Timisoara, nr. 

top 202/3 înscris în CF 442578 Timisoara si nr. top 202/4 înscris în CF nr.449905 

Timișoara(CF vechi 90752)  din proprietatea Statului Român prin  RA URBIS în 

domeniul privat și ulterior în domeniul public al Municipiului Timişoara, cu privire la 

garajul nr.8. 

 

 

 

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. 

 

 
 


