
                                                                                                                        Anexă 

                                                                                                                  La Dispoziția nr. 238 

                                                                                                                  Din data de  04.02.2022 

 

1. Aprobarea Procesului  Verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara din data de 17.01.2022.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a 

terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate asupra imobilului 

înscris în CF nr.453351, de către ZGLIBUTIU IOAN și  ZGLIBUTIU MARIA și 

trecerea acestuia din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, 

teren intravilan pentru drum. 

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

funciară a DE 1549/5, în suprafață de 1914 mp, proprietatea Municipiului Timișoara. 

4. Proiect de hotărâre privind  darea în administrare către Administrația Canalului 

Navigabil Bega R.A. Timiș a terenurilor aferente canalului Bega, înscrise în C.F. 

404872, CF 416892 și CF 418336 Timișoara.  

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită și încheierea contractului 

de dare în folosință gratuită a spațiului SAD, situat în Timișoara, Calea Șagului 

nr.16, către  INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE TIMIȘ pentru 

desfășurarea activității Secției 3  Poliție Urbană Timișoara. 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosințã gratuitã și încheierea contractului 

de dare în folosințã gratuitã a spațiului SAD, situat în Timișoara, str. Crișan nr.21, 

cãtre  INSPECTORATUL JUDEȚEAN DE POLIȚIE TIMIȘ pentru desfășurarea 

activității Secției 4 Poliție Urbanã Timișoara. 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea terenului din str. Lucian Blaga nr.1 înscris în CF 

404519 Timișoara, din proprietatea Statului Român și administrarea operativă 

Întreprinderea de Locuințe și Localuri Timișoara, în domeniul privat al Municipiului 

Timișoara. 

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spațiului cu 

altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara,  strada 16 Decembrie 1989 

nr.3, demisol, ap. Spațiu Comercial 2,  la prețul de 25.000 euro. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de  

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. modificată prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 392/17.10.2017, Hotărârea Consiliului Local nr. 

670/12.12.2018, Hotărârea Consiliului Local nr. 627/10.12.2019 și Hotărârea 

Consiliului Local nr. 507/23.12.2021.  

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru 

Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara. 

11. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire clinica 

stomatologica, amenajare incinta, realizare accese auto si pietonal, amplasare firme 

luminoase pe fatade, amenajare locuri de parcare, realizare imprejmuire si 

bransamente”, str. Paul Constantinescu nr. 52, CF nr. 447269, Timișoara. 



13. Adresa nr. SC2022 – 2742/04.02.2022 a Direcției Generală Urbanism și Planificare 

Teritorială privind desemnarea consilierilor  locali în Comisia de atribuire sau 

schimbare de denumiri la străzi, parcuri, piețe. 

 

 

 

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. 

 

 
 


