
                                                                                                                        Anexă 

                                                                                                                  La Dispoziția nr.285  

                                                                                                                  Din data de  16.02.2022 

 

1. Aprobarea Proceselor  Verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara din 11.01.2022 și 25.01.2022.  

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

imobilului-teren înscris în  CF nr. 454188 Timișoara ce face obiectul renunţării la 

dreptul de proprietate de către Societatea MC INVEST VEST S.R.L. și trecerea 

terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public 

al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren intravilan destinat pentru drum. 

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Casa de Cultură a 

Municipiului Timişoara, a spaţiilor situate  în Timişoara, Piaţa Plevnei nr. 1, str. 

Gen. Berthelot nr. 6,  Bd. Take Ionescu nr. 44, respectiv Sala Lira  situată în str. 16 

Decembrie nr. 8 (Miron Costin nr. 2), pe o perioadă de 10 ani.  

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea organizării  și funcționării rețelei școlare a 

unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe raza Municipiului 

Timișoara, pentru anul școlar 2022-2023. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate 

în soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor construite de către Agenția 

Națională pentru Locuințe în municipiul Timișoara, destinate închirierii în mod 

exclusiv specialiștilor din sănătate. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate 

în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, 

destinate închirierii, construite de către Agenția Națională pentru Locuințe  

în municipiul Timișoara. 

7. Proiect de hotărâre  privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor 

cu altă destinație decât aceea de locuință, situate în imobile proprietatea  

Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea 

Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 12/26.06.2012 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

122/13.04.2021. 

8. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a 

Consiliului Local, în vederea  negocierii cuantumului chiriei  și perioadei de 

închiriere pentru etajul I al imobilului  situat în Timişoara, Str. Alexandru  Odobescu  

nr. 1, în care funcţionează Clinica de Obstetrică – Ginecologie din cadrul Spitalului 

Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. 

9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a 

Consiliului Local, în vederea  negocierii  închirierii  imobilului situat în Timişoara, 

str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în care se  desfășoară activitatea Grădiniţei cu 

Program Prelungit nr.19, arondată  la Grădiniţa  cu Program Prelungit nr. 33. 

10. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a 

Consiliului Local, în vederea negocierii cuantumului chiriei și perioadei de închiriere 

pentru imobilul  situat în Timişoara,  Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care funcţionează 

Clinica de Cardiologie – ASCAR  din cadrul Spitalului  Clinic Municipal de Urgenţă  

Timişoara. 



11. Alegerea  președintelui  ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara din 

lunile martie, aprilie și mai 2022. 

12. Plângerea prealabilă nr. SC2022 – 1791/26.01.2022 a doamnei Tăranu Claudia 

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

540/23.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu anul 

2022, pentru imobilul situat  în Timișoara, Florimund Mercy nr.4, ca urmare  a 

constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

13. Plângerea prealabilă nr. SC2022 – 2099/31.01.2022 a numiților Stefani Emanuel-

Viorel și Stefani Oana-Patricia prin care se solicită  revocarea în parte a Hotărârii 

Consiliului Local nr. 538/23.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe 

clădiri începând cu anul 2022, pentru imobilul situate în Timișoara, Str. Mărășești 

nr.12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

14. Plângerea prealabilă nr. SC2022 – 2020/28.01.2022  a numiților Olariu Gheorghe, 

Olariu Fira și Staiculescu Călin, prin care se solicită  revocarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 540/23.12.2021 privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri 

începând cu anul 2022, pentru imobilul situate în Timișoara, Florimund Mercy nr. 4, 

ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

15. Plângerea prealabilă nr. SC2022 – 2975/08.02.2022 a doamnei Dănoiu Oana prin 

avocet Radu Simionovici, prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii 

Consiliului Local nr. 459/16.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

în Municipiul Timișoara pentru anul 2022. 

16. Plângerea prealabilă nr. SC2022 – 2974/08.02.2022 a S.C. EUSKALTEL S.R.L. prin 

avocat Radu Simionovici, prin care se solicită  revocarea în parte a Hotărârii 

Consiliului Local nr. 459/16.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

în Municipiul Timișoara pentru anul 2022. 

17. Plângerea prealabilă nr. SC2022 – 2971/08.02.2022 a domnului Peia Bogdan prin 

avocat Radu Simionovici, prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii 

Consiliului Local nr. 459/16.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale 

în Municipiul Timișoara pentru anul 2022. 

18. Adresa nr. SC2022-2784/04.02.2021 a S.C. Colterm S.A privind Raportul de control 

nr. 26210/23.12.2021 și Decizia nr. 59/20.01.2022 emise de directorul Camerei de 

Conturi, încheiate în urma acțiunii de control cu tema ”Verificări cu privire la 

aspecte  legate de gestionarea elementelor patrimoniale ale entității” la Compania 

Locală de Termoficare S.A- în Insolvență. 

19. Raport de activitate pentru anul 2021 al doamnei consilier Ana Munteanu, cu 

nr.CS2022-2/07.02.2022. 

20. 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. 

 

 
 


