
                                                                                                                        Anexă 

                                                                                                                  La Dispoziția nr.1011   

                                                                                                                  Din data de 13.04.2022 

 

1. Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara din data de  15.03.2022, 16.03.2022, 30.03.2022 și 06.04.2022.          . 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al 

Municipiului Timisoara la 31 Decembrie 2021.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

2022 al AQUATIM S.A. 

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

terenului înscris în CF nr. 439431 Timişoara, nr. cad. 439431 ce face obiectul 

renunţării la dreptul de proprietate de către Doczy Stefan-Zoltan și trecerea terenului 

respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al 

Municipiului Timișoara cu destinatia teren intravilan pentru drum. 

5. 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.454354, de către Sardeni Irina –Florentina și Sardeni Alecsandru și 

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

teren intravilan pentru drum. 

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

terenului înscris în C.F. nr.454313-Timișoara și a terenului înscris în C.F. nr.454312-

Timișoara, respectiv, trecerea acestora în domeniul public al Municipiului 

Timișoara.  

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

lucrărilor de extindere reţea și 3 branşamente apă, în Municipiul Timişoara, str. 

Constructorilor, nr.40, ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate, de către 

societatea NOVA MARKET GROUP S.R.L.  şi trecerea acestora în domeniul public 

al Municipiului Timişoara.  

8. Proiect de hotărâre privind trecerea cotei de teren 132,5/370 mp, aferentã imobilului-

terenul înscris în CF nr. 447707 –Timișoara, din proprietatea Statului Român în 

domeniul privat.  

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

în domeniul public al Județului Timiș a imobilelor- terenuri care fac obiectul HCJ 

219/27.10.2021. 

10. Proiect de hotărâre  privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara 

în domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr. 441567,  

în suprafațã de 779 mp, teren având destinația de drum. 

11. Proiect de hotărâre  privind  trecerea imobilului- teren  înscris în CF nr. 435759, în 

suprafațã de 993 mp, din proprietatea Statului Român în domeniul privat al 

Municipiului Timișoara, având categoria de folosințã de  curți construcții.  

12. Proiect de hotărâre  privind  radierea poziției nr.4036 din Anexa 1 la HCLMT nr. 

313/2005, corespunzătoare poziției nr.3920 din Anexa 2 la HG nr.849/2009, la care 

este înscris imobilul din str. A.Pacha (Voltaire) nr.8.  

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței 

imobilului cu nr. cad. 428871, situat  în Timișoara, B-dul Cetății nr.37/A. 



14. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe o perioadă de 3 ani cu contract de închiriere 

a spațiului cu altă destinație situat  în imobilul din Timișoara, str. Bela Bartok(fostă 

Tușnad), nr.17 către Asociația Pescarilor Recreativi Eurobanat. 

15. Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe o perioadă de 1 an,  a contractului  de 

închiriere nr.1621/11.05.2021, încheiat cu  Uniunea Naţională pentru Progresul 

României, având ca obiect spaţiul din Timişoara, Piaţa Sfântul Gheorghe nr.4. 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea folosinței gratuite, cu destinația de arhivă a 

spațiului situat în Timișoara, str. Daliei nr.21, către Compartimentul Arhivă – 

Direcția Secretariat General din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara. 

17. Proiect de hotărâre  privind prelungirea pe o perioadă de un an a contractului  de 

închiriere nr. 1594/2016,încheiat cu PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ TIMIȘ, 

pentru spaţiul cu altă destinație SAD 8, situat în Timişoara, str. V. Alecsandri nr. 1. 

18. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional,  pe o perioadă de 1 an a 

Contractului de închiriere nr. 1549/2011, încheiat cu Consulatul Onorific al 

Republicii Moldova la Timişoara. 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a Contractului de 

închiriere nr.1061/2000, încheiat cu Societatea Cooperativa Igiena, pentru spațiul cu 

altă destinație, P-ța Sfântul Gheorghe nr.4, SAD 2. 

20. Proiect de hotărâre privind   închirierea  etajului 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. 

21. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1568/26.02.2013 

încheiat cu BÂNCIU (INDRU) ANA MARIA. 

22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea 

Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a spațiului cu 

altã destinație decât aceea de locuințã din Timișoara, strada Episcop Augustin Pacha  

nr.1, ap.9- SAD 9, înscris  în CF nr.400874-C1-U2, nr.cadastral  400874-C1-U2, la 

prețul de 575.000 euro.  

23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 

Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a spațiilor cu 

altã destinație decât aceea de locuințã, aferente imobilului din Timișoara, B-dul 16 

Decembrie 1989 nr.5, etaj subsol : Ap.PIZZERIE (ap.14), Ap.SAD1(ap.11), 

Ap.SAD (ap.12), Ap.Boxã (ap.13) și Ap.FN la prețul de vânzare de 125.000 de euro.  

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

Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a 

apartamentului SPAȚIU COMERCIAL -bar, patiserie, aferent imobilului din 

Timișoara, strada Gheorghe Lazăr nr.8, etaj parter, identificat cu C.F nr.407712-C1-

U10 Timișoara, nr. cadastral 407712-C1-U10, la prețul de vânzare de 100.000 euro. 

25. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 

Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a ap.15 și a 

spațiilor cu altã destinație decât aceea de locuințã ap.9A, ap.9B, ap.9C aferente 

imobilului din Timișoara, Piața Victoriei nr.4,  la prețul de 630.000 euro. 

26. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea 

Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a ap.Lotul 2B, 

aferent  imobilului din Timișoara, B-dul Revoluției  din 1989 nr.1, jud.Timiș, 

identificat cu C.F 409576-C1-U15 Timișoara, nr.cad 409576-C1-U15 și 62/793 cotã 



teren identificat cu C.F 409576 Timișoara , top 457,  la prețul de 365.600  euro la 

cursul BNR. 

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

599/09.12.2014 privind reglementarea situației terenurilor ocupate cu garaje 

autorizate pe raza Municipiului Timișoara, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Local nr.623/19.12.2014, nr.131/20.03.2015, nr.462/30.10.2015 și 

nr.179/10.05.2016. 

28. Proiect de hotărâre privind ajustarea anuală a tarifelor la contractul subsecvent de 

servicii nr.16 din 11.02.2022 aferent Acordului-Cadru de servicii nr.17 din 

11.02.2019 privind activitățile specifice serviciului de salubrizare stradală în 

Municipiul Timișoara. 

29. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii unui Acord de Colaborare între 

Municipiul Timișoara și GREENPOINT MANAGEMENT S.A. pentru amplasarea 

unui număr de 10 coșuri ”BIG BELLY” SMART CITY în Municipiul Timișoara. 

30. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor din cadrul 

Consiliului de Administrație al Agenției de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. 

31. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru 

prelungirea mandatelor administratorilor provizorii. 

32. Proiect de hotărâre privind probarea documentației tehnico-economice revizuite, a 

indicatorilor tehnico-economici - faza PT și a anexei privind descrierea sumară a 

investiției, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Mureș, nr. 129”.  

33. Proiect de hotărâre privind   probarea documentației tehnico-economice revizuite, a 

indicatorilor tehnico-economici - faza PT și a anexei privind descrierea sumară a 

investiției, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Martir D-tru Jugănaru, 

nr.20, bl.28. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici aferent obiectivului de investiție ”Viabilizare Zona de Locuințe 

Ovidiu Balea”. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza DALI și 

a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”Reparații capitale  

imobil Str. Ștefan cel Mare nr.34”. 

36. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din Timișoara pe anul 2022. 

37. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale  restante mai mici de 40 lei 

existente în sold la 31.12.2021. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei suplimentare aferentă anului 2021, în 

valoare de 19.476,00 lei, datorată către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 

Deşeuri Timiş (ADID), în calitate de membru. 

39. 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.  

40. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de validare  și 

numărare a voturilor, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 453/16.11.2020.  

41. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității 

de administrator de condominii. 



42. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei privind mansardarea podurilor din 

clădirile existente în zone protejate”.  

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire 

imobil în regim de înălțime P+2E pentru maxim două familii și funcțiuni 

complementare”, str. Bujorilor nr.153, Timișoara.  

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială 

cu funcțiuni complementare”, intravilan extins Timișoara, zona Mehala, CF nr. 

435096, CF nr.435098.  

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă rezidențială 

cu funcțiuni complementare”, intravilan extins Timișoara, zona Mehala, CF nr. 

408142, CF nr.408135.  

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”DEZVOLTARE 

ZONĂ MIXTĂ”, str. Sfinții Apostoli  Petru și Pavel nr.21 și 21A, CF nr.441342 și 

441341, Timișoara. 

47. Plângerea prealabilă nr. SC2022 – 007074/24.03.2022  a d-lui Chiș Culiță,  prin care 

se solicită  revocarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 90/16.03.2022 – privind 

aprobarea organizării și Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Timișoara. 

48. Plângerea prealabilă nr. SC2022 – 007262/25.03.2022  a  CEREALCOM TIMIȘ 

prin avocat   Daniela Gunther,  prin care se solicită  revocarea  Hotărârii Consiliului 

Local nr. 541/23.12.2021 privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri 

începând cu anul 2022, pentru imobilul situat  în Timișoara, str. General Eremia 

Grigorescu nr.2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

49. Plângerea prealabilă nr. SC2022 – 007111/24.03.2022  a d-nei Crișan Florica  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, str. Florimund Mercy nr.4, ca urmare a constatării stării 

tehnice de clădire neîngrijită. 

50. Plângerea prealabilă nr. SC2022 – 006297/16.03.2022  a d-nei  Măriuță Maria și a d-

lui Măriuță Constantin,  referitoare la  Hotărârea Consiliului Local nr. 

534/23.12.2021   privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri începând cu 

anul 2022, pentru imobilul situat  în Timișoara, str. General Eremia Grigorescu nr.1, 

ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

51. Plângerea prealabilă nr. SC2022 – 008519/07.04.2022  a  domnului Clipa Cristian,  

prin care se solicită  revocarea  Hotărârii Consiliului Local nr.20/25.01.2022 – 

privind aprobarea Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare a 

autovehiculelor în Municipiul Timișoara. 

52. Adresa Instituției Prefectului nr. 3390/S2/22.03.2022 înregistrată la Primăria 

Municipiului Timișoara cu nr. SC2022 – 007238/25.03.2022, referitoare la 

activitatea de convocare a ședințelor Consiliului Local.  

53. Adresa Instituției Prefectului nr. 3452/S2/23.03.2022 înregistrată la Primăria 

Municipiului Timișoara cu nr. SC2022 – 007236/25.03.2022 referitoare la raportul 

anual privind starea economică, socială și de mediu a unității administrativ-teritoriale 

și rapoartele de activitate ale aleșilor locali. 

54. Adresa nr. SC2022 – 007003/23.03.2022 a Curții de Conturi a României – Camera 

de Conturi Timiș privind  Raportul de control (follow-up) nr. 659/21.02.2022, 

încheiat  ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, 



transmise cu Decizia nr.59/11.01.2019 prelungită cu Decizia nr. 59/1/27.02.2020 la 

entitatea PIEȚE S.A. Timișoara. 

55. Adresa nr. SC2022 – 007001/23.03.2022 a Curții de Conturi a României – Camera 

de Conturi Timiș privind  Raportul de control (follow-up) nr. 660/21.02.2022, 

încheiat  ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse, 

transmise cu Decizia nr.15/04.06.2021 la entitatea PIEȚE S.A. Timișoara. 

56. Adresa nr. SC2022 – 005802/10.03.2022  a Colegiului Tehnic  ”Emanuil  

Ungureanu” referitoare la  punerea în aplicare a Hotărârii Consiliului Local nr. 

452/07.12.2021 - privind aprobarea  accesului liber al elevilor, în curţile şi pe 

terenurile de sport din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza 

municipiului Timișoara pentru desfășurarea activitățiilor recreative și sportive 

extrașcolare. 

57. Raportul de activitate  al doamnei  Aida Szilagyi – consilier local USR  pentru anul 

2021, înregistrat cu nr. SC2022 – 006885/22.03.2022. 

58. Raportul de activitate  al domnului Răzvan Negrișanu – consilier local USR pentru 

anul 2021, înregistrat cu nr. SC2022 – 006234/15.03.2022. 

59. Raportul de activitate  al domnului Meșter Andrei– consilier local USR pentru anul 

2021, înregistrat cu nr. SC2022 – 007614/30.03.2022. 

60. Raportul de activitate  al doamnei   Paula-Ana Romocean – consilier local USR 

pentru anul 2021, înregistrat cu nr. SC2022 – 007712/30.03.2022. 

61. Raportul de activitate  al domnului Gonzalez Garrido–Jorge, consilier local USR, 

pentru anul 2021, înregistrat cu nr. SC2022 – 007750/31.03.2022. 

62. Raportul de activitate  al domnului Ilca Cornel– consilier local USR pentru anul 

2021, înregistrat cu nr. SC2022 – 007751/31.03.2022. 

63. 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. 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 


