
                                                                                                                        Anexă 

                                                                                                                  La Dispoziția nr. 1080  

                                                                                                                  Din data de 29.04.2022 

 

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

data de  19.04.2022. 

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

terenurilor înscrise în CF nr. 419955 Timișoara și CF nr. 419956 Timișoara ce fac 

obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Pau Gheorghe și Pau Cornelia și 

trecerea terenurilor respective din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul 

public al Municipiului Timișoara cu destinația de teren pentru drum. 

3. Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului-teren înscris în CF nr. 401924 – Timișoara, 

din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Municipiului Timișoara, având 

categoria de folosință de curti construcții. 

4. Proiect de hotărâre privind  trecerea  terenului identificat prin CF nr.446123 și CF 

nr.447050 necesar pentru realizarea obiectivului de investiții Conexiune între proiectul 

”Amenajare drum  de legătură  între Calea Moșniței și DC149” și proiectul ”Varianta de 

ocolire Timișoara Sud”, din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul 

public al Ministerului Transporturilor. 

5. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat  în Timișoara, Bv. Revoluției 

1989 nr. 12 în care funcționează Clinica de Cardiologie – ASCAR  din cadrul Spitalului 

Clinic Municipal de Urgență Timișoara. 

6. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 

Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap.SAD 1A, aferent 

imobilului din Timișoara, str.Vasile Alecsandri nr.2, etaj subsol, înscris în CF nr.405034-

C1-U20 Timișoara, nr.cadastral 405034-C1-U20, la prețul de 200.000 euro. 

7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului 

Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a ap.SAD3/A aferent 

imobilului din Timișoara, str.16 Decembrie 1989 nr.3, etaj subsol , identificat cu C.F 

nr.403073-C1-U3 Timișoara, nr.cadastral 403073-C1-U3, la prețul de 31.000 euro. 

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

Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. SAD3 aferent imobilului 

din Timișoara, str.Proclamația de la Timișoara nr.5, etaj S+P, identificat cu CF. 400669-

C1-U37 Timișoara, nr.cadastral 400669-C1-U37, la preţul de 120.000 euro. 

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 

Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a ap.SAD1 C aferent 

imobilului din Timișoara, str.Vasile Alecsandri nr.2, et.1, identificat cu CF. 405034-C1-

U22 Timișoara, nr.cadastral 405034-C1-U22, la prețul  de 300.000 euro. 

10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 

Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a ap.SPAȚIU COMERCIAL 

BAR aferent imobilului din Timișoara, Piața Unirii nr.11, etaj parter, cu CF nr. 407574-

C1-U1 Timișoara, nr.cadastral 407574-C1-U1 (provenit din C.F vechi nr.132601, nr.topo 

438/IX), la prețul de 107.000 euro. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea deseurilor din 

construcții și demolări în Municipiul Timișoara.  



12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L. 18/17.01.2022 de aprobare a 

utilizarii excedentului aferent bugetului de fonduri externe nerambursabile, aflat in sold la 

31.12.2021. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor unice și a tarifelor distincte practicate de 

către  RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. în raport cu utilizatorii serviciului de 

salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată 

în Zona 1 a județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin concesiune a activității 

de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017. 

14. 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.  
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 

al Societății Drumuri Municipale Timișora SA. 

16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini și a 

Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare pentru activitatea 

de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public al Municipiului Timișoara și 

predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare. 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice - faza PT, a 

indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a Devizului General  pentru obiectivul de 

investiții  „Reabilitare fatade, acoperis si tamplarie la Liceul Pedagogic  CARMEN 

SYLVA”. 
18. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Filarmonica 

”Banatul” Timișoara. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la evenimentul 

aniversar organizat la Karlsruhe în Germania, dedicat împlinirii a 30 de ani de la 

semnarea acordului de înfrățire dintre orașe și alocarea sumei de 35.200 lei de la bugetul 

local în vederea participării la eveniment. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil pentru Parcul Auto al Direcției 

de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 

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

COLECTIVE”,  str. Leandrului nr. 2A, CF nr. 442209 Timișoara. 

22. Plângerea prealabilă nr. SC2022 – 007402/28.03.2022 a Asociației pentru Susținerea, 

Promovarea și Aplicarea Drepturilor Animalelor pentru revocarea în parte a Hotărârii 

Consiliului Local nr. 189/25.05.2021 -  pentru completarea și modificarea Hotărârii 

Consiliului Local nr. 371/2007 privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe 

teritoriul Municipiului Timișoara. 

23. Adresa nr. SC2022 – 9364/18.04.2022 a Direcției Generală de Investiții și Mentenanță 

referitoare la corespondența  Primăriei Municipiului Timișoara cu  Consorțiul 

Alfa&Quantum Consulting S.P.R.L. – Maestro S.P.R.L. Insolvein S.P.R.L., completată cu 

Adresa nr. SC2022 – 10076/27.04.2022. 

24. Adresa nr. SC2022 – 10134/28.04.2022 a Direcției Generală Investiții și Mentenanță 

referitoare la corespondența  Primăriei Municipiului Timișoara cu  Consorțiul 

Alfa&Quantum Consulting S.P.R.L. – Maestro S.P.R.L. Insolvein S.P.R.L. 

25. Adresa nr.SC2022–008686/18.04.2022 a Direcției Patrimoniu privind 

Somația/Notificarea prealabilă a S.C. SHARARA S.R.L.  cu privire la spațiul din strada 

Alba Iulia nr.2. 



26. Informarea nr. SC2022 – 9544/19.04.2022 a Serviciului Cooperare Internațională, 

Interculturală și Economică privind nominalizarea a 2 consilieri locali în vederea 

participării la evenimentul  organizat la Karlsruhe. 

27. Adresa Consiliului Județean Timiș referitoare la adoptarea  Hotărârii  nr. 112/21.04.2022 

privind aprobarea indexării taxelor locale de interes județean pentru anul fiscal 2023.  

 

 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi, cu excepția pct.11,  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. 

Proiectul de hotărâre de la pct. 11 al ordinii de zi  a fost inițiat  de doamna consilier Aida 

Szilagyi. 

 

                            

 

 

 

 

 

 


