
                                                                                                                        Anexă 

                                                                                                                  La Dispoziția nr. 1247 

                                                                                                                  Din data de 06.05.2022 

 

1. 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. 

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

domeniul privat a imobilelor-teren înscrise în CF nr. 447466 Timișoara nr. cad. 

447466, CF nr. 447467 Timișoara, nr. cad. 447467, CF nr. 447468 Timișoara, nr. 

cad. 447468 și CF nr. 447469 Timișoara, nr. cad. 447469 ce fac obiectul renunţării 

la dreptul de proprietate de către Societatea NCT REAL ESTATE SRL şi totodată, 

trecerea terenurilor respective, din domeniul privat în domeniul public al 

Municipiului Timişoara, cu destinaţia de teren intravilan pentru drum. 

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

funciarã a imobilului cu nr. top 1290/998-1030/b/1/2/b, înscris în CF nr. 435861 în 

suprafațã de 5984 mp și trecerea acestuia în proprietatea Municipiului Timișoara –

domeniul privat, cu titlu posesor la localizare. 

4. Proiect de hotărâre  aprobarea documentației de primă înscriere în cartea funciară 

a imobilului cu nr. top 1290/998-1030/b/1/2/c, înscris în CF nr. 443846 în 

suprafață de 75 mp și trecerea acestuia în proprietatea Municipiului Timișoara –

domeniul privat, cu titlu posesor la localizare. 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea  din  domeniul public al Municipiului 

Timisoara în domeniul privat  al Municipiului Timișoara  și aprobarea demolării  

construcțiilor situate pe terenul de sport  din str. Mircea cel Bătrân  nr. 114, înscris 

în CF nr. 451927 Timișoara. 

6. 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, conform 

Anexa. 

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

în domeniul privat al Municipiului Timișoara a imobilelor prevăzute în Anexă. 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioada de 1 an a contractului  de 

închiriere nr. 690/1999 încheiat cu SOCIETATEA PROFESIONALĂ 

NOTARIALĂ SICHIM IOANA –NOTINGHER TEODORA, pentru spaţiul situat 

în Timişoara, P-ța Țepeș Vodă, nr. 1. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului privind administrarea 

imobilului situat în Timișoara, Al. Studenților, nr. 3A, jud. Timiș. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 

2022 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara. 

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

2022 al PIEȚE S.A. Timișoara. 

12. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Centrului de Proiecte al Municipiului 

Timișoara. 



13. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului  de funcții, al 

Regulamentului de Organizare și Funcționare și a Organigramei pentru Spitalul 

Clinic de Boli Infecțioase și  Pneumoftiziologie dr. Victor Babeș, Timișoara. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferent obiectivului de 

investiție ”Reabilitare pasaj Slavici Polonă”. 

15. Informarea  nr. SC2022 – 9246/03.05.2022 a Biroului Guvernanță Corporativă și 

Monitorizare Societăți privind  Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Start 

Afaceri T&D. 

16. Informarea domnului Viceprimar Ruben Lațcău  referitoare la condițiile pentru 

solicitarea finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență,  

proiectul ”Modernizare spațiu public – zona cuprinsă între B-dul Cetății, strada 

Gheorghe Lazăr, Calea Circumvalațiunii, Calea Torontalului – zone verzi, 

infrastructura rutieră, utilități publice”. 

 

 

 

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. 

 

                            

 

 

 

 

 

 


