
                                                                                                                 Anexă 

                                                                                                         La Dispoziția nr.   

                                                                                                                  Din data de 17.06.2022 

1. Aprobarea Procesului  Verbal al ședinței Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara din data de 24.05.2022. 

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

lucrărilor de extindere reţea apă și canalizare, branşament apă și racord canal, în 

Municipiul Timişoara, str. Aurel Pop, nr.13A, ce face obiectul renunţării la dreptul 

de proprietate, de către societatea WALLBERG WEST PROJECT S.R.L., şi trecerea 

acestora în domeniul public al Municipiului Timişoara. 

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

în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului înscris în CF nr. 447694 

Timișoara, nr. top. 7250/2 și împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a 

Consiliului Local al Municipiului Timișoara pentru negocierea sultei în vederea 

încetării stării de coproprietate prin iesire din indiviziune cu plata sultei asupra cotei 

de 1/2   din terenul situat în strada Ștefan cel Mare nr. 48, înscris CF nr. 447694 

Timișoara, nr. top. 7250/2, în suprafață de 605 mp. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alocare nr.cadastral in vederea 

rectificarii suprafetei pentru imobilul  inscris in CF nr.412869 Timisoara, cu 

nr.top.16750-16751 , situat în strada Budai Deleanu nr.18. 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al Municipiului Timișoara a 

cotei de 727/861 mp din terenul situate  în Timișoara, str. Beethoven nr.1, înscris în 

CF nr. 401423 Timișoara, nr. top 148/1 proprietatea Statului Român și administrarea 

Sfatului Popular Timișoara. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului General  

pentru obiectivul de investiţii „Pasarela Gelu-Crizantemelor”. 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual 

din cadrul familiei ocupaționale ‘‘Administrație’’ din cadrul  Casei de Cultură a 

Municipiului Timișoara. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actualizării și prelungirii ”Strategiei 

dezvoltării spațiilor verzi a Municipiului Timișoara 2010 – 2020”. 

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. 

 

 

 

 

 


