
                                                                                                                          Anexa 

                                                                                                                    La Dispoziția nr.  

                                                                                                                  Din data de:  

 

1. Aprobarea Proceselor Verbale al ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara 

din: 30.06.2022 și 12.07.2022. 

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

Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a imobilului cu adresa în 

Timișoara, strada Splaiul N.Titulescu nr.5, constând din teren intravilan , identificat cu 

C.F nr.453753 Timișoara, nr.cadastral 453753 și Pavilion administrativ identificat cu C.F 

nr.453753 Timișoara, nr.cadastral 453753-C1,  la prețul de 2.463.100 lei. 

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

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

imobilului cu adresa în Timișoara, Piața Unirii nr.6, etaj parter, identificat cu C.F 

nr.404987-C1-U15 Timișoara, nr.cadastral 404987-C1-U15, la prețul de 500.000 euro. 

4. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public 

privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și întreținerii cimitirelor 

umane din Municipiul Timișoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor, Cimitirul 

Str. Stuparilor, Cimitirul Calea Șagului și Cimitirul str. Rusu Șirianu. 

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prelungirii prin Act adițional a Contractului nr. 

143/23.09.2019, de delegare a gestiunii serviciului pentru gestionarea cîinilor fără stăpân 

din Municipiul Timișoara, prin concesiune. 

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea  denumirii unității  de învățământ  preuniversitar 

particular  Școala Gimnazială ”Babel” Timișoara în Liceul Teoretic „Babel” Timișoara cu 

sediu în str. 1 Decembrie 1918 nr. 93. 

7. Proiect de hotărâre privind schimbarea sediului Direcției Fiscale a Municipiului 

Timișoara 

8. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 450/20.12.2010 

privind  darea în administrare a imobilului din Timișoara, Bv Mihai Eminescu nr. 2B 

către Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara. 

9. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a Consiliului 

Local al Municipiului Timișoara în vederea negocierii unui schimb referitor la terenul 

retrocedat din Piața Bălcescu – Timișoara, str. Wilhelm Muhle nr. 4-6, cu reprezentanții 

Parohiei Romano-Catolică Timișoara III Elisabetin. 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor AQUATIM S.A. 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Acționarilor AQUATIM S.A. pentru declanșarea procedurii de 

selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al AQUATIM S.A. și implementarea 

rezultatului conform OUG nr. 109/2011 și actului constitutive. 

12. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. 

Timișoara pentru încetarea mandatului de administrator al domnului Amza Alexandru 

Cristian la Societatea Energyprod Sunny S.R.L. și numirea unui nou administrator. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezervei de implementare destinată reechilibrării 

Contractului de executie lucrari (proiectare si executie) nr. 45/21.05.2021 aferent 



proiectului „Reabilitare constructii, instalatii cladire B2 la Colegiul Tehnic E. Ungureanu 

" Cod SMIS 2014+: 129105. 

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării Devizului General aferent obiectivului 

de investiţii: ,,Execuţie podeţ canal desecare CCP263 str. Neajlov” . 

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

lucrărilor de extindere reţea apă și extindere rețea canal, branşament apă și racord canal, 

în Municipiul Timişoara, str. Avram Imbroane, nr.56, ce face obiectul renunţării la dreptul 

de proprietate, de către societatea S.C. PROMPT REAL ESTATE SOLUTIONS S.R.L., 

şi trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Timişoara. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a 

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

investiții Lot 1 - „ Reabilitare termică imobil str. Martir Ioan Stanciu, nr. 2 - Calea 

Martirilor 1989, nr. 31”.  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a 

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

investiții Lot 2- „ Reabilitare termică imobil str. Științei, nr. 3-5. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente utilizării stațiilor de încărcare 

vehicule electrice amplasate pe domeniul public al Municipiului Timișoara 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă  locuire colectivă 

și funcțiuni complementare”, str. Mareșal Constantin Prezan, nr.94-100 (fostă 150), 

jud.Timiș, C.F. 439 213, Timișoara.  

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

COLECTIVE CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE”, str. Dr. Grigore T. Popa nr. 39, 

CF nr. 448535, Timișoara.  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuințe înşiruite în 

regim de înălţime P+E+M”,CF nr. 433209,  top 504/30/a, 426/b/2/a/2/2, Timişoara.  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Locuințe colective 

S+P+2E”, str. Ludwig von Ybl(fosta str. Minotaurului) nr. 8, CF nr. 428341, Timișoara. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea  și implementarea Strategiei de Dezvoltare 

Teritorială Urbană – Timișoara Nord. 

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

locuire și funcțiuni complementare”, Calea Torontalului, F.N., jud. Timiș, identificat prin 

C.F. 443 151 și C.F. 446 229, Timișoara. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă locuire colectivă, 

servicii, birouri și funcțiuni complementare”, Calea Urseni, nr. 1-3, jud. Timiș, C.F. 

449675; C.F. 449676; C.F. 446857, Timișoara.  

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării, schimbarea denumirii instituției, 

modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de Organizare 

și Funcționare și aprobarea coeficienților de ierarhizare a posturilor pentru Direcția 

Poliției Locale Timișoara.  

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind condițiile  de desfășurare a 

activităților de comerț stradal pe raza municipiului Timișoara.  

28. Solicitarea nr. SC2022-017869 din 15.07.2022 a Comitetului de Părinți al Colegiului 

Național „Carmen Silva”, Timișoara, cu privire la alocarea a minim 20 săli de clasă din 

clădirea fostului Liceu de Poștă. 

29. Plângerea prealabilă nr. SC2022-15023/17.06.2022 a Asociației de proprietari B-dul 

Republicii nr. 10, Timișoara, prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului 



Local nr. 238/23.04.2019 privind aprobarea atribuirii sau schimbãrii a 56 de denumiri la 

Strazi, Parcuri din Municipiul Timișoara; 

30. Plângerea Prealabilă nr. SC2022-17166/11.07.2022 a S.C. OGLINDA S.A., prin care se 

solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 282/16.06.2022 privind  respingerea 

motivată a documentației Planului Urbanistic Zonal  - LOCUINŢE ŞI SERVICII, Piata 

Bisericii nr. 7, Timişoara, beneficiar S.C. OGLINDA S.A.”, urmare a  Sentinței Civilă nr. 

1160/06.12.2021 definitivă prin Decizia Civilă nr. 493/19.05.2022, pronunțată în dosar nr. 

3106/30/2021;  

31. Plângerea prealabilă nr. SC2022- 12622/23.05.2022 a numiților Olariu Mihai și Olariu 

Mihaela-Anastasia –Lucia prin care se solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 121/19.04.2022 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 

32. Plângerea Prealabilă nr. SC2022-15483/22.06.2022 a Sindicatului Liber al Salariaților 

din Primăria Mun. Timișoara și din serviciile publice aflate în subordinea 

Consiliului Local (în reprezentarea unor membri de sindicat), prin care se solicită 

revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr. 238/24.05.2022 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru pesonalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Timișoara; 

33. Plângerea prealabilă nr. SC2022-15942/28.06.2022 a Sindicatului Liber al Salariaților 

din Primăria Mun. Timișoara și din serviciile publice aflate în subordinea 

Consiliului Local (în reprezentarea unui membru de sindicat)  prin care se solicită 

revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr. 238/24.05.2022 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru pesonalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Timișoara; 

34. Plângerea prealabilă nr. SC2022-15613/23.06.2022 a Sindicatului Liber al Salariaților 

din Primăria Mun. Timișoara și din serviciile publice aflate în subordinea 

Consiliului Local (în reprezentarea unor membri de sindicat), prin care se solicită 

revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr. 238/24.05.2022 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru pesonalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Timișoara; 

35. Plângerea prealabilă nr. SC2022-15614/23.06.2022 a Sindicatului Liber al Salariaților 

din Primăria Mun. Timișoara și din serviciile publice aflate în subordinea 

Consiliului Local (în reprezentarea unor membri de sindicat), prin care se solicită 

revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr. 238/24.05.2022 privind stabilirea 

salariilor de bază pentru pesonalul din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Municipiului Timișoara; 

36. 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. 

 


