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          Dispoziția nr.2093 

                                                                                                                  Din data de: 29.09.2022 

 

 

 

1. Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor în plen din data de: 08.09.2022 și 

15.09.2022. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului ”Lucrări de reabilitare pentru sprijinirea 

tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon prin creșterea eficienței energetice 

și utilizarea energiei din surse regenerabile a complexului de clădiri Clinicile Noi din 

cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara” și depunerea acestuia în cadrul 

unui parteneriat între Municipiul Timișoara și Spitalul Municipal Timișoara, pentru a 

accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență 

2020 -2026, Componenta 5- Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență 

energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică  

moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local a 

cheltuielilor care nu se finanțează prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, 

pentru obiectivul de investiții ”Pasaj inferior Solventul”. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului ”Realizare Șarpantă, Reabilitare termică 

și modificări interioare la corp Școală Colegiul Național Ana Aslan Timișoara”, pentru a 

accesa fondurile europene nerambursabile prin Planul Național de Redresare și  Reziliență 

2020-2026, Componenta 5 – Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru 

eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică  

moderată sau aprofundată a clădirilor publice. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului „Reabilitare 

Școala Gimnazială 1- Școala Verde Inteligentă” în vederea accesării fondurilor europene 

nerambursabile prin Planul Național de Redresare și Reziliență 2020-2026, Componenta 5 

– Valul Renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în 

clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată a clădirilor publice. 

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Asociaților Agenției de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. pentru 

numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație. 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. 

Timișoara pentru aprobarea majorării de capital social la Societatea EnergyProd Sunny 

S.R.L. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului ”Construirea 

de insule ecologice digitalizate supraterane – Runda I” în cadrul Apelului de Proiecte 

PNRR/2022/C3/S/I.1.B, Componenta 3 – Managementul Deșeurilor, Investiția I1 

Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al 

deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.B. – 

Construirea de insule ecologice digitalizate din Planul Național de Redresare și 

Reziliență. 



9. Proiect de hotărâre privind modificarea  art 1 al Hotararii  Consiliului Local nr. 500 din 

23.12.2020 privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea 

realizării de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor 

Babeș a obiectivului de investiții ”Lucrări de amplasare - Lift exterior pentru transport 

pacienți la corpul de clădire C4 (TBC)”, imobil identificat în CF 450103. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Construire creșă medie, 

strada Învățătorului nr.2, municipiul Timișoara”, în cadrul unui parteneriat între 

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației - în calitate de coordonator de 

reformă PNRR, C 15 - Educație, Compania Națională de Investiții ”C.N.I.” S.A - în 

calitate de structură de implementare și  Municipiul Timișoara - în calitate de beneficiar al 

finanțării nerambursabile prin PNRR/2022/C15 – Componenta 15 – Educație, Investiția 1, 

Operațiunea 2. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara nr. 65/23.02.2021 privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație 

al Retim Ecologic Service S.A. 

 

  

 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost initiate de Primarul 

Municipiului Timișoara – domnul Dominic Fritz, și au fost trimise spre avizare comisiilor 

pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 

 

 

 


