
          Anexa la 

          Dispoziția nr.2048 

                                                                                                                    Din data de:14.09.2022 

 

1. AprobareaProceselorVerbale aleședințelorînplen din data de: 21.07.2022, 26.07.2022, 

28.07.2022, 03.08.2022 și30.08.2022. 

2. Proiect de hotărâreprivindaprobareadobândirii de cătreMunicipiulTimişoara a lucrărilor 

de extinderereţeaapăși canal, realizaredouăbranşamenteapășidouăracorduri canal, 

înMunicipiulTimişoara, str. Constantin Diamandy, nr. 30 și 32, ce face obiectulrenunţării 

la dreptul de proprietate, de cătresocietatea S.C. COMPAS RESIDENȚIAL S.R.L., 

şitrecereaacestoraîndomeniul public al MunicipiuluiTimişoara. 

3. Proiect de hotărâreprivindaprobareadocumentației de primăînscriere a 

suprafețeirămaseneînscrise de 20440 mp din parcela cu nr.cadastral A1129-alocare număr 

cadastral NOU. 

4. Proiect de hotărâreprivindaprobareaoperațiunii de primăînregistrare pe terenul cu nr. 

cad.A 1046/2 extravilanTimișoara. 

5. Proiect de hotărâreprivindcompletareaAnexei V 

(listabunurilorproprietatepublicătransmisesprefolosințăoperatorului) la Contractul de 

delegare a gestiuniiserviciilorpublice de alimentare cu apăşi de canalizare nr. 932 din 

19.01.2010, cătreoperatorul regional SC AQUATIM S.A, cu lucrăriexecutate de cătreterți. 

6. Proiect de hotărâreprivindneexercitareadreptului de preemţiune din parteaConsiliului 

Local al MunicipiuluiTimişoara, la intenţia de înstrăinare a ap.SAD 2, aferentimobilului 

cu adresaînTimișoara, strada 3 August nr.29, etajparter, ap.SAD2, identificat cu C.F nr. 

449075-C1-U7 Timișoara, nr.cadastral 449075-C1-U7, la prețul de 34.000 euro. 

7. Proiect de 

hotărâreprivindmandatareareprezentanțilorMunicipiuluiTimișoaraînAdunareaGenerală a 

Acționarilor la HORTICULTURA S.A. Timișoarapentrudeclanșareaprocedurii de 

selecțiepentruocupareapostului vacant din Consiliul de Administrațieșinumireaunui 

administrator provizoriu. 

8. Proiect de 

hotărâreprivindmandatareareprezentanțilorMunicipiuluiTimișoaraînAdunareaGenerală a 

Acționarilor la PIEȚE S.A. Timișoarapentrudeclanșareaprocedurii de 

selecțiepentruocupareapostului vacant din Consiliul de Administrațieșinumireaunui 

administrator provizoriu. 

9. Proiect de hotărâreprivindaprobarea 

”Regulamentuluiprivindsemnalizareamonumenteloristorice din MunicipiulTimișoara”  

10. Proiectde hotărâreprivindaprobarea„Protocolului de 

colaborareprivindsemnalizareamonumenteloristorice din MunicipiulTimișoara”, 

încheiatîntreDirecțiaJudețeanăpentruCulturăTimișșiMunicipiulTimișoara.  

11. Proiect de hotărâreprivindaprobareamodificăriiHotărâriiConsiliului Local 

nr.170/29.05.2007 privindajustareatarifuluipentruprestareaserviciului de 

hidroforizareaapeireci potabile cătreconsumatorii din MunicipiulTimișoara de către S.C. 

CompaniaLocală de TermoficareColterm S.A., modificatăprin HCL nr. 391/17.10.2017. 

12. Proiect de hotărâreprivindatestareapersoanelorfiziceînvedereadobândiriicalității de 

administrator de condominii. 



13. PrivindaprobareaListeisolicitanților care au acces la locuință, a Listeipersoanelor care nu 

au acces la locuințăși a Listei de prioritate, 

însoluționareacererilorșiînrepartizarealocuințelorconstruite de 

cătreAgențiaNaționalăpentruLocuințeînmunicipiulTimișoara, destinate închirieriiîn mod 

exclusivspecialiștilorînsănătate. 

14. Proiect de hotărâreprivindmodificareaHotărâriiConsiliului Local nr. 10 din data de 

26.01.2021 privindaprobareadocumentațieitehnico-economică- faza DALI 

aferentăobiectivului de investiţieReabilitarecinematografșischimbaredestinațieîn ”Centru 

Cultural șiEducaționalFreidorf”. 

15. Proiect de hotărâreprivindmodificarea HCL nr. 483 din data de 16.12.2021 

privindaprobareaproiectuluiReabilitarecinematografșischimbaredestinațieîn „Centru 

cultural șieducaționalFreidorf”, cod SMIS 150181 și a cheltuielilor legate de proiect. 

16. Proiect de hotărâreprivindmodificareaHotărâriiConsiliului Local nr. 486 din data de 

16.12.2021 privindAcordul de parteneriatîntre UAT MunicipiulTimișoarașiDirecția de 

AsistențăSocială a 

MunicipiuluiTimișoarapentrudepunereașiimplementareaproiectuluiReabilitarecinematogr

afșischimbaredestinațieîn „Centru Cultural șiEducaționalFreidorf”prin POR 2014-2020 

înurmaApelului POR/722/9/1/1/Reducereanumărului de personae aflateînrisc de 

sărăcieșiexcluziunesociale, prinmăsuri integrate. 

17. Proiect de hotărâre privindaprobareaPlanului Urbanistic Zonal „Servicii, 

serviciituristiceșilocuirecolectivă”, CaleaTorontalului, CF nr. 447796, CF nr. 441644. 

18. Proiect de hotărâreprivindaprobareaPlanului Urbanistic de Detaliu 

„Construirelocuintaunifamilialașianexagospodareasca”, str. Gradinarilor, nr. 34, 

Timisoara, CF 4417016. 

19. Proiect de hotărâreprivindaprobareaPlanului Urbanistic Zonal 

„Ansamblulocuințecolective, comerț, serviciiadministrativfinanciare, bancare, turistice”, 

Timișoara, Str. GrigoreAlexandrescu, CF nr. 442372, CF nr. 440679, CF nr. 440678. 

20. Proiect de hotărâreprivindaprobareaPlanului Urbanistic Zonal „Construireimobil 

S+P+2E+Er(M) cu locuințecolectiveșifuncțiunicomplementare”, CaleaBuziașului, Nr. 

128/A, CF 438557 - Timișoara.  

21. AdresaDirecțieiRelațiiComunitare, nr. SC2022-22140/08.09.2022 – cu privire la 

desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului Local 

Timișoarapentruparticipareaînlunanoiembrie la o sesiune tip workshop din 

cadrulproiectului „Soluțiiinovativepentruorașeverzi”. 

22. Adresa nr. SC2022-18509/05.09.2022, 21691/05.09.2022 a DirecțieiEconomice, 

privindRaportul de audit financiar nr. SC2022-18509/22.07.2022 șiDecizia nr. 

32/19.08.2022 înregistrată la PrimăriaTimișoaracu nr.  SC2022-12691/01.09.2022, ale 

Camerei de ConturiTimiș. 

23. Raportul de activitate nr. SC2022 – 021697/01.09.2022 al domnuluiconsilier OVIDIU 

MEREANpentruperioada 01.2021-12.2021. 

24. Plângereaprealabilă cu nr. SC2022-020893/22.08.2022 a Sindicatului Liber al Salariaților 

din PrimăriaMunicipiuluiTimișoarași din serviciilepubliceaflateînsubordineaConsiliului 

Local (înreprezentareaunormembri de sindicat), prin care se solicitărevocareaînparte a 

HotărâriiConsiliului Local al MunicipiuluiTimișoara nr. 368/26.07.2022 

privindaprobareareorganizării, schimbareadenumiriiinstituției, 

modificareașiaprobareaOrganigramei, Statului de funcții, Regulamentului de 



OrganizareșiFuncționareșiaprobareacoeficienților de ierarhizare a 

posturilorpentruDirecțiaPoliției Locale Timișoara. 

25. Plângereaprealabilă cu nr. SC2022-021029/24.08.2022 a Sindicatului Liber al Salariaților 

din PrimăriaMunicipiuluiTimișoarași din serviciilepubliceaflateînsubordineaConsiliului 

Local (înreprezentareaunormembri de sindicat), prin care se solicitărevocareaînparte a 

HotărâriiConsiliului Local al MunicipiuluiTimișoara nr. 368/26.07.2022 

privindaprobareareorganizării, schimbareadenumiriiinstituției, 

modificareașiaprobareaOrganigramei, Statului de funcții, Regulamentului de 

OrganizareșiFuncționareșiaprobareacoeficienților de ierarhizare a 

posturilorpentruDirecțiaPoliției Locale Timișoara. 

26. Plângereaprealabilă cu nr. SC2022-021079/24.08.2022   a Sindicatului Liber al 

Salariaților din PrimăriaMunicipiuluiTimișoarași din 

serviciilepubliceaflateînsubordineaConsiliului Local (înreprezentareaunormembri de 

sindicat), prin care se solicitărevocareaînparte a HotărâriiConsiliului Local al Mun. 

Timișoara nr. 368/26.07.2022 privindaprobareareorganizării, 

schimbareadenumiriiinstituției, modificareașiaprobareaOrganigramei, Statului de funcții, 

Regulamentului de OrganizareșiFuncționareșiaprobareacoeficienților de ierarhizare a 

posturilorpentruDirecțiaPoliției Locale Timișoara.  

27. Interpelărileconsilierilorlocali. 

 

 

Proiectele de hotărâreînscrise pe Proiectulordinii de zi au fost initiate de 

PrimarulMunicipiuluiTimișoara – domnul Dominic Fritz, și au 

fosttrimisespreavizarecomisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al 

MunicipiuluiTimișoara. 

 

 

 


