
               Anexa la 

          Dispoziția nr.2048 

                                                                                                                    Din data de:14.09.2022 

 

1. Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor în plen din data de: 21.07.2022, 26.07.2022, 

28.07.2022, 03.08.2022 și 30.08.2022. 

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

lucrărilor de extindere reţea apă și canal, realizare două branşamente apă și două racorduri 

canal, în Municipiul Timişoara, str. Constantin Diamandy, nr. 30 și 32, ce face obiectul 

renunţării la dreptul de proprietate, de către societatea S.C. COMPAS RESIDENȚIAL 

S.R.L., şi trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Timişoara. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primă înscriere a suprafeței 

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

NOU. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înregistrare pe terenul cu nr. 

cad.A 1046/2 extravilan Timișoara. 

5. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică 

transmise spre folosință operatorului) la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932 din 19.01.2010, către operatorul 

regional SC AQUATIM S.A, cu lucrări executate de către terți. 

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

Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap.SAD 2, aferent imobilului 

cu adresa în Timișoara, strada 3 August nr.29, etaj parter, 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 hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Acționarilor la HORTICULTURA S.A. Timișoara pentru 

declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din Consiliul de 

Administrație și numirea unui administrator provizoriu. 

8.  Proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Acționarilor la PIEȚE S.A. Timișoara pentru declanșarea procedurii 

de selecție pentru ocuparea postului vacant din Consiliul de Administrație și numirea unui 

administrator provizoriu.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Regulamentului privind semnalizarea 

monumentelor istorice din Municipiul Timișoara”  

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Protocolului de colaborare privind semnalizarea 

monumentelor istorice din Municipiul Timișoara”, încheiat între Direcția Județeană 

pentru Cultură Timiș și Municipiul Timișoara.  

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local 

nr.170/29.05.2007 privind ajustarea tarifului pentru prestarea serviciului de hidroforizare 

a apei reci potabile către consumatorii din Municipiul Timișoara de către S.C. Compania 

Locală de Termoficare Colterm S.A., modificată prin HCL nr. 391/17.10.2017. 

12. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de 

administrator de condominii. 

13. Privind aprobarea Listei solicitanților care au acces la locuință, a Listei persoanelor care 

nu au acces la locuință și a Listei de prioritate, în soluționarea cererilor și în repartizarea 



locuințelor construite de către Agenția Națională pentru Locuințe în municipiul 

Timișoara, destinate închirierii în mod exclusiv specialiștilor în sănătate. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 10 din data de 

26.01.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economică- faza DALI aferentă 

obiectivului de investiţie Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în  ”Centru 

Cultural și Educațional Freidorf”. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 483 din data de 16.12.2021 privind 

aprobarea proiectului Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în „Centru cultural 

și educațional Freidorf”, cod SMIS 150181 și a cheltuielilor legate de proiect. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 486 din data de 

16.12.2021 privind Acordul de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de 

Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și implementarea 

proiectului Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în „Centru Cultural și 

Educațional Freidorf”prin POR 2014-2020 în urma Apelului POR/722/9/1/1/Reducerea 

numărului de personae aflate în risc de sărăcie și excluziune sociale, prin măsuri integrate. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Servicii, servicii turistice 

și locuire colectivă”, Calea Torontalului, CF nr. 447796, CF nr. 441644. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinta 

unifamiliala și anexa gospodareasca”, str. Gradinarilor, nr. 34, Timisoara, CF 4417016.  

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu locuințe 

colective, comerț, servicii administrativ financiare, bancare, turistice”, Timișoara, Str. 

Grigore Alexandrescu, CF nr. 442372, CF nr. 440679, CF nr. 440678. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil 

S+P+2E+Er(M) cu locuințe colective și funcțiuni complementare”, Calea Buziașului, Nr. 

128/A, CF 438557 - Timișoara.  

21. Adresa Direcției Relații Comunitare, nr. SC2022-22140/08.09.2022 – cu privire la 

desemnarea a 2 reprezentanți ai Consiliului Local Timișoara pentru participarea în luna 

noiembrie la o sesiune tip workshop din cadrul proiectului „Soluții inovative pentru orașe 

verzi”. 

22. Adresa nr. SC2022-18509/05.09.2022, 21691/05.09.2022 a Direcției Economice, privind 

Raportul de audit financiar nr. SC2022-18509/22.07.2022 și Decizia nr. 32/19.08.2022 

înregistrată la Primăria Timișoara  cu nr.  SC2022-12691/01.09.2022, ale Camerei de 

Conturi Timiș. 

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

MEREAN pentru perioada 01.2021-12.2021. 

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

din Primăria Municipiului 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 al Municipiului Timișoara nr. 

368/26.07.2022 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. 

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

din Primăria Municipiului 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 al Municipiului  Timișoara nr. 

368/26.07.2022 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.  

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

Salariaților din Primăria Municipiului  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 al Mun. Timișoara nr. 

368/26.07.2022 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. Interpelările consilierilor locali. 

 

 

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. 

 

 

 


