
 

ANEXĂ LA   PROIECTUL ORDINII DE ZI DIN DATA DE  25.10.2022 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 

Timișoara pe anul 2022. 

2. Proiect de hotărâre  privind atribuirea în folosinţă gratuită către Consiliul Județean 

Timiș a suprafeței de 25000 mp din terenul înscris în C.F.436974 Timișoara. 

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

domeniul public al Municipiului Timișoara, a terenului înscris în C.F. nr.455088-

Timișoara, în suprafață de 23.266 mp, respectiv a terenului înscris în C.F. nr.455089-

Timișoara, în suprafață de 23.185 mp. 

4. Proiect  de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului  

„Înființare Centru integrat de colectare separată prin aport voluntar destinat 

aglomerării urbane Municipiul Timișoara”  în cadrul Apelului de Proiecte 

PNRR/2022/C3/S/I.1.C, Componenta C3 – 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.C. – Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate 

aglomerărilor urbane din Planul Național de Redresare și Reziliență.  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii și implementării proiectului 

"Înfiinţarea a trei  centre de colectare prin aport voluntar" în cadrul Apelului de 

Proiecte PNRR/2022/C3/S/I1.A, Componenta C3 – 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, 

Subinvestiţia I1.a. - Înfiinţarea de centre de colectare prin aport voluntar din Planul 

Național de Redresare și Reziliență. 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea Devizului General pentru obiectivul de 

investitii ”Clădire în regim de înălțime P+2E cu funcțiunea centru cultural și 

educational Kuncz” SMIS 140971. 

7. Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local 

nr.423/30.08.2022 privind  atribuirea contractului pentru realizarea obiectivului de 

investiţii ,,Modernizare străzi zona Alexandru Xenopol-Banul Severinului-Adam 

Mickiewicz” către Societatea Drumuri Municipale Timişoara S.A.   

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția 

Generală a Poliției Locale Timișoara. 

9. Proiect de hotărâre privind schimbarea  destinației imobilului  compus din construcții 

și teren situat în Timișoara, str. Dunărea nr. 9, înscris în CF nr. 443418 Timişoara   în 

care a funcționat   Liceul Tehnologic   „Dimitrie Leonida”, pe durată nedeterminată,  

din  spațiu  pentru  desfășurarea  activitățiilor  de învățământ preuniversitar  de stat în   

spațiu   pentru desfășurarea  activităților de învățământ universitar  în vederea 

desfășurării  procesului de învățământ  al  Universități  de Vest Timişoara -Facultatea 

de Educație Fizică și Sport, Clubul  Sportiv Universitar.”Universitatea de Vest”  și  

pentru crearea unui campus Sportiv Educațional și de Cercetare. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Local nr.462 din 16.12.2021 privind aprobarea Regulamentului privind modul de 

reglementare, instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pe raza 

municipiului Timișoara. 



11. Adresa nr. SC2022-025872/19.10.2022 a Instituției Prefectului Județul Timiș 

referitoare la  prevederile art.7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare și 

Anexa la Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului mr.2701/2010. 

12. Raportul de activitate nr. SC2022-23108/18.10.2022,  al Primarului Municipiului 

Timișoara, privind deplasarea la Rueil Malmaison, Franța, în perioada 22-25 

septembrie 2022. 

 


