
               Anexa la 

          Dispoziția nr.2332 

                                                                                                                  Din data de: 18.11.2022 

 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței  în plen din data de: 15.11.2022. 

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

imobilelor-teren înscrise în CF nr. 455040 Timișoara și CF nr. 455041 Timișoara ce fac 

obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Duca Ambroziu, Duca Marinela și 

Precob-Cretu Liana-Codruța și trecerea terenurilor respective din domeniul privat al 

Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de 

teren intravilan destinat pentru drum. 

3. Proiect de hotărâre privind completarea prin acte adiționale a Contractului de transfer de 

activități nr. 9657/31.12.2021 și a Contractului de novație a acestuia. 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea contractului pentru activitatea de 

reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din 

Municipiul Timișoara precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității nr. 

SC2017 – 10724/02.05.2017, atribuit către SC Drumuri Municipale Timișoara SA în 

temeiul art 31 din Legea nr. 98/2016, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

104/31.03.2017. 

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

6. Proiect de hotărâre privind privind extinderea  suprafeței  spațiului cu altă destinație 

existent SAD 2, situat în     Timişoara, strada  Cronicar Ioan Neculce nr.1,  deținut  de 

Asociaţia Handicapaţilor  Locomotor   Timiş,  în baza contractului de închiriere  nr.  

1569/14.03.2013, cu  suprafața spațiului cu altă destinație SAD 1 situat la aceeași adresă. 

7. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea H.C.L. nr. 346/26.07.2022- 

privind delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public privind prestarea de 

servicii şi activităţi necesare  exploatării şi întreţinerii cimitirelor umane din Municipiul 

Timişoara: Cimitirul Calea Lipovei, Cimitirul Săracilor,Cimitirul str. Stuparilor, Cimitirul 

Calea Şagului si Cimitirul str. Rusu Şirianu. 

8. Proiect de hotărâre  privind aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire 

în licitație a 877,86 metri cubi masa lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a 

Municipiului Timișoara. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale a proiectului și asigurarea de către 

UAT Municipiul Timișoara a sumelor necesare implementării proiectului 

 „Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitare termică a 

blocului de locuințe situat pe strada Arieș, nr.20”, cod SMIS 2014+: 121249. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale a proiectului și asigurarea de către 

UAT Municipiul Timișoara a sumelor necesare implementării proiectului 

 ”Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a 

blocurilor de locuințe: Zona Soarelui - Odobescu – Complex”– Cod SMIS 119790”. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale a proiectului și asigurarea de către 

UAT Municipiul Timișoara a sumelor necesare implementării proiectului 

„Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a 

blocului de locuințe, str. Splaiul Nicolae Titulescu, nr. 10A” - cod SMIS 2014+:119739. 



12. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Teatrului Maghiar de Stat „Csiky 

Gergely” Timișoara, a imobilului situat în Timișoara, str. Iancu Văcărescu, nr.18 – sală de 

spectacole și grădină de vară aparținând Cinematografului  Arta. 

13. -Proiect de hotarare privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru 

aprobarea mandatului auditorului financiar extern. 

14. Proiect de hotărâre privind reglementarea și actualizarea limitelor unor străzi de pe raza 

Municipiului Timișoara. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de calitate a aerului pentru PM10 în 

aglomerarea  Timișoara perioada 2021-2025.  

16. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Functii pentru 

Filarmonica ”Banatul” Timișoara. 

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

Generală a Poliției Locale Timișoara. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și Statului de Funcții ale 

Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara.  

19. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea condițiilor specifice eliminatorii 

pentru ocuparea funcției publice de execuție  specifice de polițist local, la Direcția 

Generală a Poliției Locale Timișoara. 

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

administrator de condominii .  

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire locuință în 

regim de înălțime P+M și împrejmuire teren”str. Bela Lugoși F.N., CF nr.448260, nr. 

cad.448260, Timișoara. 

22. Alegerea Președintelui ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara din lunile 

decembrie 2022, ianuarie 2023 și februarie 2023. 

23. Raport de activitate al Primarului Timișoarei – domnul Dominic Fritz, privind deplasarea 

la Viena, Austria, în perioada 19-20 octombrie 2022. 

24. Plângerea prealabilă nr. SC2022- 025652 a DEL CORSO FAMILY SRL prin care se 

solicită revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr. 251/14.06.2022 - privind  

aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert 

stradal - terase pe raza Municipiului Timisoara.  

25. Plângerea prealabilă nr. SC2022- 26460/25.10.2022 a domnilor Cătălin Negrea și 

Avramescu Lucian prin Cabinet avocat prof.dr. Anton Trăilescu împotriva Hotărârii 

Consiliului Local nr.263/13.05.2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”Construcție locuințe colective”, str. N.D. Cocea – Th. Pallady, cartier Ciarda Roșie, 

Timișoara. 

26. 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. 

 

 

 



 


