
               Anexa la 

          Dispoziția nr. 2301 

                                                                                                                  Din data de: 11.11.2022 

 

 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței  în plen din data de: 30.09.2022, 13.10.2022 

25.10.2022 și  31.10.2022. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a 

imobilelor-teren înscrise în CF nr. 451419 Timișoara și CF nr. 451417 Timișoara ce fac 
obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Societatea BETASIL S.R.L. 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  aprobarea operațiunii de alocare număr cadastral pentru prima 

înscriere strada Mircea Popa și notare construcție post de transformare.  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de primã înscriere într-o carte 

funciarã nouã a terenului în suprafațã de 5000 mp, cu diminuarea acestuia din CF 413239. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței imobilului cu 
nr. cad. 403058, situat în Timișoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 23. 

6. Proiect de hotărâre privind  alipirea imobilelor înscrise în CF nr. 410702, CF nr. 437697 – 
Timișoara, str. Pop de Băsești nr.15/a.  

7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului 

Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a spațiului cu altã destinație 
decât aceea de locuințã ap.SAD1, etaj parter, aferent imobilului din Timișoara, B-dul 16 

Decembrie 1989 nr.10, corp A, identificat cu C.F nr.407606-C1-U9 Timișoara, 
nr.cadastral 407606-C1-U9, la prețul de 186.000 euro. 

8. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului 

Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a spațiului cu altã destinație 
decât aceea de locuințã ap.nr. 8, etaj parter, aferent imobilului din Timișoara, strada 

Gheorghe Lazăr nr.8, identificat cu C.F nr.407712-C1-U8 Timișoara, nr.cadastral 407712-
C1-U8, la prețul de 220.000 euro. 

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea  

privată a Municipiului Timişoara a terenului în cotă de 385/879,  înscris în CF nr. 400427 
Timișoara, situat în str. Brîncoveanu nr. 2 și  a terenului înscris în CF nr. 403273 

Timișoara, situat în str. Brîncoveanu nr. 10, aferente imobilelor ce fac obiectul Legii 
nr.112/1995, a căror destinație a fost schimbată ulterior dobândirii în spații cu altă 
destinație. 

10. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a unei cereri privind 
trecerea imobilului- teren  înscris în CF nr. 407725 Timișoara nr. top. 8477/1/1/1/1/1/1/1 

din domeniul public al Statului Român în domeniul public al Municipiului Timișoara. 
11. Proiect de hotărâre privind privind prelungirea Contractului de închiriere nr.  

1572/15.11.2013 încheiat cu SOCIETATEA „GELLICA” SRL. 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere  
nr.1605/2018,  încheiat cu Asociația Crescătorilor de Albine din România Filiala 

Județeană Timiș pentru   spațiul cu altă destinație situat în imobilul din Timișoara, Piața 
Traian , nr.3 

13. Proiect de hotărâre privind  modificarea    Hotărârii  Consiliului Local  nr  160/05.05.2022 

privind închirierea imobilului situat în Timişoara,  Bv. Revoluţiei 1989 nr. 12 în care 



funcţionează Clinica de Cardiologie – ASCAR  din cadrul Spitalului  Clinic Municipal de 

Urgenţă  Timişoara.  
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 

321/31.07.2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru 
obiectivul „Construcţie și dotare Liceu Waldorf Timișoara“, cod SMIS 124711.  

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

UAT Municipiul Timișoara a sumelor necesare implementării proiectului  
 „Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a 

blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31”, cod SMIS 2014+:121436. 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a 

indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a Devizului General  pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare termică imobil str.Gheorghe Lazăr nr. 42”. 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumelor estimative necesare ajustării 

prețului la materialele de construcții în baza OG15/2021, pentru obiectivul  de investiții 
din cadrul proiectului ,,Grădinița PP33 - Extindere grădiniță existentă în regim de înălțime 
P+1E+M, reparații și reabilitare termică corp existent’’ – Cod  SMIS  121232. 

18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a 
indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a Devizului General  pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare termică imobil, str. Măslinului nr. 11, sc.  A+B”.  
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a 

indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a Devizului General  pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare termică imobil, str. Argeș nr. 4”.  
20. Proiect de hotărâre privind privind  aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, 

a indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a Devizului General  pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitare termică imobil, str. Răsăritului nr. 5”. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a 

indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a Devizului General  pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitare termică imobil, Intrarea Topologului nr. 1, sc. A”.  

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a 
indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a Devizului General  pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitare termică imobil, Intrarea Topologului nr. 5, sc. A+B”.  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice revizuite, a 
indicatorilor tehnico-economici - faza PT şi a Devizului General  pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare termică 3 blocuri S+P+4E”.  
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii Municipiului Timișoara în ”Programul 

Rabla Plus2022”, în vederea achiziționării unui autoturism 100% electric prin acest 

program cu condiția obligatorie a casării unei mașini vechi.  
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor și garajelor disponibile 

prezentate în ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 03.10.2022, în 
vederea încheierii contractelor de închiriere sau actelor adiționale.  

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de repartizare a locuințelor construite în  

Timișoara, str. Ion Ionescu de la Brad nr.1/E, realizate de către Agenția Națională pentru 
Locuințe, destinate închirierii  în mod exclusiv  specialiștilor în sănătate.  

27. Proiect de hotărâre privind preluarea și asigurarea pazei și protecției a imobilului situat  în  
str. Dunărea nr. 9, aflat în domeniul public al Municipiului Timișoara,   în care a 
funcționat Liceul Tehnologic   „Dimitrie Leonida”, de catre personalul contractual- agenți 



de securitate (guarzi) din cadrul Serviciului de Pază Obiective a Direcției Generale  a 

Politiei Locale Timișoara.  
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Municipiul 

Timișoara și Institutul Național al Patrimoniului în vederea asigurării finanțării și predării 
documentației tehnico-economice pentru restaurarea imobilului monument istoric Palatul 
Culturii din Timișoara prin Programul Național de Restaurare a monumentelor istorice 

2022. 
29. Proiect de hotărâre privind  mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Drumuri Municipale Timișoara S.A. pentru 
aprobarea mandatului auditorului financiar extern, declanșarea procedurii de selecție 
pentru ocuparea unui post vacant din Consiliul de Administrație al Drumuri Municipale 

Timișoara S.A. și numirea unui administrator provizoriu. 
30. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția 

Fiscală a Municipiului Timișoara.  
31. Adresa nr. SC2022 – 26463/25.10.2022  a SCM Ambulator Clinic Europa privind 

sprijinirea Centrului de Permanență Timișoara XIII. 

32. Adresa nr. SC2022 – 026547/25.10.2022 a Centrului de Permanență nr. 17 privind 
acordare sprijin. 

33. Adresa nr. SC2022 – 026473/25.10.2022 a Centrului de Permanență nr.9 privind acordare 
sprijin. 

 

 
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. 


