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

lucrărilor de extindere reţea apă și canalizare, branşament apă și racord canal în 

Municipiul Timişoara, B-dul. Liviu Rebreanu, nr. 165A, ce face obiectul renunţării la 

dreptul de proprietate, de către societatea VIRIMMORO S.R.L., şi trecerea acestora în 

domeniul public al Municipiului Timişoara. 

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

imobilelor-teren înscrise în CF nr. 454149 Timișoara, CF nr. 454141 Timișoara, CF nr. 

452055 Timișoara, CF nr. 452059 Timișoara, CF nr. 452057 Timișoara, CF nr. 454664 

Timișoara și CF nr. 454659 Timișoara, ce fac obiectul renunțării la dreptul de 

proprietate de către Societatea Tim Cardenas SRL, Societatea Electrometal SA și 

Societatea City of Mara Development SA și totodată, trecerea terenurilor respective, din 

domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de ”teren 

pentru drum”. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de Fundamentare/Oportunitate,  

Caietului de sarcini şi Contractului  de delegare a gestiunii, prin concesiune, a activității 

- Sortarea deşeurilor de hârtie, carton, metal, plastic şi sticlă colectate separat din 

deşeurile municipale în staţii de sortare, inclusiv transportul reziduurilor rezultate din 

sortare la depozitele de deşeuri şi/sau la instalaţiile de valorificare energetică, specifică 

serviciului de salubrizare. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalitãții de gestiune delegate a serviciilor de 

administrare și exploatare a domeniului public și privat al Municipiului Timișoara, 

respectiv  delegarea gestiunii a serviciului public privind prestarea de servicii și 

activitãți necesare  exploatãrii si întreținerii Piețelor proprietatea Municipiului 

Timișoara cãtre Societatea PIEȚE S.A. 

5. Proiect de hotărâre privind  atribuirea contractului pentru realizarea obiectivului de 

investiții ”Viabilizare zonă de locuințe Ovidiu Balea, Timișoara” către Societatea 

Drumuri Municipale Timișoara SA, în temeiul art.31 din Legea nr. 98/2016. 

6. Proiect de hotărâre privindaprobareamodificăriiprin act adițional a Contractului de 

concesiune nr.1 din 11.01.2008 încheiatîntreMunicipiulTimișoarașisocietatea Aurora 

S.R.L. 

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de  3 ani a contractului  de 

închiriere nr. 486/1998, încheiat cu Societatea EMFLOR SRL,  pentru spaţiul cu altă 

destinație SAD 1, situat  în Timişoara, str. Dacilor nr. 8, respectiv  modificarea tarifului 

de închiriere a spațiului. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii cu contract de închiriere, pe o perioadă 

de 3 ani a imobilului situat în Timișoara, str. Eneas, nr. 28, ap.2, către Partidul Alianța 

pentru Unirea Românilor Timiș. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorilor estimate rezultate din analiza Studiului 

de Prefezabilitate pentru investitia: “Construire Sală Polivalentă 16.000 locuri Str. 

Aleea FC Ripensia, nr. 37-35, localitatea Timișoara, județul Timiș”. 

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Asociaților la Agenția de Achiziții Publice Timișoara S.R.L. 



pentru a aproba rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, propunerea 

de modificare a Organigramei și a Statului de funcții, precum și Proiectul de buget pe 

anul 2023. 

11. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

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

declanșarea procedurii de selecție în vederea ocupării celor două posturi vacante din 

Consiliul de Administrație al Drumuri Municipale Timișoara S.A. 

12. Raportul  de activitate nr.SC2022 – 31190/13.12.2022 al Primarului Municipiului 

Timișoara- domnul Dominic Fritz, privind deplasarea la Berlin, Germania, în perioada 

8-11 noiembrie 2022. 

 

 
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. 

 

 

 


