
                                                                                                                                                                             

                                                                                                                                   Anexa  

                                                                                                                      La Dispoziția nr. 357 

                                                                                                                    Din data de: 22.02.2023 

 

1. Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor în plen din data de: 30.01.2023, 02.02.2023, 

06.02.2023, 07.02.2023 și 16.02.2023. 

2. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara, în 

domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului aferent imobilului cu destinaţia de 

locuinţă, situat în Timişoara str. București nr. 3  înscris în CF nr. 431476 Timişoara, 

nr.top. 844. 

3. Proiect  de hotărâre privind  atestarea apartenenței la domeniul public al Municipiului 

Timișoara a imobilului ”sala spectacol”, situat în Timișoara str.16 Decembrie 1989 nr. 8 

ap. SAD /A, înscris în CF nr. 401122-C1-U33 Timișoara. 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF nr. 436882 

Timișoara, nr. top 8104/1/1/1/3 de la 11.442 mp la 10.517 mp și dezlipirea acestuia  în 2 

loturi.  

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe o perioadã de 5 ani, a imobilului situat în 

Timișoara, str. Țebea, nr. 12, clãdire + curte, cãtre ASOCIAȚIA LOGS – GRUP DE 

INIȚIATIVE SOCIALE, în vederea desfãșurãrii unor activitãți caritabile și servicii 

sociale. 

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 958/15.02.2000 

încheiat cu SOCIETATEA COOPERATIVA IGIENA TIMISOARA. 

7. Proiect de hotărâre privind continuarea activității Societății Horticultura SA în spațiul 

situat în Timișoara, str. E. Ungureanu nr. 5, SAD1, la valoarea chiriei stabilită prin 

raportul de evaluare nr. SC2023-004482/20.02.2023. 

8. 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,  încheiat cu  

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

9. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a SOCIETĂȚII DE 

TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA SA  și a dreptului de folosință a 

INTREPRINDERII REGIONALE DE ELECTRIFICARE TIMIȘOARA, pentru imobilul 

din Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr.39, teren. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Ordine și Funcționare al 

Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara. 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, 

Organigramei și Statului de Funcții la Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely din 

Timișoara. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei, Regulamentului de Organizare și 

Funcționare și Statul de funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara, în Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

Secretarului General al Municipiului Timișoara. 

14. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Asociaților a Societății UZINA ENERGIE SOLARĂ TIMIȘOARA 



S.R.L pentru validarea beneficiarilor reali și pentru modificarea Actului Constitutiv 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 719/27.12.2022. 

15. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Asociaților a Societății UZINA ENERGETICĂ TIMIȘOARA 

S.R.L. pentru validarea beneficiarilor reali și modificarea Actului Constitutiv al  societății, 

aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 720/27.12.2022. 

16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului Timișoara în 

Adunarea Generală a Acționarilor la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. pentru 

aprobarea Planului de restructurare al obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2021, 

întocmit de SPANDA SPRL, conform Ordonanței de Guvern nr. 6/2019 privind 

instituirea unor facilități fiscale 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 

al societății START AFACERI T&D S.R.L. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea reprezentantului Municipiului Timişoara 

în cadrul Adunării Generale a membrilor Asociației „GRUPUL DE ACŢIUNE LOCALĂ 

TIMIŞOARA”. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Metodologiei de închiriere a spațiilor din clădirea 

CERC și a tarifelor percepute pentru serviciile prestate de către Serviciul Public de 

Administrare a ”Centrului Regional de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în 

Sectorul Automotive” – CERC, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 

382/26.10.2021. 

20. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar și al contribuției persoanelor 

vârstnice care beneficiază de servicii sociale acordate în cadrul Complexului de servicii 

pentru personae vârstnice ”Sf. Arh. Mihail și Gavril” din cadrul Direcției de Asistență 

Socială a Municipiului Timișoara. 

21. Proiect de hotărâre privind acordarea unui număr de maximum 410 porții de hrană 

gratuită unor centre/complexuri din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului 

Timișoara, prin Cantina Socială. 

22. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat din Timișoara pe anul 2023. 

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

UAT Municipiul Timișoara a sumelor necesare implementării proiectului 

 ,,Îmbunătăţirea eficienţei energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a 

blocurilor de locuinţe: zona Averescu” - Cod SMIS 2014+: 117379. 

24. 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. Burebista, nr. 8-12-14”. 

25. 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, CL. Circumvalațiunii, nr. 20, bl. 79/A”. 

26. 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, Bulevardul Cetăţii, nr. 50-52”. 

27. 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. Teiului, nr. 11”. 



28. 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, B-dul G-ral Dragalina, nr. 31-37”. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “LOCUINTE SI 

FUNCTIUNI COMPLEMENTARE”, str. Chisodei nr. 41, 43,  CF 406737 si CF 427117, 

Timișoara. 

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

martie, aprilie, mai, 2023. 

31. Adresa nr. SC2023 – 2219/30.01.2023 a S.C. Horticultura S.A. referitoare la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 624/15.12.2022 privind continuarea activitãții Societãții 

Horticultura SA în spațiul situat în Timișoara, str. E. Ungureanu nr. 5, SAD1, la valoarea 

chiriei stabilitã prin Raportul de evaluare nr.  SC2022- 029722/25.11.2022. 

32. Adresa nr. SC2023 – 3346/08.02.2023 a Direcției Generală Investiții și Mentenanță 

privind  Adresele Consorțiului Alfa&Quantum ConsultingSPRL – Maestro SPRL – 

Insolvein SPRL cu nr.:286/07/ITM/2021 din 16.01.2023; 287/07/ITM/2021 din 

16.01.2023 și 299/07/ITM/2021 din 26.01.2023. 

33. Adresa nr.1511/S2 din data de 08.02.2023 a Instituției Prefectului – Județul Timiș 

referitoare la  rapoartele de activitate ale aleșilor locali.  

34. Adresa nr. SC2023-3462/09.02.2023 a Instituției Prefectului, cu privire la elaborarea 

proiectelor de hotărâre. 

35. Raportul de activitate al domnului  viceprimar RUBEN LAȚCĂU, privind deplasarea la 

Veszprem, Ungaria, în perioada 20-22 ianuarie, 2023. 

36. Plângerea prealabilă nr. SC2023 – 2433/31.01.2023 a d-lui Serdean Mugur Lucian 

împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și 

sancționarea contravențiilor pe teritoriul municipiului Timișoara. 

37. Plângerea prealabilă nr. SC2023 – 2850/03.02.2023 a d-lui Merticariu Cezar împotriva 

Hotărârii Consiliului Local nr. 712/27.12.2022 privind majorarea cu  500% a impozitului 

pe clădiri începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Timişoara,  str. Gelu, nr. 36, ca 

urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

38. Plângerea prealabilă nr. SC2023 – 3611/10.02.2023 a d-lui Hajjar Abdul Jawad împotriva 

Hotărârii Consiliului Local nr. 690/27.12.2022 privind majorarea cu  400% a impozitului 

pe clădiri începând cu anul 2023, pentru imobilul situat în Timişoara,  str. Emanoil 

Ungureanu, nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

39. Interpelări ale consilierilor locali. 

 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost inițiate de Primarul 

Municipiului Timișoara – dl. DOMINIC FRITZ și au fost trimise spre avizare comisiilor pe 

domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.  

 

 

 

 


