
          Anexă 
                                                                                                                  La Dispoziția nr. 2090 
                                                                                                                  Din data de  10.12.2021 
 

1. Aprobarea Procesului  Verbal al ședinței   Consiliului Local din  07.12.2021. 
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara 

pe anul 2022. 
3. Proiect de hotărâre cu privire la stabilirea taxei pentru acord unic și a taxelor speciale 

stabilite în domeniul urbanismului și a amenajării teritoriului pentru anul 2022. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale stabilite în domeniul drumurilor și 

transporturilor pentru anul 2022. 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind modul de reglementare, 

instituire și administrare a taxei speciale   de salubrizare pe raza Municipiului Timișoara. 
6. Privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului care face obiectul 

renunţării la dreptul de proprietate de către CEDAR INVEST SRL, înscris în CF 
nr.453751 în suprafaţă de 1171 mp precum și trecerea acestuia din domeniul privat în 
domeniul public al Municipiului Timișoara, teren intravilan pentru drum. 

7. Proiect de hotărâre privind  trecerea imobilelor construcții, aferente aerodromului Cioca, 
situate în Timișoara, Calea Torontalului km.3, înscrise în Cartea Funciară nr. 447336 din 
patrimoniul  privat al Municipiului Timișoara în patrimoniul  privat al Județului Timiș cu 
plata contravalorii bunurilor aferente valorii de inventar  actualizate.  

8. Proiect de hotărâre privind  solicitarea trecerii unor imobile din domeniul public al 
Județului Timiș în domeniul public al Municipiului Timișoara. 

9. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor înscrise în C.F. nr. 446913, C.F. nr.404800, 
C.F. nr. 405092, C.F. nr. 427499, C.F. nr. 427498 – Timișoara, str. Rudolf Walter nr.1. 

10. Proiect de hotărâre privind   trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Mureș nr. 44, înscris în 
CF nr. 449961 Timișoara, CF vechi nr. 424719 și nr.cad.449961, în suprafața de 722 mp. 

11. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosință gratuită a spațiului din Timișoara, Calea 
Sever Bocu, nr.44/A, SAD 2, către DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A 
MUNICIPIULUI TIMIŞOARA și încheierea contractului de comodat.  

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. SC2021-
25274/09.09.2021  încheiat cu Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara pentru 
imobilul din Timișoara, bdul. Take Ionescu, nr. 56-58. 

13. Proiect de hotărâre privind darea in folosință gratuită a spațiului cu adresa bdul. Take 
Ionescu, nr. 83 Timișoara către Centrul de Proiecte al Municipiului Timișoara. 

14. 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 din Timișoara,  strada Dacilor nr.4, etaj parter, ap SAD 2, înscris 
în CF nr.404515-C1-U6 Timișoara, nr.cadastral 5753/II (provenit din C.F vechi 
nr.143087), la prețul de 95.000 euro. 

15. 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 din Timișoara, strada Proclamația de la Timișoara nr.5, etaj II, 
ap.SAD 9 la prețul de 58.000 euro. 

16. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spațiului comercial aferent 



imobilului din Timișoara, strada Florimund Mercy nr.4, etaj parter, ap.17/B, înscris în CF 
nr.407109-C1-U12 Timișoara, nr.cadastral 407109-C1-U12, la preţul de 100.000 euro. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele constitutive 
ale ”ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ(ADID 
TIMIȘ), aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 95/24.02.2009. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul 
urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și 
completată. 

19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 
al Societății Drumuri Municipale Timișoara S.A. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții, a Organigramei și 
a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și 
Pneumoftiziologie dr. Victor Babeș Timișoara. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice- faza SF, a 
indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru 
obiectivul ”Extindere iluminat public în zona Calea Aradului Est”. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 42/07.02.2020 
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT și Devizului General pentru 
obiectivul ”Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E – etapa I 
Școala Gimnazială(Generală) nr.25”, Timișoara, str. Cosminului nr.42. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Regulamentelor de organizare și 
funcționare ale serviciilor sociale furnizate de către Direcția de Asistență Socială a 
Municipiului Timișoara. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din Bugetul Local al Municipiului Timișoara în anul 2022. 

25. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de 
administrator de condominii. 

26. Interpelările consilierilor locali. 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi au fost inițiate de Primarul Municipiului 
Timișoara – domnul Dominic Fritz, și  au fost trimise spre avizare comisiilor pe domenii de specialitate 
ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



 
 
 

 


