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    PROCES-VERBAL 
  
 Incheiat astazi 17-02.2009 cu ocazia sedintei extraordinare a  
  Consiliului  Local al Municipiului Timisoara 
 
 
Presedinte de sedinta – Cons. Horablaga Nicolae Marinel 
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 21 
Au absentat: Mosiu  Simion, Grindeanu Sorin , Adrian Orza,Catana Constantin si 
Jichici Ciprian, Blaj Adriana. 
Din partea executivului participa  domnul Secretar Ioan Cojocari. 
 
 Sedinta a fost convocata  prin Covocatorul cu nr. SC2009-2479/13.02.2009 al 
Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 
 
 
 
Dl. HORABLAGA: Supun la vot Procesul verbal al sedintei din data de 27.01.2009 
 -Cine este pentru? 
  Se numara voturile: 19 voturi pentru 
Supun la vot  Ordinea de zi de azi 17.02.2009. 
-Cine este pentru? 
  Se numara voturile:    21 voturi pentru 
 
                                              Ordine de zi: 
Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei urbanistice conform Sentintei 
Civile nr. 1094  pronunţată in sedinta publică din 17.11.2008 rămasă irevocabilă. 
 
Dl. HORABLAGA:  Acest proiect a primit avizele favorabile din partea Comisiilor 1,3,4 
şi 5 iar Comisia 2 a înaintat următorul amendament: 
Dl. ŢOANCĂ:   POT-ul maxim să fie 55% CUT-ul 3%, spaţii verzi minim 20%, regimul 
de înălţime S/D+P+4E+ 3Er  sub rezerva dotarii obligatorie a clădirii cu lift şi realizarea 
unor drumuri de acces. Noi am ţinut cont când am avizat aceşti parametri de tip urbanistic 
de sentinţa care ne-a fost pusă în faţă cât şi de Avizul Comisiei de Circulaţie, pentru că 
această documentaţie a primit din partea unui for, şi anume Comisia de Circulaţie, aceşti 
coeficienţi de urbanizare care sunt în notă cu legislaţia şi cu PUG şi cu PUZ-urile din 
zonă. Din  acest punct de vedere măcar din punct de vedere urbanistic, această 
documentaţie este legală. 



Dl. ANTON:    Vreau să reiterez faptul că noi data trecută am fost puşi în situaţia de a 
vota creând un precedent, în baza unei hotărâri definitive şi irevocabile. Acest proiect nu 
a trecut tocmai datorită procedurii care a fost putin cam alambicată. Nu suntem împotriva 
dezvoltării oraşului, iar firma SEDAKO nu a îngenuncheat Consiliul Local şi nu l-a 
chemat la ordine. Rămâne la aprecierea d-lor consilieri dacă vor vota acest proiect sau nu.  
Dl. TOADER:     Nu sunt avocatul nimănui însă atunci când am fost ales a doua oară 
consilier municipal am jurat să respect Constituţia  şi legile statului. Cred că este de 
conduita Consiliului Local să respecte legile statului. Nu este de competenţa noastră să 
judecăm conduita magistratului. 
Dl. HORABLAGA: Supun la vot amendamentul Comisiei 2.  
                                   -Cine este pentru? 
                                    Se numara voturile:  18 voturi pentru 
          1 abtinere 
           1 vot impotriva 
 Supun la vot întregul proiect cu amendamentul pe care l-am votat . 
                                  -Cine este pentru? 
                                   Se numara voturile: 19 voturi pentru 
 
 
 Cu acestea va multumesc pentru participare si declar inchisa sedinta  de plen a 
Consiliului Local. 
 
 
 
 PRESEDINTE      SECRETAR 
 
Cons. HORABLAGA NICOLAE                IOAN COJOCARI 
 


