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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:  CIUHANDU OVIDIU  
Din partea executivului au participat: domnul Gheorghe Ciuhandu – Primarul 
Municipiului Timişoara, domnul Adrian Orza – Viceprimarul Municipiului Timişoara, 
domnul Dorel Borza – Viceprimarul Municipiului Timişoara şi domnul Ioan Cojocari – 
Secretarul Municipiului Timişoara. 
 Din efectivul de 27 consilieri au fost prezenţi 21 de consilieri. Au absentat: Avram 
Jecu Aurel, Grindeanu Sorin, Puşcaş Florica, Ştirbu Sergiu, Ţepeneu Pavel şi Ursu Daniel. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara 
nr.1111/28.04.2006. 
  A fost supusă la vot propunerea de introducere pe ordinea de zi a  Referatului  nr.Sc2006 
– 7943/02.05.2006  privind plângerea înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara, formulată 
de S.C. Kontex Business Group S.R.L., împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 93/2006 – 
privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a gestiunii serviciilor de salubrizare şi 
a Regulamentului de delegare a gestiunii serviciilor  publice de salubrizare prin contract de 
concesiune precum şi a numirii comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea  contractului de 
delegare a gestiunii  serviciilor publice de salubrizare în municipiul Timişoara. 
S-a supus la vot  completarea ordinei de zi  şi s-a votat cu 19 voturi pentru . 
 

ORDINEA DE ZI 
 
1. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a unei propuneri de 
emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea imobilului teren cu Complex Sportiv 
Bega situat în Timişoara, Zona Circumvalaţiunii II, III, IV din proprietatea publică a Statului 
Român şi din administrarea Direcţiei pentru Tineret şi Sport Timiş în domeniul public al 
Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
 S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru. 
2. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a unei propuneri de 
emitere a unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea imobilului teren intravilan cu Sala 
Polivalentă OLIMPIA situat în Timişoara, Bd. Eroilor, din proprietatea publică a Statului Român 
şi din administrarea Direcţiei pentru Tineret şi Sport Timiş, în domeniul public al Municipiului 
Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
 S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru. 



3.  Referatului  nr.Sc2006 – 7943/02.05.2006  privind plângerea înregistrată la Primăria 
Municipiului Timişoara, formulată de S.C. Kontex Business Group S.R.L., împotriva Hotărârii 
Consiliului Local nr. 93/2006 – privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de delegare a 
gestiunii serviciilor de salubrizare şi a Regulamentului de delegare a gestiunii serviciilor  publice 
de salubrizare prin contract de concesiune precum şi a numirii comisiei de evaluare a ofertelor 
pentru atribuirea  contractului de delegare a gestiunii  serviciilor publice de salubrizare în 
municipiul Timişoara. 
 S-a supus la vot menţinerea hotărârii şi s-a votat cu 17 voturi pentru. 
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