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PROCES-VERBAL 
Încheiat astăzi 03.10.2006 cu ocazia şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

  
Preşedinte de şedinţă – Cons. Păşcuţă Adrian 
Din efectivul de 27 de consilieri au fost prezenţi 24 
Au absentat : Sergiu Ştirbu, Ciuhandu Ovidiu, Ţoancă Radu 
Din  partea executivului participă domnul primar Gheorghe Ciuhandu, dl. 

Viceprimar Orza Adrian, dl. Viceprimar Borza Dorel şi domnul secretar Ioan 
Cojocari. 

 
          
 
ORDINEA DE ZI 
 
1. Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara domnului ALEXANDER JOSEF TERNOVITS.  
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada 

Olarilor”. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada 

Bârsei”. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reamenajarea 

Parcului Rozelor” din Municipiul Timişoara. 
5. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „ Extindere reţea de 

canal – str. Moise Doboşan”.  
6. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 

apă – str. Louis Ţurcanu”. 
7. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 

canalizare – str. Stephenson”. 
8. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea  de 

canalizare – Mircea cel Bătrân”. 
9. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 

apă şi canalizare – Constantin Prezan”. 
10. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 

apă şi canalizare – M. Neamţu”. 
11. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 

apă şi canalizare – Mureş 160”. 



12. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 
apă şi canalizare – Claude Debussy”. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extindere reţea 
apă- str. Obreja”.  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extindere reţea de 
apă – str. N. Stoica de Haţeg”.  

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 
apă şi canalizare – M. Sadoveanu”.  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extindere reţea de 
canal – str. Cometei”.  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extindere reţea de 
canal – str. Rarău”.  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extindere reţea de 
canalizare – str. Rudăria”. 

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „AMENAJARE STR. ION RAŢIU”. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajare  acces 
Intrarea  Lupului  – Intrarea  Ursului , Timişoara ”. 

21. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Amenajare  Str. Progresul”. 

22. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul „Linie 
troleibuz pe str. Lidia”.  

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare şi 
dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare” Zona Torontal 
– aeroport utilitar, Timişoara. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu « Centrul 
Medical Athena”« , Calea Aradului. 

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Ansamblu de 
locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, Strada Ardealul nr. 70 Timişoara. 

26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 
356/25.07.2006 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spaţii de depozitare 
şi producţie”, extravilan Timişoara – Calea Aradului, judeţul Timiş. 

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere 
imobil”, strada Arieş nr.3. 

28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Blocuri 
locuinţe”, str. Gheorghe Bariţiu nr. 40, Timişoara. 

29. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de 
depozitare şi prestări servicii”, extravilan Timişoara, nordul Staţiei de Epurare Ape. 

30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului ajutorului reprezentând  o 
parte din cheltuielile pentru înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare 
de ajutor social sau a persoanei singure beneficiare de ajutor social, conform 
Legii  nr. 16/2001 cu modificările şi completările ulterioare.  

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului veniturilor potenţiale provenite 
din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile cuprinse în lista 
bunurilor considerate  de strictă necesitate pentru nevoile familiei, în vederea 
aplicării Legii nr.416/2001 modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006 şi a 
Hotărârii Guvernului României nr.1010/2006. 



32. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
128/28.03.2006 – privind  aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2006 
a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.  

33. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator la manifestarea Maraton – Semimaraton, organizată de Asociaţia 
Sportivă Atletic Club Maraton. 

34. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător al 
manifestării Festivalul Naţional « Maria Drăghicescu » dedicat interpreţilor 
profesionişti, organizat de Studioul Teritorial de Televiziune Timişoara.  

35. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător al 
manifestării Salonul de arte vizuale, organizate de Uniunea Artiştilor Plastici din 
Timişoara. 

36. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator la manifestarea Cupa Timişoara 2006, organizată de Asociaţia 
Judeţeană de Şah Timiş. 

37. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de sustinător al 
unui concert de binefacere organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 
Timişoarei.  

38. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător al 
competiţiei internaţionale de handbal masculin « Trofeul Carpaţi » organizată de 
Federaţia Română de Handbal.  

39. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de  susţinător al echipei de handbal feminin Universitatea 
Timişoara. 

40. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător  al 
proiectului « Inimă Bună », organizat de Fundaţia Serviciilor Sociale « Bethany ». 

41. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător al 
manifestării Bienala Internaţională de Gravură mică – ediţia a 2-a, GRAPHIUM, 
organizate de Uniunea Artiştilor Plastici. 

42. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator al manifestării ECONITTI 2006, organizată de Colegiul Economic 
F.S.  Nitti din Timişoara. 

43. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de de 
coorganizator al manifestării Congresul Internaţional pentru Identitatea Culturală a 
tuturor românilor- ediţia a XV-a, organizată de Asociaţia  Culturală Astra Română. 

44. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător al 
Proiectului Amplasarea monumentului în memoria « Mişcării anticomuniste din 
1956 » realizat de Asociaţia Femeilor Maghiare din Timişoara. 

45. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator al manifestării « Panteon Bănăţean – Cornel Groşforean, 125 de ani 
de la naştere », organizată de  Asociaţia Culturală « Constantin Brâncuşi ». 

46. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător al 
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş în vederea participării la Salonul de 
inventică din cadrul Târgului Internaţional Bucureşti 2006. 

47. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator la manifestarea Timişoara Open, organizată de Clubul Sportiv 
Uniunea Timişoreană de Karate. 



48. Proiect de hotărâre privind premierea de către Consiliul Local al Municpiului 
Timişoara a domnului Horia Colibăşanu cu suma de 10.000 lei ca urmare a 
performantelor în premieră naţională obţinute prin escaladarea vârfurilor cu peste 
8.000 m altitudine şi promovarea imaginii Timişoarei.  

49. Proiect de hotărâre privind alocarea  unei sume din bugetul local pentru lucrările de 
înlocuire a sistemului de susţinere a clopotelor de la Parohia Ortodoxă Română 
Timişoara – Iosefin. 

 
 
 Dl. cons. Păşcuţă: Pentru început vă propun să aprobăm procesul verbal al şedinţei din 

26.09.2006.  
Iniţiez procedura de vot: 18 voturi pentru 
Avem pe ordinea de zi 49 de puncte. Am înţeles că se doreşte suplimentarea ordinei de zi 

cu un punct.  
Dl. Primar Ciuhandu: Noi avem o hotărâre de consiliu local mai veche care prevedea ca 

o expoziţie a Consiliului Local Timişoara să fie expusă la Viena şi această expoziţie ar fi fost 
urmarea unei expoziţii care a fost în luna noiembrie la Bruxelles la Parlamentul european. Noi faţă 
de textul care prevedea Viena, între timp vreau să vă spun că cu Viena lucrurile merg foarte greu 
datorită programărilor în săli, în schimb Institutul Cultural maghiar şi Ambasada Română la 
Budapesta au insistat ca această expoziţie să o facem la Budapesta pe data de 18.10.2006 pe durata 
18.10-03.11 şi în atari condiţii există aici un referat care prevede modificarea hotărârii consiliului 
local din 31 ianuarie în care în loc de destinaţie Viena să apară Budapesta. Asta ar fi problema de 
fond. Eu mi-aş permite cu ocazia asta să invit consilierii locali şi o să invit şi reprezentanţi ai presei 
să participe la Budapesta la această expoziţie. Am fost împreună cu 3 doamne consiliere în 
noiembrie la Bruxelles, în esenţă este repetarea acestei experienţe la Budapesta. Există două 
variante. Eu m-am gândit să meargă întreg Consiliul Local şi reprezentanţii presei şi ai executivului 
la Budapesta pentru că e distanţa destul de apropiată. Se poate pleca pe 18, expoziţia se 
inaugurează la ora 18 sau 19 şi ne-am putea întoarce în cursul nopţii. N-am lua diurnă, dar am fi 
prezenţi acolo şi se poate vizita Budapesta. Aceasta e o variantă. Dar asta după părerea mea nu ar 
trebui să incumbe nici un fel de cheltuieli de diurne şi putem rezolva prin sponsorizări să găsim un 
autobuz cu care să se facă această deplasare şi cu maşinile primăriei. A doua alternativă ar fi să 
mergem aşa cum am mers la Bruxelles în care Consiliul Local să desemneze nişte reprezentanţi 
care să participe la Budapesta pe 18 octombrie la inaugurare. Facem inaugurarea pe 18 deoarece pe 
data de 22 sau 23 Primul Ministru al Guvernului va fi prezent la Budapesta şi atunci România ar 
oferi cumva prin Municipiul Timişoara cu ocazia vizitei Primului Ministru această expoziţie 
românească acolo. Eu cred că e o chestie importantă şi de imagine şi de mesaj. Că nu o să putem fi 
şi în 18 şi în 23, cred că datoria noastră e să fim în 18 pentru că e expoziţia oraşului care reprezintă 
România. Urmează ca dvs în cursul zilei de azi să apreciaţi care variantă o doriţi şi noi în funcţie de 
aceasta să acţionăm. 

Dl. cons. Păşcuţă: Votăm suplimentarea ordinei de zi.  
Iniţiez procedura de vot: 20 voturi pentru 
Votăm ordinea de zi în ansamblu. 
Iniţiez procedura de vot: 19 voturi pentru 
 
 
 
 



Punctul 1 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Timişoara domnului ALEXANDER JOSEF TERNOVITS 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot: 20 voturi pentru 
 

Punctul 2 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada Olarilor” 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil acest proiect cu o abţinere a domnului 

Ţucu. 
Dl. cons. Băcanu: Aş dori două precizări din partea celor care au semnat referatul şi 

anume dl. director Andor şi dl. director Bodo. La acest proiect de investiţii, dar şi la următoarele 
două se spune în ultimul paragraf al referatului că finanţarea se face din bugetul aprobat pe 2006 
iar în proiectul de hotărâre la art. 2 finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se va 
face din bugetul local fără să se spună pe 2006. Întrebarea mea este: se face această finanţare sau 
este gândită pe obligaţiuni municipale şi dacă da de ce nu este prevăzut la art. 2 şi acesta ar fi un 
amendament: 

„finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din bugetul local pentru 
anul 2006.” 

Dl. director Andor: Strada Olarilor era obiectul şedinţei de data trecută. Sunt ultimele 
două străduţe care erau prinse în pachetul acela mai mare de străzi. Strada Olarilor cred că este 
cea mai importantă strada din Cearda Roşie. A fost recent dotată cu canalizare şi apă şi există 
condiţiile de a o aduce la o stare normală ea fiind o stradă de pământ. Strada Olarilor este cea 
care face legătura între cartier şi zona cu Optica. 

Dl. cons. Păşcuţă: Întrebarea era dacă se face finanţarea din obligaţiuni. 
Dl. cons. Grindeanu: Domnule director nu asta am întrebat.  
Dl.  director Andor: Acest studiu de fezabilitate a fost supus atenţiei dvs şi se va 

realiza ca lucrare în cursul anului viitor. Deci fiind vorba de o amenajare nouă este permisă a fi 
adăugată şi cuprinsă în fondul acela din împrumutul de 1 miliar jumătate. Şi prima poziţie şi a 
doua sunt în aceeaşi situaţie. 

Dl. cons. Grindeanu: Domnule director, este prevăzut în lista de investiţii aprobată de 
consiliul local în suma respectivă de obligaţiuni? Aceste străzi sunt prinse acolo? 

Dl. director Andor: Vreau să vă spun că lista care va face obiectul derulărilor pentru 
anul viitor nu a fost supusă aprobării dvs încă, ea fiind o dată cu terminarea listei întregi de 
investiţii şi de alte lucrări aferente bugetului anului viitor. Mai mult decât atât este permis, am 
discutat cu colegul de la economic ca acele 1500 de miliarde să fie utilizate de data aceasta unde 
consideraţi dvs. deci ele pot fi tot timpul, nefiind nominalizate foarte strict, poate fi scoasă o 
stradă care înseamnă peste 1 şi jumătate sau 2 ani execuţia şi să introducem altele mai urgente 
care au condiţii şi să nu mai existe pericolul de a fi sparte din nou cu o reţea de apă sau canal, gaz 
sau electric. În prezent IRET-ul lucrează alimentarea cu energie electrică de forţă pentru toată 
platforma de acolo şi cred că este ultimul constructor care mai există în zona respectivă, restul 
utilităţilor fiind toate asigurate.  

Dl. cons. Băcanu: Suntem pentru finanţarea unui asemenea obiectiv de investiţii, dar şi 
pentru o anumită rigoare şi din cauza aceasta solicităm ca la art. 2 să se supună la vot 
amendamentul: 



„Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din bugetul local pe anul 
2007” aşa cum ne-a prezentat domnul director şi cum nu este prezentat în referat pentru că în 
referat apare anul 2006 probabil din greşeală. 

Dl. cons. Păşcuţă: Supun la vot amendamentul. 
Iniţiez procedura: 22 voturi pentru. 
Iniţiez procedura de vot pentru tot proiectul: 21 voturi pentru, 1 abţinere 
 

Punctul 3 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada 

Bârsei” 
 
Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot pentru amendament: 20 voturi pentru 
Iniţiez procedura de vot pentru proiect: 22 voturi pentru 
 

Punctul 4 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Reamenajarea 

Parcului Rozelor” din Municipiul Timişoara 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile 1,3,4 au avizat favorabil proiectul, comisia 2 a respins 
materialul cu 3 abţineri şi 1 vot pentru  

Iniţiez procedura de vot: 9 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 10 abţineri 
Proiectul a fost respins. 
 

Punctul 5 al ordinei de zi 
Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „ Extindere reţea de 

canal – str. Moise Doboşan” 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil. 
Dl. cons. Ţucu: Am o singură obiecţie. La toate aceste proiecte, la art. 2 aceeaşi chestiune 

cu 2007. Deci amendamentul standard mai ales că e vorba de finanţare cu aportul cetăţenilor. 
Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot pentru amendamentul propus: 22 voturi 

pentru, 1 abţinere. 
Votăm tot proiectul: 21 voturi pentru. 
 

Punctul 6 al ordinei de zi 
Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 

apă – str. Louis Ţurcanu” 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Aşa cum am convenit amendamentul se menţine la toate proiectele deci 
nu îl mai votăm. 

Iniţiez procedura de vot pentru tot proiectul: 23 voturi pentru 
 

Punctul 7 al ordinei de zi 
Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 

canalizare – str. Stephenson” 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot: 22 voturi pentru 



Punctul 8 al ordinei de zi 
Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea  de 

canalizare – Mircea cel Bătrân” 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot: 21 voturi pentru, 1 abţinere 
 

Punctul 9 al ordinei de zi 
Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 

apă şi canalizare – Constantin Prezan” 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot: 22 voturi pentru 
 

Punctul 10 al ordinei de zi 
Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 

apă şi canalizare – M. Neamţu” 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot: 22 voturi pentru 
 

Punctul 11 al ordinei de zi 
Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 

apă şi canalizare – Mureş 160” 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot: 22 voturi pentru 
 

Punctul 12 al ordinei de zi 
Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 

apă şi canalizare – Claude Debussy” 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 
 

Punctul 13 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extindere reţea 

apă- str. Obreja” 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot: 21 voturi pentru, 1 abţinere 
 

Punctul 14 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extindere reţea de 

apă – str. N. Stoica de Haţeg” 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiem procedura de vot: 23 voturi pentru 
 

 
 
 
 
 



Punctul 15 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea de 

apă şi canalizare – M. Sadoveanu” 
 

Dl. cons. Achimescu: D-le preşedinte le treceţi prea repede. Acum la două proiecte care 
au trecut erau la raportul de avizare al comisiei de urbanism era un amendament, dar văd că s-a 
trecut peste şi eu nu ştiu dacă chiar nu şi la acest proiect al străzii Obreja era. Pentru că avusesem 
cu dl. director o discuţie ca în momentul în care ni se aduc astfel de studii de fezabilitate să fie o 
documentaţie mai completă decât ce mi se dă aici două pagini, dimensiune, firul canalului şi 
valoare.  

Dl. cons. Păşcuţă: Pe strada Obreja nu am nici un amendament. 
Dl. cons. Achimescu: Eu am pe raportul de avizare 1 vot pentru şi 3 voturi pentru discuţii 

în plen. Mie aşa îmi scrie, dar nu ştiu dacă nu e de la altul.  
Dl. cons. Păşcuţă: scrie discuţii în plen da nu scrie amendamentul. 
Dl. cons. Achimescu: Păi amendamentul era partea secretariatului nu a mea să o scriu. 

Era vorba că ne ieşea peste 400 de euro metru de canalizare. Şi aici au fost nişte discuţii în care îl 
rugasem pe dl. director să ne aducă nişte documente mai complete să îmi spună şi mie de unde ies 
valorile astea. Toate studiile trec aşa în plen fără să se dea nimic din ceea ce am cerut noi comisia 
de urbanism.  

Dl. cons. Păşcuţă: Eu vă rog în momentul în care anunţ un proiect de hotărâre dacă sunt 
colegi care doresc lămuriri suplimentare să intervină şi se pot purta orice fel de discuţii. 

Dl. cons. Achimescu: Acum este târziu dacă tot aşa am primit acelaşi lucru ca şi în 
comisii, chiar îi cer sprijinul d-lui primar care e de specialitate să îmi spună dacă aşa se votează un 
studiu de fezabilitate.  

Dl. Primar Ciuhandu: haideţi să nu amestecăm profesiunile şi pe dl. primar în treaba 
asta. Aţi fost la şedinţă acum, trebuia să vă opuneţi. Nu e vina mea că s-a ajuns la punctul 15 şi … 

Dl. cons. Achimescu: Nu m-am opus, dar erau 3 cu discuţii, măcar pe astea să ne fi dat o 
explicaţie.  

Dl. Primar Ciuhandu: Eu nici nu am intervenit în dezbatere. Discutaţi ce doriţi.  
Dl. PASCUTA:   Cine este pentru acest proiect de hotarare? 
Se numara voturile:  - 23 voturi pentru 
 
 

Punctul 16 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extindere reţea de 

canal – str. Cometei” 
 

Dl. cons. Păşcuţă. Suntem la punctul 16 unde e aceeaşi problemă cu discuţii în ple.  Aveţi 
posibilitatea să cereţi lămuririle pe care le doriţi.  

Dl. cons. Petrişor: păi dacă am ajuns la punctul asta chiar nu are rost să mai revenim. Ne 
trezim fiecare la 3 puncte după ce s-a votat ceva că ceva nu e în regulă e absolut anacronic. Ori 
eram atenţi fiecare ce se votează ori nu discutăm. Nici nu putem relua votul dvs.  

Dl. cons. Păşcuţă: Nu sunt discuţii?. Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru, 1 abţinere 
 

Punctul 17 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extindere reţea de 

canal – str. Rarău” 



 
Dl. cons. Păşcuţă : Iniţiez procedura de vot : 22 voturi pentru, 1 abţinere 
 

Punctul 18 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extindere reţea de 

canalizare – str. Rudăria” 
 

Dl. cons. Achimescu: Da de aici începuse discuţia în comisie. Dacă puteţi să mă lămuriţi 
dl. Director cum pe 265 de metrii liniari de canalizare este o investiţie de 124 de mii de euro. 

Dl. director Andor: dacă dvs veţi lua în sine ca să măsuraţi un diametru de 200 cu unul 
de 500 sau de 600 şi cu adâncimi de amplasare a acestor reţele înseamnă că socotim degeaba. Deci 
trebuie ţinute pentru fiecare din aceste proiecte diametrele care sunt utilizate, adâncimile la care 
sunt puse şi modul în care tratat la nivelul de acum şoseaua. S-ar putea să existe porţiuni unde 
există şosea asfaltată. Aceste valori reprezintă inclusiv refacerea după spargere şi intervenţiile 
respective. Iar în cazul unei străzi de pământ se reface numai ce a fost şi apoi când sunt gata toate 
utilităţile vom trece şi vom pregăti realizarea ei pe definitiv iar celelalte unde există infrastructură 
realizată va trebui să refacem din nou la forma care există. De aceea probabil există aceste diferenţe 
de preţ între ele. Putem analiza fiecare în parte nu e nici o problemă. 

Dl. cons. Achimescu: Lămurit tot nu sunt. S-ar putea să existe asfalt care trebuie refăcut, 
dar nu este sigur, se reface trama stradală, dar nu se ştie…Din punctul meu de vedere nu am nici un 
fel de lămurire dintr-un astfel de proiect de o pagină.  

Dl. cons. Păşcuţă : Iniţiez procedura de vot : 19 voturi pentru, 4 abţineri 
 

Punctul 19 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 

de investiţie „AMENAJARE STR. ION RAŢIU” 
 

Dl. cons. Ţucu: De obicei la astfel de proiecte avem măcar un termen de comparaţie. În 
cazul de faţă nu avem. Eu am vrut doar să întreb care este lungimea străzii? Nu am găsit niciunde 
prezentat şi la comisie nu a fost nimeni să ne lămurească. Din acest motiv m-am abţinut. De obicei 
se ştie. Eu lucrez cu un indicator preţ pe mp. Sigur depinde şi de adâncime şi de lungime aşa cum s-
a spus, dar este un indicator relevant mai ales că lucrăm pe câmpie nu ca la autostrăzi. Aş dori doar 
să ştim ca să putem vota în cunoştinţă de cauză care este lungimea acestei străzi.  

Dl. director Andor: Nu ştiu să vă spun pe de rost la zecile şi zecile de străzi, dar o să 
lăsăm atunci pe data viitoare şi atunci o să vă rog în comisiile respective, pentru că am fost la 
comisii, în anexă dacă vă uitaţi acolo sunt trecuţi indicatorii de străzi, inclusiv lungimea cred. După 
câte ştiu eu, onor secretariatului, nu mi-a prezentat nici mie respectivele anexe.  

Dl. cons. Ţucu: D-le director, dacă e trecut în anexă o să vă rog să citiţi dvs că eu nu am 
găsit. 

Dl. director Andor: Nici mie nu mi s-au prezentat anexele.  
Dl. cons. Ţucu: Nu sunt materializat cu astfel de materiale care ni se prezintă. Am numai 

2 ani de când sunt în acest consiliu şi mai trebuie să mă rodez, dar vă rog dvs care sunteţi specialist 
să mă lămuriţi unde e trecută lungimea străzii. 

Dl. director Andor: Deci pot să vă spun că ele sunt trecute în anexele pe care le-am 
prezentat secretariatului care trebuia să vă asigure dvs documentele. Nici mie nu mi-au fost 
prezentate în copiile mele.  

Dl. cons. Păşcuţă: să înţeleg că se retrage proiectul de pe ordinea de zi în atari condiţii? 



Dl. cons. Petrişor: În mod normal la acest proiect de hotărâre zic eu trebuia să fie anexată 
şi hotărârea de consiliu local 401 din 10.01.2002 care vorbeşte despre strada asta. Şi atunci având-o 
pe aia ne dădeam seama. E o greşeală sigur a d-lui secretar Cojocari că nu a reuşit să ne pună la 
dispoziţie. 

Dl. director Andor: Pot să vă spun că această reactualizare este a unei străzi vechi, a 
unui proiect vechi aprobat de dvs, şi tot la solicitarea dvs am reactualizat valoarea care era iniţial de 
acum 3 ani.  

Dl. cons. Petrişor: Dacă era hotărârea veche era simplu.  
Dl. cons. Ţucu: Cerem o corectură de nuanţă, nu este aprobat de noi ci este aprobat o 

mică parte dintre noi pentru că e vorba de celălalt legislativ nu de cel actual.  
Dl. Primar Ciuhandu: D-le director vă rog ca pe data viitoare să ataşaţi hotărârea în 

cauză, să ataşaţi scrisoarea consilierilor municipali din data de 05.12.2005, să ataşaţi lungimea 
exactă şi atunci le discutăm.  

Dl. cons. Mistor: Păi se poate vedea cât este acolo că este 5-6 sute metrii de bordură… 
Dl. Primar Ciuhandu: Domnule dacă se vrea se vede dacă nu nu. Ca să nu mai fie 

discuţii neprincipiale eu zic că vom ataşa hotărârea veche, scrisoarea consilierilor şi toată 
documentaţia şi rog pe dl. secretar să ataşeze inclusiv ce aţi spus că nu este multiplicat şi să 
discutăm în cunoştinţă de cauză. 

Dl. cons. Catană: În pagina a doua sunt listele de cantităţi dacă doriţi să vă edificaţi şi de 
acolo se pot trage nişte concluzii referitor la preţuri.  

Dl. cons. Păşcuţă: Cred că nu are rost să mai discutăm pe marginea acestui proiect.  
Iniţiez procedura de vot pentru amânare: 10 voturi pentru, 8 voturi împotrivă, 3 abţineri. 
Dl. viceprimar Orza: Nu vreau să mă refer la o chestiune legată de vreun studiu de 

fezabilitate ci la o idee de procedură de lucru. Cu ceva timp în urmă s-a dorit ca domniile voastre să 
aibă o bază de date şi un instrument prin care să puteţi apela, că vedeţi că de fiecare dată depindeţi 
de o chestiune de procedură. O anumită direcţie dă un dosar consistent la secretariat şi secretariatul 
încearcă să simplifice făcând nişte copii şi niciodată nu o să aveţi o bază de date. Eu unul nu mai 
vreau să mă implic, dar nu ar fi rău să vă implicaţi dvs şi să faceţi ca instrumentul acela de lucru să 
devină un mod serios pentru că deja au trecut 2 ani şi era amortizat şi sistemul şi tot şi aţi fi lucrat 
cu o bază de date solidă şi civilizată. Poate vă gândiţi să refaceţi lucrurile.  

Dl. cons. Păşcuţă: Domnul secretar ne spune că proiectul trebuie discutat acum.  
Dl. Secretar Cojocari: Abţinerile sunt voturi împotrivă.  
Dl. cons. Moldovan: eu mă întreb pentru ce trebuia să îl amânăm? Ca să ne comunice 

cineva de la tehnic care e lungimea străzii? Deci oricum am discutat în comisii şi fiecare a primit 
acest proiect să îl analizeze. Într-adevăr dl. Ţucu s-a abţinut. Trebuia să fie informat legat de 
lungimea străzii. Chiar aşa de greu e să discutăm? Luna viitoare o să avem şi bugetul, poate nu mai 
putem prinde în buget ş.a.m.d. şi blocăm nişte străzi. 

Dl. Primar Ciuhandu: D-l Ţucu ştiţi unde e strada Ion Raţiu? Haideţi să mergem într-o 
zi să batem cu pasul strada.  

Dl. cons. Ţucu: Nu m-aţi înţeles. La un moment dat e vorba de o mentalitate şi de un 
obicei. Dacă vom perpetua acest obicei d-le primar voma ajunge să străbatem împreună toate 
străzile din oraş. Pe mine m-ar avantaja.  

Dl. cons. Păşcuţă: Sunt propuneri de amendamente? 
D-na cons. Blaj: Putem propune ca amendament să se completeze cu lungimea în proiect. 
D-nul cons. Mistor: Rezultă din datele prezentate în proiect. Sunt 600 m. de bordură 

împărţit la 2 înseamnă 290. Sau luaţi zona verde că se poate deduce şi de acolo. 



Dl. cons. Păşcuţă: Sunt mai multe variante legate de lungimea acestei străzi. După 
şedinţă anumiţi consilieri vor merge şi vor vedea la faţa locului. Fiindcă nu avem propuneri 
concrete de amendamente supun la vot proiectul de hotărâre. 

Iniţiez procedura de vot: 15 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 8 abţineri  
 

Punctul 20 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Amenajare  acces 

Intrarea  Lupului  – Intrarea  Ursului , Timişoara ” 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot: 22 voturi pentru, 1 abţinere 
 

Punctul 21 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 

de investiţie „Amenajare  Str. Progresul” 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot: 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 6 abţineri 
 
 

Punctul 22 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general pentru obiectivul „Linie 

troleibuz pe str. Lidia” 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil 
Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru, 1 abţinere 
 
Dl. TUCU:   Acest S.F. a fost intocmit acum 3 ani de zile. Se pune intrebarea daca isi mai 
pastreaza actualitatea in conditiile date ? 
  Am participat saptamana trecuta impreuna cu dl. Cons. Moldovan la o intalnire cu 
reprezentanti cu cetateni ai cartierului Mehala si dumnealor au ridicat o problema 
interesanta inclusiv consiliul de cartier, in contextul in care ne propunem sa promovam 
investitia facuta la piata de gros. Cetatenii  au solicitat o prelungire a liniei troleibuzului 
13 pana la P-ta de gros dar cred ca mai bine ar fi pana la bariera la iesirea din Timisoara 
spre |Sacalaz. Cred ca mai oportun ar fi sa folosim acesti bani pentru o dezvoltare rapida a 
unui astfel de S.F. dacat pentru optimizare in zona Soarelui, acolo unde deja cetatenii au 
deja acces  si se pune problema doar de a optimiza. 
 Am putea sa promovam mai bine Piata de Gros si sa ajungem si la utilitatea sociala 
maxima a acestui obiectiv realmente important pentru toti locuitorii orasului. 
Dl.KARAGENA : Am locuit mai mult timp in acea zona si acest proiect este de peste 25 
de ani si pe vremea cand locuiam acolo era foarte asteptat si parea o idee buna de a se 
inchide buclele pe sens invers . ar fi important initierea unui proiect chiar pana la bariera 
dar nu sint convind ca ar trebui in detrimentul altora si nu stiu in ce masura Piata de Gros 
se adreseaza detaliului si daca neaparat din Piata de Gros trebuie sa o transformam intr-o 
piata a pensionarilor. 
Dl. MOLDOVAN :   Eu  am participat impreuna cu dl. Cons. Tucu la o intalnire  cu 
cetatenii din Mehala si  a fost o solicitare foarte puternica  din partea oamenilor  cu 
prelungirea liniei 13. Putem gasi o solutie de compromis in sensul sa aprobam aceasta 



modificare de la linia 15-16 care este necesara si intre timp sa promovam un S.F. cu 
privire la  prelungirea traseului liniei 13. 
Dl.; PETRISOR:  Ma vad obligat sa vad ca domnul consilier Tucu nu da dovada de 
rigoarea pe care i-o port eu. Noi acum discutam despre acest proiect si nu vad cum le 
putem amesteca pe unele cu altele chiar daca ideea este buna. Acum discutam despre un 
proiect daca il aprobam sau nu si nu putem sa-l scoatem pe asta sa aprobam pe altul. Este 
cazul sa supunem la vot. 
Dl. viceprimar BORZA:  Ceea ce spunea domnul Tucu este absolut necesar, la ultima 
sedinta de corelare am cerut Directiei Tehnice sa porneasca un S.F. pentru toata zona, str. 
Closca intra intr-o modernizare serioasa, se introduce canal, se face o strada cu 4 benzi si 
in acest proiect de viitor trebuie cuprinsa si ceea ce spuneati d-vs. Trebuie facut un proiect 
pentru drum . Pe drumul care este nu putem face linie de troleibuz. 
Dl. PASCUTA : Va rog sa supunem la vot.Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 23 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parcelare şi 
dezmembrare pentru construire locuinţe şi funcţiuni complementare” Zona 

Torontal – aeroport utilitar, Timişoara. 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil 
Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 
 

 
Punctul 24 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu « Centrul 
Medical Athena”« , Calea Aradului. 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil 
Iniţiez procedura de vot: 22 voturi pentru 
 

 
Punctul 25 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Ansamblu 
de locuinţe colective şi funcţiuni complementare”, Strada Ardealul nr. 70 Timişoara. 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil 
Iniţiez procedura de vot: 21 voturi pentru 

 
Punctul 26 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local nr. 
356/25.07.2006 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spaţii de depozitare 

şi producţie”, extravilan Timişoara – Calea Aradului, judeţul Timiş 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil 



Iniţiez procedura de vot: 21 voturi pentru 
 

Punctul 27 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere 

imobil”, strada Arieş nr.3 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil 
Iniţiez procedura de vot: 22 voturi pentru 

 
Punctul 28 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Blocuri 
locuinţe”, str. Gheorghe Bariţiu nr. 40, Timişoara 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil. Comisia 2 cu condiţia obţinerii 
avizului de la unitatea militară. S-a obţinut avizul? 
Dl. cons. Catană: Este pe verso trecut. Aviz unitatea militară nr. 14 din 07.09. 
Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 
 

 
Punctul 29 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de 
depozitare şi prestări servicii”, extravilan Timişoara, nordul Staţiei de Epurare Ape 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil 
Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 

 
Punctul 30 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea cuantumului ajutorului reprezentând  o 
parte din cheltuielile pentru înmormântarea persoanelor din familiile beneficiare 

de ajutor social sau a persoanei singure beneficiare de ajutor social, conform Legii  
nr. 16/2001 cu modificările şi completările ulterioare 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil.  
Dl. cons. Ţucu: La comisia 4 s-a făcut un amendament legat de cuantumul acestei 

sume. Am avut discuţia şi cu factorii de specialitate din compartimentul respectiv şi am cerut 
dacă este posibil o majorare la 800 de ron şi în comisie doamna care a venit din partea Direcţiei 
de Asistenţă Socială a spus că este posibil. Deci comisa vă propune un amendament la cuantum 
de la 500 la 800 de ron. Impactul e foarte mic asupra bugetului, e vorba de câteva cazuri pe an.  

Dl. cons. Păşcuţă: Iniţiez procedura de vot pentru amendament: 23 voturi pentru 
Iniţiez procedura de vot pentru tot proiectul: 24 voturi pentru 
 
 

 
 

 
 
 



Punctul 31 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului veniturilor potenţiale 

provenite din valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ bunurile cuprinse în 
lista bunurilor considerate  de strictă necesitate pentru nevoile familiei, în vederea 
aplicării Legii nr.416/2001 modificată şi completată prin Legea nr. 115/2006 şi a 

Hotărârii Guvernului României nr.1010/2006 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil  
Iniţiez procedura de vot: 24 voturi pentru 
 

Punctul 32 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

128/28.03.2006 – privind  aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2006 
a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil  
Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 
 

Punctul 33 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 

coorganizator la manifestarea Maraton – Semimaraton, organizată de Asociaţia 
Sportivă Atletic Club Maraton 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil  
Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 
 

Punctul 34 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător al 

manifestării Festivalul Naţional « Maria Drăghicescu » dedicat interpreţilor 
profesionişti, organizat de Studioul Teritorial de Televiziune Timişoara 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil  
Iniţiez procedura de vot: 24 voturi pentru 
 
 

Punctul 35 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător al 

manifestării Salonul de arte vizuale, organizate de Uniunea Artiştilor Plastici din 
Timişoara 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil  
Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 
 
 
 
 
 



Punctul 36 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 

coorganizator la manifestarea Cupa Timişoara 2006, organizată de Asociaţia 
Judeţeană de Şah Timiş 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil  
Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 
 

Punctul 37 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de sustinător al 

unui concert de binefacere organizat de Arhiepiscopia Ortodoxă Română a 
Timişoarei 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil  
Iniţiez procedura de vot: 22 voturi pentru 
 

Punctul 38 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător al 

competiţiei internaţionale de handbal masculin « Trofeul Carpaţi » organizată de 
Federaţia Română de Handbal 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil  
Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 
 

Punctul 39 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara în calitate de  susţinător al echipei de handbal feminin Universitatea 
Timişoara 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil  
Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 
 

Punctul 40 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător  

al proiectului « Inimă Bună », organizat de Fundaţia Serviciilor Sociale « Bethany » 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil  
Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 
 

Punctul 41 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător al 

manifestării Bienala Internaţională de Gravură mică – ediţia a 2-a, GRAPHIUM, 
organizate de Uniunea Artiştilor Plastici 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil  
Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 
 



Punctul 42 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 

coorganizator al manifestării ECONITTI 2006, organizată de Colegiul Economic 
F.S.  Nitti din Timişoara 

 
Dl. cons. Păşcuţă: Comisiile au avizat favorabil  
Iniţiez procedura de vot: 21 voturi pentru, 1 abţinere 
 

Punctul 43 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de de 

coorganizator al manifestării Congresul Internaţional pentru Identitatea Culturală a 
tuturor românilor- ediţia a XV-a, organizată de Asociaţia  Culturală Astra Română 

 
Dl. cons. Păşcuţă:  Avizele sint favorabile dar am primit un material din partea 
Asoc. ASTRA Romana, prin care ni se solicita suplimentarea sumei. Daca sinteti de acord 
am dori sa-i dam cuvantul domnului Sandu Timoc. 
 Dl. TIMOC:   Mun. Timisoara este coorganizator intr-o  actiune de cultura deosebit de 
importanta pentru natiunea romana si interesul pubic este prea mare pentru ca sa puteti 
participa numai cu 50 milioane, intr-o anvergura de primiri de romani din jurul tarii   si 
mai ales din tarile din jurul nostru si care nu sint recunoscuti ca romani. Le este frica sa se 
declare ca romani pentru a nu fi dati afara din serviciu.  Sustin ca este sub nivelul unui 
municipiu ca Timisoara care este si coorganizator si care este singurul oras din Romania 
care este o Meca a romanismului, pentru ca nu mai exista o astfel de organizatie in 
Romania care sa se ocupe de romani. Sustin ca 150 – 200 milioane este o suma care poate  
corespunde intereselor publice. 
Dl. SECRETAR:   Si mie mi se pare putin pentru Astra Romana dar astea sint treburi care 
trebuie discutate inainte de sedinta. Bani nu mai sint. Trebuie sa spuneti si sursa de unde 
vor fi luati acesti bani ? 
 Au mai venit si alte urgente. Totul a fost aprobat inainte. 
D-na BLAJ:    Am inteles ca  a existat un program respectat de colegii nostri, o agenda 
culturala. Ganditi-va ca reprezentam un oras de 3 stele si noi dam 2 lei la cine ne cere. 
Cred ca trebuie sa ne regandim politica si cand spunem ca sintem coparticipatori sa 
participam substantial. Gasiti o alta  formulare. Coparticipant inseamna o implicare 
financiara substantiala intr-un eveniment. 
D-na PUSCAS:   Fac parte din comisia de cultura si m-am ocupat de evaluarea proiectelor 
care au venit la comisia de cultura asa cum au fost stabilite criteriile si in urma 
dezbaterilor publice. Sint mai multe lucruri de spus dar retin numai 3 idei: 
 - acei „2” lei se dau unui domeniu defavorizat, invatamantul, care nu are buget 
 _  este adevarat ca  am incercat in evaluarile respective  sa acceptam cat mai multe 
proiecte care sint reprezentative de domeniul national si international. Trebuie sa retineti 
ideea ca desi s-a stabilit foarte clar ca nu se mai primesc  proiecte dupa data din 
decembrie, au venit proiecte care au fost respinse pt. ca nu au respectat anumite criterii, in 
consiliul local s-au acceptat si s-au facut finantarile respective. Bugetul a scazut drastic. 
 Pe de alta parte  daca acceptam suplimentarea sumei, poate ca totusi este de sectorul 
economic al primariei sa gaseasca sursa de finantare. 



Dl. VICE. ORZA:   Agenda culturala contine foarte multe elemente sau pozitii. Colegii de 
la comisia de cultura, stiu demersurile pe care dansii le fac la comisie, au incercat sa faca 
si un orar… 
 Zilele Aradului sint finantate cu 2 miliarde jumatate de la bugetul local iar Zilele 
Timisoarei cu 500 milioane, pentru ca exista aceste sume pentru mici proiecte asa cum 
spunea d-na consilier Blaj, care pana la urma toate se cheama ca sint coparticipari ale 
municipalitatii.   Nimeni nu le urmareste impactul acestor proiecte ci se urmareste doar 
corectitudinea. 
 Cred ca ar trebui sa se renunte la astfel de colaborari cu sume de 2-3 milioane, sume 
care pot fi obtinute din sponzorizari. 
 Cred ca Consiliul Local trebuie sa finanteze lucruri importante din domeniul sportiv 
si invatamant si mai putin chestiuni din astea care nu stiu ce impact de public au. 
Dl. SARAFOLEANU:  Consiliul Local este structurat pe comisii, comisiile sint votate de 
catre noi. Comisia de cultura a hotarat sumele si actiunile care trebuie sa se desfasoare. 
Este corect ca noi sa dam credit acestei comisii pentru ca din aceste comisii fac parte 
colegi nostri. Trebuie sa respectam hotararea colegilor nostri. 
Dl.PASCUTA:   Adevarul este ca sint multe proiecte si nu cred ca sint la fel de 
importante. Acest proiect mie mi se pare f. important , am inteles ca la aceste congres vor 
participa romani din Basarabia, Bucovina, Herta, Odesa, Albania etc. 
  Acestor invitati ar trebui sa li se asigure transportul, cazarea, si primaria nu poate 
acoperi toate aceste costuri . Eu consider ca cererea Asoc. ASTRA ROMANA este 
indreptatita si propun amendamentul sa marim aceasta suma de la 50 la 150 milioane. 
 Legat de bani, stim ca in fiecare luna avem o rectificare de buget local si in fiecare 
luna apar sume suplimentare de bani. 
Cine este pentru acest amendament? 
Se numara voturile:  - 15 voturi pentru 
 
Cine este pentru acest proiectd e hotarare cu acest amendament? 
Se numara voturile:  - 19 voturi pentru,  3 abţineri şi 1 vot împotrivă 
 
 
 
 
 
 
 

    Punctul 44 al ordinei de zi 
 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător al 
Proiectului Amplasarea monumentului în memoria « Mişcării anticomuniste din 
1956 » realizat de Asociaţia Femeilor Maghiare din Timişoara. 
 
 

Dl. PASCUTA:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 19 voturi pentru, 3 abţineri 
 

  



  Punctul 45 al ordinei de zi 
 

Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator al manifestării « Panteon Bănăţean – Cornel Groşforean, 125 de ani 
de la naştere », organizată de  Asociaţia Culturală « Constantin Brâncuşi ». 
 
 
Dl. Pascuta: Cine este pentru ? 
Se numara voturile :     19 voturi pentru, 1 abţinere 
 
 
 
   Punctul 46 al ordinei de zi 
 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător al 
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş în vederea participării la Salonul de 
inventică din cadrul Târgului Internaţional Bucureşti 2006. 
 
Dl.Pascuta:   Cine   este pentru ? 
Se numara voturile:   - 19 voturi pentru, 2 abţineri 
 
 
 
    Punctul 47 al ordinei de zi 
 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator la manifestarea Timişoara Open, organizată de Clubul Sportiv 
Uniunea Timişoreană de Karate. 
 
Dl. PASCUTA: Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru, 1 abţinere 
 
 
 
   Punctul 48 al ordinei de zi 
 
Proiect de hotărâre privind premierea de către Consiliul Local al Municpiului 
Timişoara a domnului Horia Colibăşanu cu suma de 10.000 lei ca urmare a 
performantelor în premieră naţională obţinute prin escaladarea vârfurilor cu peste 
8.000 m altitudine şi promovarea imaginii Timişoarei.  
 
 
Dl. PASCUTA:    Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 23 voturi pentru 
 
 
 



   Punctul 49 al  ordinei de zi 
 
Proiect de hotărâre privind alocarea  unei sume din bugetul local pentru lucrările de 
înlocuire a sistemului de susţinere a clopotelor de la Parohia Ortodoxă Română 
Timişoara – Iosefin. 
 
Dl. PASCUTA:     Cine este pentru ? 
Se numara voturile:    -21 voturi pentru 
 
 
 
 
   Punctul 50 al ordinei de zi 
 
Proiect de hotarare privind modificarea HCL 34/ 31.01.2006 
 
Dl. ACHIMESCU:   Data de 18 cade intr-o miercuri si ma tem sa nu patim ca la Poiana 

Marului… 
Dl. SECRETAR:   Nu este diurna nu se asigura masa 
Dl. ACHIMESCU: Haideti sa o facem la sfarsit de saptamana… 
Dl. SECRETAR:   Atunci este deschiderea oficiala! 
Stabiliti sa participe 3 consilieri cu diurna,etc 

 Daca mergeti toti atunci anuntati pana joi. 
Dl. PASCUTA:   Avem o propunere sa stabilim 5 consilieri 
Dl. SARAFOLEANU:   Este obositor sa mergi si sa te intorci in aceeasi zi. 
Dl. ACHIMESCU:   Decat 5 consilieri 4 nopti, mai bine tot consiliul 1 singura nospte! 
Dl. SECRETAR:  Fara diurna! 
Dl. Achimescu:    Asta este hotararea noastra! 
Dl. CATANA:   Cred ca este mai corect sa ridice mana cine poate sa mearga sa vedem 
cate persoane sint. 
D-na JUNIE:    Vernisajul se face miercurea pentru ca miercurea este ziua de vernisaj la 
Institutul European. 
 Noi sintem invitati acolo,  sala este pusa la dispozitie cu titlul gratuit. 
Vernisajul este miercurea. Expozitia este vizitata pe toata perioada de 2 saptamani. 
Dl. SECRETAR:   Nu are  nici un rost sa te duci daca nu te duci miercuri. Momentul 
important este vernisajul unde  va fi un program mai complet. 
D-va ati hotarat mai inainte ca aveti o suma fixa de bani. Din acea suma fixa este pentru 
expozitie. Daca vreti pentru deplasare o folositi pentru deplasare si se duce expozitia   
D-na JUNIE:    Noi ne-am gandit sa incercam sa inchiriem un autocar si sa acoperim 
costurile acelui autocar din banii  care au fost rezervati pentru expozitie. 
10 000 Euro costa artistii pe care ii ducem acolo, obiectele de arta  duse acolo, benere 
si alte materiale. 
 Dl. TUCU:   Un hotel rezonabil in Budapesta costa cam 20 euro de pers. si asta ar 
insemna 400 euro. Daca raportam 400 euro la 10 000 euro n-as vrea sa cred ca aceasta 
este importanta consiliului local… 
Dl. PASCUTA:  Cine poate sa mearga miercuri ? 



- 5 consilieri (Blaj Adriana, Popa-Radova Smaranda, Vlad Rodica, Crisan 
Lelica, Vasi Calin, Karagena Sorin) 

- Cine este pentru acest proiect ? 
Se numara voturile?   - 17 voturi pentru 
 
Pentru sedinta viitoare presedinte va fi domnul consilier Petrisor. 
 
Va multumesc pentru participare si declar inchisa sedinta de astazi a consiliului local. 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
 
Cons. ADRIAN PASCUTA              IOAN COJOCARI 

 
                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


