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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
CONSILIUL LOCAL 
Nr. SC2006 – 11488/22.06.2006 
 
 

MINUTA  
 
 

 şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 
06.06.2006 

 
 
Preşedinte de şedinţă – LELICA CRIŞAN. 
 
Din efectivul de 27 de consilieri au fost prezenţi 26. 
 
Au absentat: RODICA VLAD. 
 
Din partea executivului participă: dl. primar GHEORGHE CIUHANDU, dl. viceprimar 
ADRIAN ORZA, dl. viceprimar DOREL BORZA, dl. secretar IOAN COJOCARI. 
 
Ordinea de zi a şedinţei:  

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii devizului general pentru 

obiectivul de investiţie: „Consolidare Calea Dorobanţilor şi str. A. Şaguna”. 
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de 

investiţie „Reparaţii capitale în zona de locuinţe Calea Aradului”  
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de 

investiţie: „Reparaţii capitale în zona de locuinţe  I.Ionescu de la Brad” 
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de 

investiţie „Reparaţii capitale în zona de locuinţe Dâmboviţa” 
5. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de 

investiţie „Modernizare str. Armoniei” 
6. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de 

investiţie „Amenajare str. Trifoiului” 
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de 

investiţie „Amenajare str. Agronomiei” 
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de 

investiţie „Amenajare str. Galileo Galilei” 
9. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii  devizului general pentru obiectivul 

de investiţie „Amenajare str. Copernic” 
10. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de 

investiţie „Amenajare str. Herculane” 
11. Proiect de hotărâre privind actualizare valorii devizului general pentru obiectivul de 

investiţie „Amenajare str. Busuioc”  
12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare reţea 

termică secundară Zona Circumvalaţiunii”. 



 2

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare reţea 
termică secundară Zona Lipovei”. 

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „ Reabilitare reţea 
termică secundară Zona Steaua”. 

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare reţea 
termică secundară Zona Lunei – str. Şt. O. Iosif”. 

16. Proiect de hotărâre privind  Studiul de fezabilitate „Sistem integrat pentru 
eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara. 

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Şoseaua de centură a 
Timişoarei între DN 69 (Arad) şi DN 59 (Moraviţa – Belgrad)” – Proiect executiv de 
la DN 69 la DJ 591.  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului în faza de studiu de fezabilitate 
„Pod peste canalul Bega”, strada Bobâlna din Timişoara, întocmit de S.C. 
Maxidesign S.R.L. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Locuinţe şi 
funcţiuni complementare” – str. Dacilor nr. 25 Timişoara. 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Condominiu 
cu destinaţia de locuinţe plurifamiliale şi funcţiuni complementare”, str. G. 
Alexandrescu, Timişoara.  

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire 
hală reparaţii macarale, birouri şi împrejmuire”, str. Câmpina nr.26. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere zonă 
de locuinţe şi funcţiuni complementare” – str. G. Muzicescu nr.105-107, Timişoara. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Schimbare 
funcţiune din locuire în servicii” str. A. Demetriade nr. 27, 28 şi 29 Timişoara . 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare 
amplasament la pensiune S+P+E+M” str. Câmpina nr. 8, Timişoara.  

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spaţii de 
depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara – Calea Aradului, jud. Timiş.  

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul 

Municipiului Timişoara – domnul Gheorghe Ciuhandu. 
 
 
Se propune introducerea pe ordinea de zi a  încă 3 puncte , şi anume: 
- proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara;  
- constituirea Comisiei de analiză a situaţiei spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 

locuinţă din pasajul subteran din Piaţa Operei; 
- încheierea unui contract de colaborare pentru transmiterea evenimentului cultural 

„Timişoara, Mica Vienă” şi retransmisia Campionatului Mondial de Fotbal 2006. 
Se supune la vot  suplimentarea ordinei de zi cu toate cele 3 materiale.  
 Se votează: 19 voturi pentru; 
                                 2 voturi împotrivă; 
                                 1 abţinere. 
 
Se supune la vot întreaga ordine de zi. 
 Se votează: 20 voturi pentru; 
                                  1 vot împotrivă; 
                                  1 abţinere. 
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PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii devizului general pentru 

obiectivul de investiţie: „Consolidare Calea Dorobanţilor şi str. A. Şaguna” 
 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu  25 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 

de investiţie „Reparaţii capitale în zona de locuinţe Calea Aradului” 
 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă hotărârea cu 25 voturi pentru 
şi  1 abţinere. 

 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 

de investiţie: „Reparaţii capitale în zona de locuinţe  I. Ionescu de la Brad” 
 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se  votează hotărârea cu  25 voturi 
pentru şi  1 abţinere. 
 

 
PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Reparaţii capitale în zona de locuinţe Dâmboviţa” 

 
  Se  supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează hotărârea cu  22 voturi 
pentru şi    1 abţinere. 

 
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Modernizare str. Armoniei” 

 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează hotărârea  cu  23 voturi 
pentru şi    1 abţinere. 
 

 
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Amenajare str. Trifoiului” 

 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează hotărâre cu  24 voturi 
pentru şi     1 abţinere. 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 

de investiţie „Amenajare str. Agronomiei” 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se  votează hotărârea cu  24 voturi 
pentru şi  1 abţinere. 

 
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Amenajare str. Galileo Galilei” 

 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se  votează hotărârea cu  24 voturi 
pentru  1 abţinere. 
 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii  devizului general pentru 

obiectivul de investiţie „Amenajare str. Copernic” 
.  
  Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se  votează  cu   23 voturi pentru şi  
 1 abţinere. 

 
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Amenajare str. Herculane” 

 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se  votează cu 23 voturi pentru şi                     

1 abţinere. 
PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Amenajare str. Busuioc” 

 
  Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează hotărârea cu  votează cu  20 
voturi pentru  şi   1 abţinere. 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare reţea 

termică secundară Zona Circumvalaţiunii” 
 

  Se  supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu 22 voturi pentru şi                       
2 voturi împotrivă. 

 
PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare reţea 
termică secundară Zona Lipovei” 

 
              Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se  votează cu 21 voturi pentru şi                       
2 voturi împotrivă. 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „ Reabilitare reţea 

termică secundară Zona Steaua” 
 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se  votează cu  21 voturi pentru şi                       
2 voturi împotrivă. 
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PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare reţea 

termică secundară Zona Lunei – str. Şt. O. Iosif” 
 

  Se  supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu 22 voturi pentru şi                       
1 vot împotrivă. 

 
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  Studiul de fezabilitate „Sistem integrat pentru 
eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport 

Timişoara 
 

  Se supune la vot proiectul  votează: 17 voturi pentru; 
                                    5 abţineri. 
 
Acest proiect a căzut (necesita 18 voturi pentru). 
 
  

 
PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Şoseaua de 
centură a Timişoarei între DN 69 (Arad) şi DN 59 (Moraviţa – Belgrad)” – Proiect 

executiv de la DN 69 la DJ 591 
 

 
  Se supune la vot şi se votează cu 22 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului în faza de studiu de fezabilitate 
„Pod peste canalul Bega”, strada Bobâlna din Timişoara, întocmit de S.C. 

Maxidesign S.R.L. 
. 
  Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  25 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Locuinţe şi 
funcţiuni complementare” – str. Dacilor nr. 25 Timişoara 

  Se supune la vot şi se votează hotărârea cu  24 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ 

Condominiu cu destinaţia de locuinţe plurifamiliale şi funcţiuni complementare”, 
str. G. Alexandrescu, Timişoara 

 
  Se supune la vot şi se votează hotărârea cu  21 voturi pentru. 
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PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire 

hală reparaţii macarale, birouri şi împrejmuire”, str. Câmpina nr.26 
 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează hotărârea cu 24 voturi 
pentru. 
 

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere 

zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare” – str. G. Muzicescu nr.105-107, 
Timişoara 

 
  Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  24 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Schimbare 
funcţiune din locuire în servicii” str. A. Demetriade nr. 27, 28 şi 29 Timişoara  

 
  Se supune la vot şi se votează hotărârea cu  23 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare 

amplasament la pensiune S+P+E+M” str. Câmpina nr. 8, Timişoara 
 

  Se  supune la vot şi se votează cu  22 voturi pentru şi  2 abţineri. 
 

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spaţii de 
depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara – Calea Aradului, jud. Timiş 

 
  Acest proiect de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi. 
 

PUNCTUL 1 SUPLIMENTAR LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara 

pe anul 2006 
 

 Au fost avute în vedere  3 adrese – o adresă de la Direcţia Edilitară  prin care se 
propune redistribuirea fondurilor alocate pentru lucrări de  întreţinere şi reparaţii 
drumuri , o adresă a Biroului Transporturi şi Siguranţa Circulaţiei prin care se solicită ca 
la poziţia 84.02.03 Capitolul C să fie transferată suma de 150.00 RON de la poziţia 
84.02.03 Capitolul A şi o adresă a COLTERM-ului prin care se doreşte majorarea 
capitalului social al societăţii cu aportul în numerar unic al societăţii cu suma de 0,100  
mii RON.  
  Se  supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu  23 voturi pentru şi                       
1 abţinere. 

 
PUNCTUL 2 SUPLIMENTAR LA ORDINEA DE ZI 

Privind constituirea Comisiei de analizare a situaţiei spaţiului cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă din pasajul subteran din Piaţa Operei 
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Comisia 1  domnul Băcanu. 
Comisia 2  domnul Grindeanu. 
Comisia 3  domnul Moldovan. 
Comisia 4  domnul Petrişor.  
Comisia 5  pe domnul Ursu. 
 
  Se supune la vot şi se votează  cu  26 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 3 SUPLIMENTAR LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de colaborare pentru 
transmiterea evenimentului cultural „Timişoara Mica Vienă” şi retransmisia 

Campionatului Mondial de Fotbal 2006 
 

  Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  20 voturi pentru,                        
2 voturi împotrivă şi    2 abţineri. 
 

 
 
 
 
    ŞEF  SERVICIU, 
 
    SIMONA DRĂGOI 


