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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: RADU ŢOANCĂ 
Din efectivul de 27 consilieri au fost prezenţi 26 consilieri. 
A absentat dl. consilier Bârsăşteanu Florică. 

Din partea executivului au participat: Domnul Primar Gheorghe Ciuhandu, Domnul 
Viceprimar Dorel Borza, Domnul Viceprimar Adrian Orza şi  Secretarul Municipiului Timişoara- 
domnul Ioan Cojocari. 

Şedinţa  a convocată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara 
nr.2254/06.10.2005 şi a avut următoarea ordine de zi: 
 
 
  ORDINEA DE ZI : 

1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale in Municipiul Timisoara 
pentru anul 2006. 

Au fost adoptate amendamentele propuse , după cum urmează : 
a). Amendamentul domnului consilier TUCU : « Pastrarea nivelului taxelor si impozitelor la 
nivelul anului 2005.  

La Anexa 1A, respectiv  la taxe,  acel 20% va fi inlocuit cu 13,63%. 
 La Anexa 4 , punctele 1,2,3,4,10,11 , la  alin « f »  ,  ultimul punct , şi anume - suprafete 
peste 1000mp. : Taxa este de 12 lei + 1 leu/mp pentru fiecare mp ce depaseste suprafata de 1000 
mp.  

În acest caz,  amendamentul propus este de  0,02 lei/mp  pentru fiecare mp ce depaseste 
suprafata de 1000 mp cu rotunjirea la leu a taxei rezultate din calcul. 
Acest amendament s-a adoptat cu  20 voturi pentru,2 voturi impotriva , 2 abtineri . 
 
b). Amendamentul Dl .Moldovan ce coincide cu propunerea FALT : 
 Anexa nr.3 alin 1  se modifică astfel :   

- inlocuire tamplarie exterioara la cladiri cu tamplarie din geam termopan. 
- inlocuire acoperisuri tip terasa cu acoperisuri tip sarpanta sau refacerea acoperisurilor 

vechi tip sarpanta 
- izolatii termice si hidro la fatade si terasele imobilelor 
- refacerea fatadelor imobilelor (indepartarea placajelor care se desprind de pe fatade si  

inlocuirea cu alte placaje noi, fie indepartarea completa a placajelor si astuparea 
rosturilor cu spuma , retencuire, zugravire, alte solutii tehnice cat si refacerea fatadelor 
unde exista tencuiala si ornamente. 



Acest amendament s-a adoptat cu 26 de voturi pentru. 
 

c).Amendament Ţoancă : 
Taxa hotelieră  se va reduce la  0,5%. 

 Acest amendament s-a votat cu 16 voturi pentru, 5 voturi impotriva, 3 abtineri .  
 
Proiectul de hotărâre cu amendamentele menţionate mai sus , a fost adoptat cu  23 voturi pentru, 
1  vot impotriva  şi 2 abtineri . 

 
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de Fezabilitate modificat si a costurilor de 

implementare, operationalizare si intretinere aferente investitiei « Reabilitarea si 
revitalizarea fortificatiei Cetatii Timisoara – Bastionul Theresia « , 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărâre cu 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă şi 2 abţineri. 
 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal « Locuinte Bacalbasa , 
Freidorf Timisoara » 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărâre  cu 23 voturi pentru şi 2 abţineri. 
 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu «  Construire cladire 
P+ 1, functiune mixta, comert si locuire «  Calea Torontalului nr. 74A, Timisoara. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărâre cu  21 voturi pentru. 
 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu « Reabilitare, 
refunctionalizare incinta cinema si construire cladire 2S+D+3E+Ep, strada 3 August 
1919, nr. 2,Timisoara. 

S-a supus la vot şi a fost respins cu 12 pentru, 5 voturi  împotrivă şi 4 abţineri. 
 
 
 
 
    ŞEF  SERVICIU, 
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