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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier PETRE PETRIŞOR 
Din efectivul de 27 de consilieri au fost prezenţi la şedinţă 27 consilieri. 
Din partea executivului participă domnul Primar Gheorghe Ciuhandu, domnul 
Viceprimar Adrian Orza şi Secretarul Municipiului Timişoara  - domnul Ioan 
Cojocari; 
A absentat domnul Viceprimar Dorel Borza.  
 
 
 
   ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI 
 
 
1. Interpelările consilierilor municipali. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea condiţiilor pentru emiterea acordului de 

funcţionare la activităţile de comerţ cu ridicata (de gros) şi comerţ de gros cash 
and carry. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru şi 3 
abţineri. 

3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a  spaţiului situat în 
Timişoara, str. Pompiliu Ştefu nr.5. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 26 voturi pentru. 
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Dorobanţilor nr.42. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 26 voturi pentru. 

5. .Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă din Timişoara, str. Lucian Blaga nr.6, către Asociaţia pentru Comunicare 
Vizuală  Videovest. 

Acest proiect de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi la 
propunerea Primarului Municipiului Timişoara. 



 În locul acestui proiect de hotărâre a fost introdus Referatul – privind studiul 
de opţiuni pentru participarea sectorului privat la gestionarea serviciilor de apă şi 
canal din Timişoara. Acest Referat a fost supus la vot şi s-a aprobat cu 26 voturi 
pentru ,  varianta ,,a,, - menţinerea Regiei Autonome Apă şi Canal „Aquatim” 
Timişoara în domeniul public în subordinea Consiliului Local. În acest sens a fost 
adoptată o hotărâre de consiliu. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.110/30.11.2004 -  privind 

atribuirea în folosinţă gratuită, pe durata executării construcţiilor, către Compania 
Naţională de Investiţii CNI – S.A. a 2 terenuri în suprafaţă de 1600 mp. fiecare, 
pentru construirea sălilor de sport în Municipiul Timişoara. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere. 
7. Proiect de hotărâre privind  corectarea denumirii stradale pentru două străzi din 

Municipiul Timişoara, şi anume, strada Alexandru Alaci în str. Profesor doctor 
Valeriu Alaci, precum şi din str. Episcop Vasile Lăzărescu în str. Mitropolit 
Doctor Vasile Lăzărescu. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 27 voturi pentru 
8. Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului pe păşunea proprietatea 

Municipiului Timişoara. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 26 voturi pentru. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţă 
individuală” strada Ion Ionescu  de la Brad, nr.35, Timişoara. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Magazin şi 

spaţii pentru  birouri” strada Liviu Rebreanu nr.126, Timişoara. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 27 voturi pentru. 

11. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator la manifestarea  „ Timişoara - Mica Vienă” organizată de Casa de 
Cultură a Municipiului Timişoara. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 23 voturi pentru şi 2 abţineri. 
12. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate  de 

coorganizator la manifestarea  „În Banat la mine acasă”, organizată de 
Televiziunea Română împreună cu Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru. 
13. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 

coorganizator la manifestarea Festivalul Internaţional „Timişoara Muzicală” 
ediţia XXX, organizată de Filarmonica Banatul. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 26 voturi pentru. 
14. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de finanţator 

al Proiectului „Editarea revistei Memento „ de către Fundaţia Memento. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 26 voturi pentru. 

15. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator al manifestării „Zilele Academice Timişene”, organizată de 
Academia Română. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 26 voturi pentru. 



16. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator la manifestarea „ Ziua porţilor deschise la Biroul de consiliere 
pentru cetăţeni,” organizată de FALT – Federaţia Asociaţiilor de Locatari. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 27 voturi pentru. 
17. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 

coorganizator al manifestării „Promovarea culturii şi peisajului bănăţean prin 
intermediul limbii engleze” organizată de Şcoala Gen. Nr.26. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru şi 3 abţineri. 
18. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 

coorganizator al manifestării „CNB Fest – Sărbătoarea Colegiului Naţional 
Bănăţean „ , organizată de Colegiul Naţional Bănăţean. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 26 voturi pentru. 
19. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 

coorganizator al manifestării „ Marşul Învierii”  organizată de Asociaţia 
Evanghelică Isus Speranţa României. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 26 voturi pentru. 
20. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 

coorganizator al manifestării „ Simultan – Festival de Artă Video şi Muzică 
experimentală”, organizată de către Asociaţia „CUM” a tinerilor artişti. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru şi 3 abţineri. 
21. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 

coorganizator la manifestarea „Festivalul Copiilor din zona Iosefin”, organizată 
de Asociaţia Christiana. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi pentru şi 2 abţineri. 
22. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 

coorganizator al Expoziţiei filatelice „Ziua Europei”, organizată de către 
Asociaţia Filatelică Timişoara. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 23 voturi pentru şi 4 abţineri. 
 
 
 
 
    ŞEF SERVICIU, 
             SIMONA DRĂGOI 


