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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
CONSILIUL LOCAL 
NR.SC2006- 7574/15.05.2006 
 

MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE a Consiliului Local  din  18.04.2006 
 
 
Preşedinte de şedinţă – CONSTANTIN CATANĂ. 
Din efectivul de 27 de consilieri au fost prezenţi 25. 
Au absentat: MARIA PUŞCAŞ şi SERGIU ŞTIRBU. 
Din partea executivului participă: viceprimar ADRIAN ORZA, viceprimar DOREL 
BORZA, secretar IOAN COJOCARI. 
 
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 951/2006 a Primarului. 
 Se  supune votului consilierilor,  procesul verbal al şedinţei precedente şi se votează cu  
22 voturi pentru. 
Se propune suplimentarea Ordinei  de Zi cu  două puncte şi anume:  

- Proiect de hotărâre privind aprobarea de abonamente gratuite pe 
mijloacele de transport în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna 
mai 2006, unui număr de 3934 de persoane cu handicap accentuat grav şi 
asistenţii personali ai acestora; 

- Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă din Timişoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 104. 

 Se votează: 18 voturi pentru; 
                                 1 abţinere. 
  Se votează ordinea de zi în întregime, cu aceste două proiecte care au fost 
introduse . 
 Se votează: 20 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
                                    Interpelările consilierilor municipali 

 
PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi aprobarea contului de 
execuţie al  Municipiului Timişoara pe anul 2005 

 Se votează proiectul de hotărâre şi se adoptă hotărârea cu  24 voturi pentru. 
 

 
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi 
obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Apă Canal AQUATIM 

Timişoara 
 Se votează proiectul de hotărâre şi se adoptă hotărârea cu  24 voturi pentru. 
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PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind implementarea Sistemului de Management al Calităţii 

 Comisia  3 propune următorul amendament  : se completează art.1 : „… cu 
respectarea prevederilor legale  privind achiziţiile publice”. Deschidem procedura de 
vot. 
 Se votează: 23 voturi pentru; 
                           1 abţinere. 

Domnul consilier  Ţucu  propune completarea  proiectului cu un nou art. 3  prin 
care gestiunea procesului de implementare să fie monitorizată de o comisie formată 
din  consilieri locali, câte 1 membru din fiecare partid. Deschidem procedura de vot. 

Se votează: 19 voturi pentru; 
                     1 vot împotrivă; 
                     3 abţineri. 
 

Se nominalizează  persoanele şi se stabilesc membrii:  dl. Adrian Păşcuţă, dl. Ţucu 
Dumitru, dl. Karagena Sorin, d-na  Crişan Lelica,  şi d-na  Popa Radovan Smaranda.  
 Se votează proiectul de hotărâre şi se adiptă hotărârea cu  24 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind repartizarea parcelelor în baza Listei de priorităţi aprobată 
cu Hotărârea Consiliului Local nr. 350/27.09.2005 , şi a Planului Urbanistic Zonal 

„Calea Lipovei – str. Armoniei” Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  
nr. 90/30.03.2004 

 Se votează proiectul de hotărâre şi se adoptă hotărârea cu 24 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de producere a 

energiei termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice  către 
Compania Locală de Termoficare  „COLTERM” S.A. Timişoara prin încheierea unui 

contract de concesiune prin negociere directă 
Se supune la vot şi se  votează cu  20 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 

 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  pentru   completarea Regulamentului privind publicitatea stradală 

în Municipiul Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.3/2005 
Dl cons. Ciuhandu propune  amendarea art.1 şi anume să fie modificată distanţa,  
până la distanţa maximă de 30 de metri.  
 Se votează: 15 voturi pentru,   1 vot împotrivă şi 5 abţineri. 
Dl. cons. Craşovan propune  un amendament „Totemurile vor face publicitate numai 
cu privire la denumirea societăţilor comerciale şi la activitatea acestora”.  
 Se votează: 13 voturi pentru; 
                           6 voturi împotrivă; 
                           4 abţineri. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre în întregul său şi se  votează hotărârea  cu 23 
voturi pentru şi  1 abţinere. 

 
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
la Serviciul pentru Protecţia Copilului şi Familiei 

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

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  încheierea unui contract de asociere cu S.C. URSUS 

Breweries S.A. 
Dl.  Ovidiu Ciuhandu propune ca lucrările începute să fie finalizate în anul în care s-a 
demarat  lucrarea.  
Se votează amendamentul  cu  22 voturi pentru şi  2 voturi împotrivă. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul astfel votat şi se adoptă 
hotărârea cu 22 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 
                            

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 

domeniul privat al Municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe care fac parte din 
Staţia de Epurare Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune 

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

 
PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a 
unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. top 1166 în suprafaţă totală de 

3360 mp. înscrisă în CF nr. 560, situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3 , către 
Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre şi se votează hotărârea cu  18 voturi pentru,                           
1 vot împotrivă, 1 abţinere. 
 

 
PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii spaţiului cu altă destinaţie decât aceea 
de locuinţă din Timişoara, str. Vârful cu Dor nr. 2 de către Primăria Municipiului 

Timişoara, cu destinaţia de arhivă 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se respinge hotărârea cu  15 voturi pentru,                        
4 voturi împotrivă,  4 abţineri. 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea art. II din Acordul privind înfiinţarea, dotarea 

şi funcţionarea Centrului de Recuperare Socială a Minorilor „Fraţii lui Onisim” 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 1/26.01.1993 şi înregistrat în cadrul 

Primăriei Municipiului Timişoara cu nr. 5029/12.02.1993 
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Se supune la vot şi se adoptă hotărârea cu 21 voturi pentru şi  1 abţinere. 
 
                           PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem integrat pentru 
eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se respinge cu  15 voturi pentru,                          
8 abţineri. 
 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate 

„Reabilitare pasaj Popa Şapcă, varianta 2” din cadrul Studiului de Fezabilitate „Pasaj 
Calea ferată strada Popa Şapcă din Timişoara”, întocmit de S.C. ROMAIR 

CONSULTING proiect nr. 109-03-01/08.2005 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se  votează cu  18 voturi pentru şi 4  
abţineri. 

 
 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului în faza studiu de fezabilitate 
„Reabilitare Pasaj Jiului, varianta 2” din cadrul Studiului de fezabilitate „Pasaj 

Calea ferată strada Jiului din Timişoara”, întocmit de S.C. ROMAIR 
CONSULTING proiect nr.109-03-01/08.2005 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu 18 voturi pentru,                              
5 abţineri. 
 
   PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 

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

MAXIDESIGN S.R.L. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se respinge cu  17 voturi pentru şi                             
6 abţineri. 
 

 
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind atribuirea aceluiaşi nume la prelungirea străzii care se 
numeşte în prezent str. Laurenţiu Nicoară 

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

 
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de servicii şi 
depozitare”, Bd. Iosif Bulbuca, Timişoara 

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

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Locuinţe 
cuplate (D+P+1E+M) şi legalizare pensiune (P+2E)” – strada Behela, Timişoara 

 Plenul Consiliului Local propune amânarea, până la reglementarea  situaţiei juridice 
şi se votează cu 19 voturi pentru, 2 voturi împotrivă. 

 
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe 
colective în regim de condominiu şi funcţiuni complementare”, strada Felix 

top.29726/4,  top 23223/7 Timişoara 
Se supune la vot şi se adoptă hotărârea cu  21 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 
showroom şi hală service, amplasare firmă, construire împrejmuire”, Calea Şagului 

colţ cu strada Ovidiu Cotruş, Timişoara 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă hotărârea  cu 22 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Clădire 
pentru birouri şi spaţii de depozitare”, strada Ovidiu Cotruş, Zona Freidorf, 

Timişoara 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se adoptă hotărârea cu  21 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de  hotărâre privind  aprobarea modificării Planului Urbanistic  de Detaliu 
„Instituţii şi servicii”, Faza I – Piaţa 700, strada Brediceanu, Timişoara, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 331/26.07.2005 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează hotărârea cu  21 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Condominium cu destinaţia de locuinţe plurifamiliale şi funcţiuni 

complementare”, strada G. Alexandrescu, Timişoara 
Plenul Consiliului Local propune amânarea materialului  cu  20 voturi pentru,                             
1 vot împotrivă,1 abţinere. 
 

 
PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Parcelare teren 
pentru construire locuinţe” – strada Rudolf Walter nr.11,13,15 Timişoara 

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

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 
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Proiect de hotărâre  privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara  în calitate de susţinător financiar al proiectului „Timişoara Citeşte 

Timişoara”, organizat de Fundaţia A Treia Europă 
 Se  supune la vot şi se votează hotărârea cu  16 voturi pentru. 
 

 
PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre  privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara  
în calitate de susţinător financiar al proiectului „ Timişoara – oraş antidrog”, 

organizat de SCOP 
Se supune la vot şi se votează hotărârea cu  19 voturi pentru. 
  

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara  

în calitate de susţinător financiar al proiectului „Servicii Socio-Culturale 
Comunitare”, organizat de Asociaţia PRO IMPACT 21 Timişoara 

 Se  supune la vot şi se votează hotărârea cu  18 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind participarea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara  în calitate de susţinător financiar al  echipelor de fotbal Juniori A şi B 
din cadrul CS Bega la Campionatul Republican 

Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  17 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind participarea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara  în calitate de susţinător financiar al proiectului „ Performance în 
Timişoara”, organizat de Fundaţia Timişoara 89 

Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  17 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind participarea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara  în calitate de  coorganizator al Simpozionului Internaţional „Tinerii şi 
Cercetarea Multidisciplinară”, organizat de Asociaţia pentru Cercetare 

Multidisciplinară din Zona de Vest a României 
Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  18 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre  privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara  
în calitate de susţinător financiar al proiectului „Anotimpuri Culturale Timişorene”, 

organizat de Societatea Filarmonica Timişoara 
Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  19 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 
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Proiect de hotărâre  privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara  în calitate de  coorganizator la manifestarea  „Expoziţia Filatelică Ziua 

Europei”, organizată de Asociaţia Filatelică Timişoara 
Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  19 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător 
financiar al echipei volei masculin a Clubului Sportiv Universitatea Timişoara 

Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  19 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător 

financiar al proiectului „ Camarila Culturală „ organizat de Grupul Şcolar de 
Industrie Alimentară 

Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  19 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător 

financiar al proiectului „ Contribuţia Romilor la Muzica Europeană „ organizat de 
Institutul Intercultural Timişoara 

Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  18 voturi pentru. 
    

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator 
la Festivalul Copiilor din Zona Iosefin, organizat de Asociaţia Medicala Christiana 

Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  17 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător 

financiar al proiectului „ Comemorarea a 50 de ani de la Mişcările Studenţeşti 
Anticomuniste” organizate de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici, Timişoara 

Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  16 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator 

al manifestării „ Pantheon Bănăţean – Academicienii „ , organizată de Asociaţia 
Culturală Constantin Brâncuşi 

Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  17 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător 

financiar al proiectului „   Cheile Nerei – un mediu curat în Euroregiune „ 
ORGANIZAT DE Şcoala  Generală Nr. 13 

Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  15 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI 
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Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator 
la „ Gala Voluntarilor „ organizată de Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany 

Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  19 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator 

la manifestarea „ Zilele Colegiului Naţional Bănăţean „ organizat de Colegiul 
Naţional Bănăţean 

 Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  18 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator 
la manifestarea „ Pictura Bănăţeană Contemporană „ organizat de Uniunea Artiştilor 

Plastici 
Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  18 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator la Spectacolul „ Mama Lolita „ organizat de Teatrul de Stat Csiky 

Gergely 
Se supune la vot şi se votează hotărârea cu  17 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator la manifestarea „ Seminar Internaţional de Imnologie „ organizată  

de Universiatatea de Vest – Facultatea de muzică 
Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  19 voturi pentru. 

 
 

PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 

coorganizator la manifestarea „ Ziua Porţilor Deschise” , organizat de  Federaţia 
Asociaţiilor  de Locatari Timişoara – FALT 

Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  18 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2006 

ale Filarmonicii Banatul Timişoara 
Se  supune la vot şi se votează hotărârea cu  17 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător 
financiar al echipei de fotbal a Clubului Sportiv Fotbal Club CFR – în campionatul 

Diviza B – 2006-2007 
Se supune la  vot proiectul de hotărâre şi se adoptă hotărârea cu  17 voturi pentru,                             
1 vot împotrivă, 1 abţinere. 
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PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător 

financiar al Clubului Sportiv CFR în Campionatele naţionale din anul 2006 
Se supune la vot şi se adoptă hotărârea cu  15 voturi pentru, 1 abţinere, 1 vot  împotrivă. 
 

PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator 

la manifestarea „ Fair Play – Săptămâna Olimpică „ organizată de Liceul Sportiv 
Banatul 

Se  supune la vot şi se adoptă hotărârea cu  18 voturi pentru, 1 abţinere.  
 

PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator 

la manifestarea „ Cu tineri, despre tineri, pentru tineri „ organizată de Institutul 
Intercultural Timişoara 

Se supune la vot şi se  votează cu  20 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător 

financiar al proiectului „ Administraţia publică locală – Ghid de utilizare „ organizat 
de Asociaţia Pro Democraţia 

Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  17 voturi pentru, 1 abţinere. 
 

PUNCTUL 54 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de susţinător 

financiar al proiectului „ Supraexpuneri – întâlniri fotografice la Timişoara „ 
organizat de Centrul Cultural German Timişoara 

Se  supune la vot şi se votează hotărârea cu  21 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 55 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de coorganizator 
al manifestării „ Marşul Învierii „ organizată de Asociaţia Evanghelistă  şi de Caritate 

„Isus Speranţa României” 
Dl. cons. Ţoancă propune un amendament:”dublarea sumei de la 50 milioane de lei vechi 
la 100 de milioane de lei vechi „ 
 Se supune votului amendamentul domnului Ţoancă.  
 Se votează: 12 voturi pentru; 
                                 5 voturi împotrivă; 
                                 3 abţineri. 
Se votează proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat şi se adoptă hotărârea cu  18 
voturi pentru,1 vot împotrivă, 1 abţinere. 

 
PUNCTUL 56 AL ORDINEI DE ZI 
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Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 77/28.02.2006 – 
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de susţinător 
financiar al   proiectului „ Ghidul Sportiv Sport Vest „ realizat de Liceul Sportiv Banatul  

Se votează revocarea cu  17 voturi pentru, 1 abţinere. 
 

PUNCTUL 1 SUPLIMENTAR LA ORDINEA DE ZI 
Privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun în 
Municipiul Timişoara pentru luna mai 2006, unui număr de 3934 de persoane cu 

handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora 
Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  19 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 2 SUPLIMENTAR LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 

din Timişoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 104. 
 

Se supune la vot şi se  votează hotărârea cu  18 voturi pentru. 
 

ŞEF  SERVICIU, 
 

SIMONA DRĂGOI 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


