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MINUTA 
 şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara din 

data de  24.01.2006 
 
Preşedinte de şedinţă: consilier Bogdan Achimescu 
Din efectivul de 27 consilieri au fost prezenti 25. 
Au absentat Dl. cons. Petre Petrişor şi dl. cons. Sorin Grindeanu; 
Din partea executivului au participat dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, dl. 
Viceprimar Dorel Borza, dl. Viceprimar Adrian Orza şi dl. Secretar Ioan 
Cojocari. 
Şedinţa a fost convocată prin DISPOZIŢIA  NR. 88 din data de  20.01.2006 
 

 
Dl. cons.Achimescu: Începem această şedinţă cu punctele de pe ordinea de zi , dar vă 
reamintesc că după plen intrăm în şedinţă pe comisii, pentru că săptămâna viitoare 
marţi va avea loc un plen ordinar. Supun spre aprobare procesul – verbal al şedinţei 
anterioare din 20.12.2005. Dacă nu sunt obiecţii supun votului acest proces – verbal. 
 Se votează: 22 pentru. 

 
PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 
2006. 

 
Dl. cons. Moldovan propune următoarele amendamente: 
- Introducerea pe lista de cheltuieli de investiţii din fonduri obţinute în baza unor 

credite a reabilitării străzilor secundare din cartierele I.I. de la Brad , C. Aradului, 
Lipovei şi Bd. Dâmboviţa.  

- Al doilea amendament se referă la modificarea sumelor prevăzute la cap.” servicii 
recreative şi sportive” în sensul suplimentării cu 300.000 RON la subcapitolul 
„Acţiuni sportive” şi această sumă să  fie  prelevată  din partea „Acţiuni pentru 
tineret” . În propunerea iniţială erau 848.000 RON pentru tineret şi 134 pentru sport . 
În final vor fi 434.000 RON la sport şi 548 la tineret. Acest lucru s-a  solicitat din 
dorinţa de a sprijini activitatea sportivă de performanţă din Timişoara, exclusiv 
fotbalul. 

-  Al treilea amendament se referă la adresa primită din partea Camerei de Comerţ cu 
privire la unele sume care să sprijine activitatea IMM. Ne-am gândit momentan să 



existe posibilitatea alocării sumei de banii ulterior prin introducerea unui capitol 
special, dacă vor fi solicitări din partea IMM cu programe . 

Dl. cons. Ţoancă  propune   un transfer de sume de la Cap. 67.02.05.02. subcapitolul „ 
Servicii   recreative şi sportive  „,  strict la capitolul tineret la subcapitolul 67.02.03.04 – 
Instituţii publice de spectacol. Este vorba de suma de 5 miliarde de lei vechi , acest 
amendament a întrunit unanimitatea Com.. 5 , având  girul din partea Direcţiei 
Economice a Primăriei , fiind vorba despre reabilitarea scenelor Teatrului Maghiar . 
Dl.cons. Băcanu a propus următoarele amendamente 
- la cap. 66.02.50 „Spitale”, completarea sumei de 500.00 0 RON cu 1.000.000 RON 

pentru începerea construcţiei  la Spitalul de Copii. 
- Al. doilea amendament se referă la programul de investiţi de pe credite din 2006- 

propune la cap. 67.02.06 suma de 450.000 RONDl. Bodo:Eu nu am de ce să intervin , 
dacă Consiliul Local aprobă asta este. 

Dl. cons. Achimescu a supus la vot  cele 3 amendamente ale dl. Moldovan.  
 Se votează 23 pentru.  
Se  supune la vot amendamentul dl. Ţoancă:  
 Se votează: 22 pentru şi 1 abţinere. 
Se supune  la vot amendamentul dl. Băcanu. 
 Se votează : 7 pentru, 10 împotrivă şi 5 abţineri. A căzut. 
Cu aceste amendamente votate  a fost votat Proiectul de hotărâre  şi s-a adoptat hotărârea 
cu   22 voturi pentru. 
 

 
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor individuale de muncă a 
managerilor S.C. Horticultura S.A., S.C. Pieţe S.A., S.C. Administrarea Domeniului 
Public S.A. şi S.C. Drumuri Municipale S.A. 
 
S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
 
 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de ofertă, a criteriilor de selecţie a 

managerului şi a criteriilor de performanţă la Societatea Comercială „Administrarea 
Domeniului Public” S.A.  Timişoara 

Dl. Moldovan şi d-na Blaj au formulat următorul amendament după punctul 
referitor la Interviu – „dacă candidatul respectiv a obţinut cel puţin media 7 la 
celelalte 2 probe. „ 

Dl. cons. Achimescu   supune  la vot amendamentul  şi se votează cu 23 voturi 
pentru. 

Dl. Toader propune eliminarea criteriilor de vechime:  
Se votează : 8 pentru, 12 împotrivă, 4 abţineri. Acest amendament a căzut. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele astfel votate şi s-a 
adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru. 

 
 



4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de ofertă, a criteriilor de selecţie a managerului şi 
a criteriilor de performanţă la Societatea Comercială „Drumuri Municipale” S.A.  Timişoara. 

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

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de ofertă, a criteriilor de selecţie a 
managerului şi a criteriilor de performanţă la Societatea Comercială 
„HORTICULTURA” S.A.  Timişoara 
 S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru. 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de ofertă, a criteriilor de selecţie a managerului şi 
a criteriilor de performanţă la Societatea Comercială „PIEŢE” S.A.  Timişoara. 
 S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru. 
 
7. Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea unei comisii unice de licitaţie pentru închirierea 
spaţiilor temporar disponibile situate în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din Municipiul Timişoara, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

Cei 5 consilieri propuşi sunt: Dl. Vasi, Dl. Karagena, dna. Crişan, Dl. Păşcuţă şi dna. 
Puşcaş. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu cei 5 membrii şi se adoptă hotărârea cu  25 
voturi pentru. 

 
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a unui 
teren în suprafaţă de 3000 mp. situat în  Timişoara, str. N. Filimon, către Fundaţia „Pentru Voi” 
pentru construirea centrului de zi pentru persoane cu dizabilităţi intelectuale.  

Se supune la vot şi se adoptă hotărârea cu  25 voturi pentru. 
 

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru spaţiul cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Ştefan cel Mare nr. 33. 

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

10. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat 
în imobilul din Timişoara, str. Rodnei nr.5 . 

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

11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui nou contract de închiriere cu Asociaţia 
Luptătorilor din Revoluţia Anticomunistă 16-22 Decembrie 1989 pentru spaţiul cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Preyer, nr. 2. 

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

12. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 a  Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara  nr.50/28.09.2004 privind aprobarea vânzării către Uniunea 
Democrată a Maghiarilor din România a sediului situat în imobilul din Timişoara, str.  
Budai Deleanu nr.14, în baza dispoziţiilor Legii nr. 90/2003 
 Se supune la vot şi se votează hotărârea cu 24 voturi pentru  

 



 
 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea pentru anul 2006 a limitelor minime ale veniturilor 
medii lunare, în vederea aplicării Legii nr.416/2001 şi a H.G. nr.1099/2001. 
 Se supune la vot şi se votează hotărârea cu 24 voturi pentru. 
 
14. Proiect  de hotărâre privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul care deserveşte 
Serviciul pentru protecţia Copilului şi Familiei din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară Timişoara. 
 Se supune la vot şi se votează hotărârea cu 25 voturi pentru. 

 
15. Proiect de hotărâre privind finanţarea  unor obiective din fondul de rulment. 
 Se  supune la vot şi se  adoptă hotărârea cu  19  voturi pentru, 3 voturi  împotrivă, 
3 abţineri. 
 
16. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului  de canalizare. 

Se supune la vot amendamentul comisiilor privind ajustarea tarifelor începând cu data 
de 1.02.2006. 
 Se votează : 24 voturi pentru 

 Se supune la vot  cu acest amendament şi se adoptă hotărârea cu 22 voturi pentru  şi 2 
abţineri. 

 
17. Proiect de hotărâre privind  implementarea şi desfăşurarea unui program de sondare a opiniei 
publice pentru anul 2006 denumit „Barometrul politicilor publice din Timişoara”. 
 Se supune la vot şi se adoptă hotărârea cu 23 voturi pentru. 

 
18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţă 
colectivă – Bloc” strada Bujorilor nr.49, Timişoara 

 
 Se supune la vot şi se adoptă hotărârea cu 25 voturi pentru. 

 
 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
 

SIMONA DRĂGOI 
 
 
 
 

 


