
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA ŞEDINŢEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA 
DIN DATA DE 26.04.2005 

 
 

 
 
         
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ : consilier SMARANDA POPA – RADOVAN; 

Din efectivul de 27 de consilieri au fost prezenţi la şedinţă 25 consilieri, au lipsit                       
doamna consilier Rodica Vlad şi doamna consilier Adriana Blaj; 
Din partea executivului participă domnul Primar Gheorghe Ciuhandu, domnul 
Viceprimar Adrian Orza şi Secretarul Municipiului Timişoara – domnul Ioan Cojocari 

    
ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara cu 

Academia Internaţională de Siguranţă Rutieră (IRSA) în vederea realizării 
„Proiectului Pilot de Siguranţă Rutieră – ProSiguR”. 

S-a supus la vot şi a fost respins cu 8 voturi pentru, 13 împotrivă şi 3 
abţineri. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara 
pe anul 2005. 

S-a supus la vot şi a fost respis cu 1 vot pentru , 6 voturi împotrivă şi 10 
abţineri. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a 
criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. PIEŢE S.A. Timişoara pe anul 
2005. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli, a 

criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale Regiei Autonome de Transport 
Timişoara. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  19 voturi pentru şi 1 abţinere. 
5. Proiect de  hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri  şi cheltuieli, a 

criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. Administrarea Domeniului 
Public S.A. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  21 voturi pentru. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de restructurare a S.C. 

COLTERM S.A. 



S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  21 voturi pentru . 
7. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Timişoara şi F.C.U. 

Politehnica Timişoara. 
S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  20 voturi pentru , 2 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere. 
 

8. Proiect de hotărâre privind renunţarea la dreptul de preemţiune al cărui titular este 
Consiliul Local pentru cumpărarea apartamentului nr.12 b situat în Timişoara,  
Bv. Revoluţiei din 1989 nr.1, imobil situat în zona de monumente istorice. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  20 voturi pentru şi 2 abţineri. 
9. 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. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  23 voturi pentru şi 1 abţinere. 
10. Proiect de hotărâre  privind închirierea prin licitaţie publică deschisă  a spaţiului 

cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din imobilul  din Timişoara, str. Alba 
Iulia nr.2 (Palatul Culturii). 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  20 voturi pentru .  
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie  decât aceea de 

locuinţă din Timişoara, str. Pop de Băseşti nr.43, către Asociaţia Judeţeană de 
Fotbal Timiş. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  23 voturi pentru şi 1 abţinere. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosirii spaţiului cu altă destinaţie decât 

aceea de locuinţă din Timişoara, pasaj subteran P-ţa Operei de către titulara 
contractului de închiriere nr. 1356/2002, modificat prin actul adiţional nr. 
1/02.11.2004, S.C. ART S.R.L., prin subînchiriere sau asociere. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  18 voturi pentru, 5 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri. 

13. Proiect de hotărâre privind extinderea suprafeţei concesionate către S.C. „Banu 
Sport”  S.R.L. cu suprafaţa de 1382 mp., pentru realizarea unei parcări şi alte 
amenajări peisagere. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  23 voturi pentru. 
14. Proiect de hotărâre privind completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări 

servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor 
autonome de interes local de  sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr.550/2002. 

S-a supus la vot şi a fost respins cu 15 voturi pentru şi 3 abţineri. 
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea nr.82/26.10.2004 -  

privind preluarea obiectivului  de investiţii “Baza de întreţinere  şi  reparaţii 
troleibuze Calea Lipovei » în patrimoniul  municipiului  Timişoara, avizare 
documentaţie de unificare  şi dezmembrare teren  şi acceptare donaţii a parcelelor 
de teren situate în str. I.I. de la Brad. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  18 voturi pentru , 3 voturi 
împotrivă şi 3 abţineri. 



16. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Consiliului Consultativ de cartier Calea 
Aradului. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  21 voturi pentru . 
17. Proiect de hotărâre privind corectarea denumirii a două străzi şi anume str. Aurel 

Păunescu şi a străzii din prelungirea străzii Madona, precum şi atribuirea  de 
denumiri la două străzi fără nume din Municipiul Timişoara. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  21 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 

18. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de concurs pentru ocuparea pe 
durată determinată a postului de consilier juridic din cadrul Biroului  Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  22 voturi pentru. 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de 

transport în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna mai 2005, unui număr de 
3569 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora. 

                  La acest proiect de hotărâre s-a făcut o suplimentare a listei cu 44 de  
persoane. În urma suplimentării s-a obţinut un număr total de 3613 persoane cu 
handicap. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  23 voturi pentru. 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major 

canal – cartier Plopi”. 
S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  22 voturi pentru. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major 
canal – zona de locuinţe – strada Polonă”. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  22 voturi pentru. 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Alimentare cu apă. 

Fântâni publice forate.” 
S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  25 voturi pentru. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major de 
canalizare – cartier Ghiroda, etapa II”. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  24 voturi pentru. 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii devizului general pentru 

obiectivul de investiţie  „Modernizare str. Independenţei – str. Drubeta”. 
S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  24 voturi pentru. 

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea actualizării valorii  devizului general pentru 
obiectivul de investiţie  „Modernizare str. Nemoianu – Ferdinand – 16 
Decembrie”. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  22 voturi pentru şi 1 abţinere. 
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  „Casă 

familială «   strada Grigore Alexandrescu nr.61, Timişoara. 
S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  23 voturi pentru şi 1 abţinere. 

27. Privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  „Locuinţă pentru două familii 
S+P+1E” – strada Aurel Pop, Timişoara. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  22 voturi pentru şi 1 abţinere. 



28. Proiect de hotărâre privind avizarea construcţiilor speciale care nu vor fi supuse 
impozitului pe construcţii aparţinând S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a 
Energiei Electrice Electrica Banat S.A. 

Proiectul a fost respins cu 24 voturi şi s-a adoptat  Hotărârea privind 
respingerea Cererii de scutire a impozitului pe construcţiile speciale 
aparţinând S.C. Filiala de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice 
Elactrica S.A. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării între Consiliul Local  al 
Municipiului Timişoara  şi Fundaţia „Pentru Voi” privind stabilirea condiţiilor şi 
modalităţilor de finanţare şi de  furnizare a suportului material necesare 
funcţionării Centrului de Zi  „Pentru Voi” cu locuinţe protejate. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  21 voturi pentru şi 1vot 
împotrivă.. 

30. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80 milioane lei în vederea 
participării Municipiului Timişoara la proiectul de schimburi culturale „Crearea 
de burse pentru artiştii plastici  din cadrul Clubului de la Strasbourg”. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  20 voturi pentru şi 2 abţineri. 
31. Proiect de hotărâre  privind participarea Consiliului Local în calitate de 

coorganizator al activităţilor în cadrul Proiectului socio – cultural de protecţie a 
mediului „NORUL”  - organizat de Fundaţia Culturală „First” din Timişoara. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  18 voturi pentru şi 1 împotrivă 
şi 5 abţineri. 

32. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător al participării la Festivalul Internaţional din 
Cipru a Coralei Carmina Dacica. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  20 voturi pentru şi 5 abţineri. 
33. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara în calitate de coorganizator  al  manifestării „15 ani de pedagogie 
Waldorf”, organizată de  Liceul  Waldorf. 

S-a supus la vot şi a fost respins cu 13 voturi pentru , 3 voturi împotrivă şi 
8 abţineri. 

34. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator  la montarea spectacolului aniversar  
Friederich Schiller -200 de  ani de la moarte, la Teatrul German de Stat. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  16 voturi pentru , 1 vot 
împotrivă şi 7 abţineri. 

35. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea Conferinţa Naţională cu 
participare Internaţională a Societăţii Române de Radioprotecţie  „Expunerea la 
doze mici de radiaţii, efecte asupra stării de sănătate a populaţiei”, organizată de 
către Institutul de Sănătate Publică « Prof. Dr. Leonida Georgescu » din 
Timişoara. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  17 voturi pentru , 3 împotrivă 
şi 4 abţineri. 

36. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara in calitate de finanţator al Cărţii „Teatrul românesc  în Ardeal şi Banat, 



volum propus spre finanţare de Uniunea Scriitorilor din România, Filiala 
Timişoara. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  22 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 1 abţinere. 

37. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului  „Colorează oraşul tău – 
Timişoara”, propus de Asociaţia Atlantida. 

S-a supus la vot si s-a respins cu 9 voturi , 4 împotrivă şi 6 abţineri . 
 

38. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la montarea spectacolului „Banater Stadl la 
Teatrul German de Stat”. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  19 voturi pentru şi 4 abţineri. 
39. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea  „Concurs regional de fizică 
Mircea Zăgănescu”, organizată de Şcoala Generală nr.30 Timişoara. 

S-a supus la vot si a fost respins cu 13 voturi pentru , 4 împotrivă şi 5 
abţineri. 

40. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării „Memorial Cornel Baliţa la 
gimnastică artistică băieţi „ organizată  de Clubul Sportiv Şcolar nr.1. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  17 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 3 abţineri. 

41. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Săptămâna tânărului 
european „ organizată de AEGEE – Asociaţia Studenţilor Europeni. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  15 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă şi 5 abţineri. 

42. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării „Cupa CSM la nataţie”, 
organizată de Clubul Sportiv Municipal. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  21 voturi pentru şi 2 abţineri. 
43. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Recuperări post-moderne 
– cartea ca obiect de artă” organizată de Facultatea de Arte , Universitatea de Vest 
Timişoara. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  16 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă şi 4 abţineri.   

44. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării „Cupa Banatul la lupte 
greco-romane”, organizată de Clubul Sportiv Şcolar nr.1. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  17 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 3 abţineri. 

45. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător al echipei de volei masculin a Clubului Sportiv 
Universitatea în campionatul Naţional de Volei Masculin – retur/tur. 



S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  15 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă şi 6 abţineri. 

46. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării „Cupa Banatului la înot”, 
organizată de Clubul Sportiv Şcolar nr.1. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  18 voturi pentru şi 4 abţineri. 
 

47. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător al echipei de handbal masculin a Asociaţiei 
Sportive Politehnica în campionatul de handbal  masculin şi la Cupa Politehnica. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  15 voturi pentru, 2 voturi 
împotrivă şi 5 abţineri. 

48. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător al echipei de handbal feminin a Clubului 
Sportiv Universitatea în Liga Naţională de Handbal Feminin. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  18 voturi pentru şi 3 abţineri. 
49. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării „Cupa 1 Iunie la Fotbal „ 
organizată de Şcoala Generală nr.1. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  14 voturi pentru, 3 voturi 
împotrivă şi 5 abţineri. 

50. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării „Memorial Cornel Baliţa – 
Cupa DKMT la gimnastică artistică fete”, organizată de Clubul Sportiv Şcolar 
nr.1. 

S-a supus la vot si s-a adoptat hotărârea cu  16 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 5 abţineri. 

51. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător al echipei de fotbal juniori a Clubului Sportiv 
Şcolar Bega la Campionatele Republicane de Fotbal Juniori  şi la Turneul amical 
de fotbal pentru juniori. 

S-a supus la vot si a fost respins cu 13 voturi pentru, 2 voturi împotrivă şi 
7 abţineri. 

52. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator  al „Concursului  de ciclism „ organizat de 
Universitatea Tibiscus. 

S-a supus la vot si a fost respins cu 8 voturi pentru , 9 împotrivă şi 5 
abţineri. 

53.Raportul de activitate   pentru perioada iunie 2004 – martie  2005 al doamnei 
consilier EUGENIA TONENCHI. 
 

 
 

ŞEF SERVICIU, 
 

SIMONA DRĂGOI 


