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MINUTA ŞEDINŢEI ÎN PLEN A CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI 
TIMIŞOARA DIN DATA DE 26.07.2005  

 
      Preşedinte de şedinţă: consilier TONENCHI EUGENIA 
      Din efectivul de 27 de consilieri au fost prezenţă 22 consilieri. 
      Au absentat: Achimescu Bogdan, Petrişor Petre, Puşcaş Florica, Ursu Beniamin şi  Vasi 
Călin Vasile. 
       Din partea executivului au participat. Domnul Primar Ciuhandu Gheorghe, Domnul 
Viceprimar Borza Dorel, Domnul Viceprimar Orza Adrian şi Secretarul Municipiului Timişoara 
Cojocari Ioan. 
        Şedinţa a fost convocată prin dispoziţia Primarului nr.1836/21.07.2005 şi a avut următoarea 
Ordine de Zi:     

 
1. Interpelările consilierilor municipali. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara 

pe anul 2005. 
                  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 17 voturi pentru, 1 vot împotrivă  
                  şi 1 abţinere. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din 
obligaţiuni municipale. 

                                          S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 18 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declaraţiei comune şi a Acordului privind 

cooperarea oraşelor Timişoara şi Szeged în domeniul turismului. 
                  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Înfrăţire şi Colaborare între 
Municipiul Timişoara (România) şi Oraşul Novi Sad (Uniunea Serbia şi 
Muntenegru). 

                  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru.   
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi în vederea repartizării 

parcelelor în ordinea punctajului, conform Legii nr.15/2003, privind sprijinul 
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe. 

                  Acest proiect de hotărâre a fost retras de pe ordinea de zi. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „ECOProfit” – 

Consulting Program for CP (Cleaner Production) in Timişoara including CP 
Assessment County Hospital Timiş No.1 de către Primăria Municipiului 
Timişoara în parteneriat cu Spitalul Judeţean Timiş şi în colaborare cu Camera de 
Comerţ ,Industrie  şi Agricultură Timiş. 



                  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 19 voturi pentru. 
8. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu în vederea reorganizării Regiei 

Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni. 
            S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 18 voturi pentru şi 1 abţinere. 
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului individual de muncă al 

domnului ILIE VLAICU – director general al Regiei Autonome Apă şi Canal 
„AQUATIM” Timişoara. 

            S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 20 voturi pentru. 
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului individual de muncă al 

domnului LIVIU BARBU – director general al Societăţii Comerciale 
„Administrarea Domeniului Public”  S.A. Timişoara. 

                  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului individual de muncă al 

domnului  CORNEL BOTA – director general  al Societăţii Comerciale „Drumuri 
Municipale” S.A. Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului individual de muncă  al 

domnului ŞTEFAN VICTOR – director general  al Societăţii Comerciale „Pieţe” 
S.A. Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului individual de muncă  al 

domnului ANDREI DRĂGILĂ  - director general  al Societăţii Comerciale 
„Horticultura” S.A. Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru. 
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării către Partidul Pensionarilor şi 

Protecţiei Sociale a sediului de partid situata în imobilul din Timişoara, Str. 
Preyer nr.2, în baza dispoziţiilor Legii nr.90/2003. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
15. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică, cu plata taxei de 

concesionarea, către S.C. ATLAS TELECOM NETWORK România S.R.L. – 
Oradea, a 25 amplasamente pentru realizarea  de cabinete stradale în Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 
16. 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 sistemul de transport public local, în vederea scoaterii din funcţiune. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
17. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului înscris 

în C.F. nr.1616 Timişoara cu nr. topo 5761, în suprafaţă de 201 mp., din Piaţa 
Petru Rareş nr.3 către Asociaţia Tinerilor şi a Tinerilor Căsătoriţi din România. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
18. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de oportunitate, Caietului de 

sarcini şi Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de 
concesionare , Regulamentul Serviciului de Iluminat Public al Municipiului 
Timişoara. 

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



19. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
245/1999 – privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al 
Municipiului Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
20. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă, a unei 

parcele de teren în suprafaţă de 40.000 mp, în vederea realizării unei unităţi 
industriale sau de prestări servicii de logistică în Parcul Industrială Freidorf, 
Timişoara. 

                    S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru. 
21. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă către S.C PIEŢE 

S.A. a terenului în suprafaţă de 7851 mp, situat în str. Grigore Alexandrescu. 
                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 20 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 

22. 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, 
cu spaţiul situat în imobilul  din B-dul Regele Carol I nr.36. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru. 
23. 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, cu 
spaţiul situat în imobilul din str. 1 Decembrie nr.62. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 20 voturi pentru. 
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea despăgubirii proprietarului  de reţea gaze 

naturale situată pe strada Ovidiu Balea. 
                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 

25. Proiect de hotărâre privind extinderea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă din Timişoara, Piaţa Libertăţii nr.1, închiriat la Agenţia SAPARD 
Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
26. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara nr.45/2005. 
                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 

27. Proiect de hotărâre privind întocmirea unui nou contract de închiriere pentru 
spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Calea Martirilor 
nr.1AB. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
28. Proiect de hotărâre privind consumul lunar de carburanţi pentru microbuzul 

Mercedes-Benz Sprinter cu nr. de înmatriculare B-43-LKX. 
                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare referitor la 
implementarea unor măsuri vizând integrarea socială a populaţiei rromă din 
Timişoara. 



                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
30. Proiect de hotărâre privind concesionarea fără licitaţie publică a terenului din C.F. 

nr.1 Timişoara cu nr. top 1241/1/3 în suprafaţă de 265 mp. din str. Brediceanu nr.   
                   S-a supus la vot şi s-a respins cu 16 voturi pentru, 3 voturi împotrivă şi 3  
            abţineri. 
      31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru proiectul de 
parteneriat public-privat „Spitalul Clinic Municipal Timişoara”. 
                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 18 voturi pentru. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Retehnologizare 
reţea termoficare BD. L. Rebreanu”. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere. 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului  privind dezvoltarea spaţială în 
Aglomerarea Urbană Timişoara”. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Alimentare cu apă 
industrială. Fântâni publice ornamentale.”. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 20 voturi pentru. 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Sediu Firmă cu 
hală depozitare Zona Freidorf Timişoara”. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru. 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă 
rezidenţială Calea Buziaşului – Etapa II” Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Hală cu birouri”, 
Timişoara Nord – Sânandrei. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe 
unifamiliale”, Strada Mureş nr.133-135Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
39. Proiecte de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Instituţii şi 
servicii”, Faza I – Piaţa 700, strada Brediceanu Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare 
şi completare Parc Industrial Freidorf”, Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru. 
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Sediu 
Administrativ societate de construcţii”, Calea Stan Vidrighin (Calea Buziaşului) 
Timişoara, judeţul Timiş. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru. 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcţie 
multifuncţională”, strada Gheorghe Lazăr, nr. 26, ETAPA I, Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 20 voturi pentru. 
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – „Construire 
două hale – producţie şi depozitare”, Zona Freidorf, Timişoara. 

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



44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  „ Ansamblu 
8 locuinţe individuale „ – Calea Urseni, Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru. 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de 
transport în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna august 2005 unui număr de 
3662 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora. 

                   S-a supus la vot o suplimentare a listei cu 97 de abonamente gratuite şi s-a 
adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr estimativ de 3700 abonamente 
gratuite de transport în comun în Municipiul Timişoara pentru luna septembrie 2005, 
acordate persoanelor cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali aia acestora. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru. 
44. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Panteon Bănăţean – C.D. 
Loga, eminent cărturar şi dascăl”, organizată de Asociaţia Culturală  „Constantin 
Brâncuşi” din Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 20 voturi pentru şi 1 abţinere. 
45. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „ Festivalul  Internaţional de 
Muzică Electronică Urbană TM BASE”, organizată de Asociaţia pentru Muzică 
Urbană „TM Base” Timişoara.  

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 19 voturi pentru şi 1 abţinere. 
46. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării  „Concursul Internaţional de 
Flaut”, ediţia a X-a organizat de Filarmonica „Banatul” din Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 20 voturi pentru. 
47. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării „Gala de Blues – Jazz 
Internaţional Timişoara”, organizată de Filarmonica „Banatul” din Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru. 
48. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator al  manifestării Congresul Internaţional 
„Identitatea Culturală a Tuturor românilor”, ediţia a XIV-a , organizată de Asociaţia 
Astra Română din Timişoara. 

                   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere. 
       49.  Proiect de hotărâre privind finanţarea cursurilor de pregătire, formare şi 
perfecţionare profesională pentru consilierii locali ai municipiului Timişoara în decursul 
mandatului 
                   Acest proiect de hotărâre a fost introdus suplimentar pe ordinea de zi. S-a 
supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 20 voturi pentru şi 1 abţinere. 

50. Referatul nr.SC2005-11490/24.06.2005 al Direcţiei Urbanism, privind 
constituirea unei noi comisii care va atribui sau schimba denumiri .(străzi, pieţe, 
parcuri). 

             S-a supus la vot desemnarea domnilor consilieri Avram Jecu Aurel, 
Bîrsăşteanu Florică şi Sarafolean Silviu ca membri în comisie şi s-a voturi cu 21 
voturi pentru. 



51. Adresa Nr.SC2005-11557/27.06.2005 a Asociaţiei Dacica referitoare la Hotărârea 
Consiliului Local  nr.153/2005. 

            În urma dezbaterilor, a fost menţinut punctul de vedere adoptat în Hotărârea 
Consiliului Local nr.153/29.03.2005 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr.72/24.02.2005- privind participarea Consiliului Local în 
calitate de coorganizator la manifestarea „Iubeşte Viaţa” organizată de Asociaţiua 
Dacica. 
52. Adresa nr.SC2005 – 11870/30.06.2005 a Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 

Decembrie 1989. 
             Consilierii au luat la cunoştinţă. 
53. Adresa nr.SC2005-13116/20.07.2005  a RTV EUROPA NOVA Timişoara 

referitoare la întreruperea retransmisiei programului televiziunii Europa Nova de 
către operatorul de cablu UPC Timişoara, începând cu 1 iulie 2005. 

             Consilierii au luat la cunoştinţă.  
54. Informarea  nr.SC2005 – 13168/21.07.2005 a Serviciului Juridic din cadrul 

Primăriei Municipiului Timişoara. 
       Consilierii au luat la cunoştinţă. 

 
 
 

ŞEF SERVICIU, 
 

SIMONA DRĂGOI 
 
 
 

 
 
 


