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PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ: consilier MISTOR CORNEL 
Din partea Executivului au participat: Primarul Municipiului Timişoara – domnul Gheorghe Ciuhandu, 
Viceprimarul Municipiului Timişoara – domnul Adrian Orza, Viceprimarul Municipiului Timişoara - 
domnul Dorel Borza şi Secretarul Municipiului Timişoara – domnul Ioan Cojocari. 
Din efectivul de 27 consilieri au fost prezenţi 25 consilieri. Au absentat: consilier Sorin Grindeanu, consilier 
Radu Ţoancă.  
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara  NR. 1760/22.06.2006 
    ORDINEA DE ZI 

1. Interpelările consilierilor municipali. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradală în 

municipiul Timişoara. 
3. Proiect de hotărâre  privind închirierea terenurilor aflate în folosinţa persoanelor 

juridice.  
4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune al cărui titular 

este Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru cumpărarea imobilului  
situat în Timişoara , strada Ştefan cel Mare nr.13, imobil situat în zona de 
monumente istorice.  

5. Proiect de hotărâre privind modificarea prin act adiţional a contractelor  de 
concesiune cu trecerea serviciului de pază din cimitire în sarcina societăţilor 
concesionare în cimitirele din Calea Şagului, Rusu Şirianu şi Calea Buziaşului 
aflate în administrarea  Primăriei Municipiului Timişoara. 

6. Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de departajare a solicitărilor de 
spaţii comerciale sau de prestări servicii de  la beneficiarii Legii nr. 341/2004. 

7. Proiect de hotărâre  privind extinderea  obiectului de activitate al contractului de 
concesiune nr.3/1997 încheiat cu S.C. Aurora S.R.L. 

8. Proiect de hotărâre privind transmiterea  în administrarea Regiei Autonome de 
Apă şi Canal AQUATIM Timişoara a unor bunuri înregistrate în domeniul public 
al Municipiului Timişoara , ce asigură  alimentarea  cu apă şi canalizare a 
oraşului şi care au fost recepţionate de Regia Autonomă Apă şi Canal AQUATIM 
Timişoara în perioada 01.01.1999 – 31.12.2005. 

9. 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. 
550/14.10.2002. 

10. Proiect de hotărâre privind concesionarea cabinetelor medicale situate în imobilul 
din Timişoara, str. E Carusso nr. 1 şi str. D. Cantemir nr.1. 

11. Proiect de hotărâre privind reorganizarea  Centrului  de Zi  „Podul Lung” 
Timişoara în vederea preluării în structura Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară Timişoara fără personalitate juridică cu denumirea  Centrul de Zi 
pentru Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”.  

12. Proiect de hotărâre privind  înfiinţarea Comisiei Tehnice de Amenajare a 
Teritoriului şi de Urbanism. 

13. Proiect de hotărâre privind  structura pe specialităţi a membrilor Comisiei sociale 
de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea  repartizării unei locuinţe 
realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi 
familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul Programului de 
Construcţii locuinţe pentru tineri destinate închirierii. 

14. Proiect de hotărâre privind  modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului  Local  nr. 
136/2005 – privind  numirea membrilor Consiliului de Administraţie la Regia 
Autonomă de Transport Timişoara. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  de abonamente gratuite pe mijloacele de 
transport în comun  în municipiul Timişoara, pentru luna iulie 2006 unui număr 
de 4090 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora. 

16. Proiect de hotărâre privind  consumul lunar de carburanţi pentru autoturismul 
care deserveşte Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara. 

17. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Comandamentului Antiepizootic  Local 
Timişoara  cu adoptarea noului Program complex de măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea gripei aviare pe raza Municipiului Timişoara . 

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

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Echipare CET 
Timişoara Centru cu noi unităţi de cogenerare” şi realizarea investiţiei. 

20. Proiect de hotărâre privind  suplimentarea devizului general, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 54/28.09.2004, pentru realizarea investiţiei 
„Lucrări de construcţii Centru RFM la Spitalul de boli infecţioase  Victor Babeş”.  

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe şi 
funcţiuni complementare” – Zona Freidorf, Podul Modoş, Timişoara. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reabilitarea 
Pieţei Iosefin”, str. I. Văcărescu, Timişoara. 

24. Proiect de  hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator al manifestării Campionatul Naţional de Minifotbal al Cluburilor 
Sportive ale Surzilor organizată de Clubul Sportiv al Surzilor Tăcerea Timişoara.  

25. Proiect de  hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator al manifestării  „Premiile filialei pe anul 2005”, organizată de 
Uniunea Scriitorilor – Filiala Timişoara.  



26. Proiect de hotărâre privind  alocarea  sumei de 50.000 RON din bugetul local 
pentru sărbătorirea în luna august a „Zilei Timişoarei”. 

27. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator al manifestării „ Iniţiativa antreprenorială şi  dezvoltarea regională, 
comparaţii europene”, organizată de Departamentul de Geografie din cadrul 
Facultăţii de Chimie, Biologie, Geografie – Universitatea de Vest Timişoara.  

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării sumei de 15.000 RON în vederea 
organizării unui curs de perfecţionare în domeniul reamenajării şi restaurării 
parcurilor şi grădinilor istorice. 

29. Adresa nr.SC2006-12019/15.06.2006 a S.C. CITY MEDIA S.R.L.  referitoare la 
plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.220/30.05.2006 – 
privind suplimentarea numărului de amplasamente  pentru refugii de călători în 
staţiile de transport în comun în comun şi a numărului de panouri publicitare în 
cadrul Contractului de asociere nr.SCO-4109/24.03.2000 dintre Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara şi S.C. Exclusiv Media S.R.L.(actuală S.C. News 
Outdoor România S.R.L.). 

30. Raportul Primarului Municipiului Timişoara cu privire la activitatea de 
taximetrie. 

31. Raportul nr. SC2006 – 12187/19.06.2006 privind procedura de licitaţie publică 
deschisă pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor publice de 
salubrizare în municipiul Timişoara. 

 
  Primarul Municipiului Timişoara solicită retragerea de pe Ordinea de Zi a punctului nr. 10. 
 Se votează ordinea de zi cu 15 voturi pentru şi 5 voturi împotrivă. 
Domnul consilier  VASI  CĂLIN VASILE  anunţă  că  devine consilier independent. 
 Se votează procesul-verbal  din 30.05.2006 şi procesul verbal  din data de 06.06.2006  cu 
18 voturi pentru.                                                                 

 
1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de publicitate stradală în 

municipiul Timişoara. 
 S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea, cu amendamentele votate,  cu  22 voturi 
pentru, 2 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

2. HOTĂRÂREA NR.291/27.06.2006 -   privind prelungirea  închirierii terenurilor aflate în 
folosinţa persoanelor juridice.  

  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea  cu  21 voturi pentru. 
3. HOTĂRÂREA NR. 292/27.06.2006 - privind neexercitarea dreptului de preemţiune al 

cărui titular este Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru cumpărarea imobilului  
situat în Timişoara , strada Ştefan cel Mare nr.13, imobil situat în zona de monumente 
istorice.  

  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu  23 voturi pentru. 
4. HOTĂRÂREA NR. 293/27.06.2006 - privind modificarea prin act adiţional a 

contractelor  de concesiune cu trecerea serviciului de pază din cimitire în sarcina 
societăţilor concesionare în cimitirele din Calea Şagului, Rusu Şirianu şi Calea Buziaşului 
aflate în administrarea  Primăriei Municipiului Timişoara. 

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



5. HOTĂRÂREA NR. 294/27.06.2006 - privind stabilirea criteriilor de departajare a 
solicitărilor de spaţii comerciale sau de prestări servicii de  la beneficiarii Legii nr. 
341/2004. 

  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu  24 voturi pentru. 
6. HOTĂRÂREA NR. 295/27.06.2006 - privind extinderea  obiectului de activitate al 

contractului de concesiune nr.3/1997 încheiat cu S.C. Aurora S.R.L. 
  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea  cu  22 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
7. HOTĂRÂREA NR. 295/27.06.2006 - privind transmiterea  în administrarea Regiei 

Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara a unor bunuri înregistrate în domeniul 
public al Municipiului Timişoara , ce asigură  alimentarea  cu apă şi canalizare a oraşului 
şi care au fost recepţionate de Regia Autonomă Apă şi Canal AQUATIM Timişoara în 
perioada 01.01.1999 – 31.12.2005. 

  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu  23 voturi pentru. 
8. HOTĂRÂREA NR. 297/27.06.2006 - 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. 550/14.10.2002. 

  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea  cu  23 voturi pentru. 
9. HOTĂRÂREA NR. 298/27.06.2006 -  privind reorganizarea  Centrului  de Zi  „Podul 

Lung” Timişoara în vederea preluării în structura Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară Timişoara fără personalitate juridică cu denumirea  Centrul de Zi pentru 
Copii cu Dizabilităţi „Podul Lung”. 

  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu  19 voturi pentru şi 3 abţineri.  
10. HOTĂRÂREA NR. 299/27.06.2006 - privind  înfiinţarea Comisiei Tehnice de 

Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism. 
  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea  cu  15 voturi pentru şi 9 abţineri. 
11. HOTĂRÂREA NR. 300/27.06.2006 - privind  structura pe specialităţi a membrilor 

Comisiei sociale de analiză a dosarelor depuse de petenţi în vederea  repartizării unei 
locuinţe realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate tinerilor şi 
familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul Programului de Construcţii 
locuinţe pentru tineri destinate închirierii. 

  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea  cu  22 voturi pentru şi 1 abţinere. 
12. HOTĂRÂREA NR. 301/27.06.2006 - privind  modificarea art.1 din Hotărârea 

Consiliului  Local  nr. 136/2005 – privind  numirea membrilor Consiliului de 
Administraţie la Regia Autonomă de Transport Timişoara. 

  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea  cu  19 voturi pentru. 
13. HOTĂRÂREA NR. 302/27.06.2006 - privind aprobarea  de abonamente gratuite pe 

mijloacele de transport în comun  în municipiul Timişoara, pentru luna iulie 2006 unui 
număr de 4177 persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora. 

  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea  cu  20 voturi pentru şi 1 abţinere. 
14. HOTĂRÂREA NR. 303/27.06.2006  - privind  consumul lunar de carburanţi pentru 

autoturismul care deserveşte Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara. 
  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea  cu  19 voturi pentru. 
15. HOTĂRÂREA NR. 304/27.06.2006 - privind reactualizarea Comandamentului 

Antiepizootic  Local Timişoara  cu adoptarea noului Program complex de măsuri pentru 
prevenirea şi combaterea gripei aviare pe raza Municipiului Timişoara . 



  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea  cu  18 voturi pentru. 
16. HOTĂRÂREA NR. 305/27.06.2006 - privind rectificarea sumelor pentru obiectivele 

finanţate din obligaţiuni municipale. 
  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu  19 voturi pentru şi 2 abţineri.  
17. HOTĂRÂREA NR. 306/27.06.2006 - privind  suplimentarea devizului general, aprobat 

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 54/28.09.2004, pentru realizarea investiţiei „Lucrări 
de construcţii Centru RFM la Spitalul de boli infecţioase  Victor Babeş”. 

  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu  22 voturi pentru şi 2 abţineri. 
18. HOTĂRÂREA NR. 307/7.06.2006 - privind  aprobarea actualizării valorii devizului 

general pentru obiectivul de investiţie  ”Modernizare Str. Nemoianu +str. Ferdinand + 16 
Decembrie. „ 

  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu  22 voturi pentru şi 2 abţineri. 
19. HOTĂRÂREA NR. 308/27.06.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

„Locuinţe şi funcţiuni complementare” – Zona Freidorf, Podul Modoş, Timişoara. 
  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea a fost adoptată cu  25 voturi pentru. 
20. HOTĂRÂREA NR. 309/27.06.2006 - privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 

„Reabilitarea Pieţei Iosefin”, str. I. Văcărescu, Timişoara. 
  S-a  supus la vot  şi s-a  adoptat hotărârea  cu  23  voturi pentru. 
21. HOTĂRÂREA NR. 310/27.06.2006 - privind participarea Consiliului Local în calitate 

de coorganizator al manifestării Campionatul Naţional de Minifotbal al Cluburilor 
Sportive ale Surzilor organizată de Clubul Sportiv al Surzilor Tăcerea Timişoara. 

  S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu  23 voturi pentru. 
22. HOTĂRÂREA NR. 311/27.06.2006 - privind participarea Consiliului Local în calitate 

de coorganizator al manifestării  „Premiile filialei pe anul 2005”, organizată de Uniunea 
Scriitorilor – Filiala Timişoara. 

  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu  23 voturi pentru. 
23. HOTĂRÂREA NR. 312/27.06.2006 - privind  alocarea  sumei de 50.000 RON din 

bugetul local pentru sărbătorirea în luna august a „Zilei Timişoarei”. 
  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea  cu  23 voturi pentru. 
24. HOTĂRÂREA NR. 313/27.06.2006 - privind participarea Consiliului Local în calitate 

de coorganizator al manifestării „ Iniţiativa antreprenorială şi  dezvoltarea regională, 
comparaţii europene”, organizată de Departamentul de Geografie din cadrul Facultăţii de 
Chimie, Biologie, Geografie – Universitatea de Vest Timişoara. 

  S-a  supus la vot şi s-a adoptat hotărârea  cu  22 voturi pentru. 
25.  HOTĂRÂREA NR. 314/27.06.2006 - privind aprobarea utilizării sumei de 15.000 RON 

în vederea organizării unui curs de perfecţionare în domeniul reamenajării şi restaurării 
parcurilor şi grădinilor istorice. 

  S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu  20 voturi pentru şi 2 abţineri. 
    PUNCT SUPLIMENTAR LA ORDINEA DE ZI 
 26. HOTĂRÂREA NR.315/27.06.2006 -   privind  numirea domnului VASILE 
TĂRCIATU în funcţia publică de conducere – director executiv – la Serviciul Public 
Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Timişoara. 
  S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea  cu  15 voturi pentru. 

 
ŞEF  SERVICIU, 

SIMONA DRĂGOI 
 




