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                                        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  02.10.2019 cu ocazia sedintei extraordinare  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

 Preşedinte de şedinţă – Viceprimar Dan Diaconu 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 22 ; 
 Au absentat : Radu Dimeca,  Grigore Grigoroiu,  Stefan Sandu, Octavian Mazilu, 

Ciprian Mihoc; 
Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul 

viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si p. secretar Caius Suli; 
 

 
 
 

 
 
Anexă 

                                                                                                                 La Dispoziţia nr. 1190 
                                                                                                                 Din data 27.09.2019 

1. Aprobarea Procesului  Verbal  al ședinței  Consiliului Local din  26.09.2019. 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dobândirii de către Municipiul  Timișoara a 

terenurilor înscrise în CF. 448505 Timișoara și CF 448507 Timișoara ce fac obiectul 
renunțării la dreptul de proprietate și trecerea terenurilor respective în domeniul public al 
Municipiului Timișoara. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 
terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Goia Gheorghe și 
Groza Victoria. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiului  Timișoara, a 
terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Rusu Dorica. 

5. Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală din surse de la bugetul local, a pierderilor 
tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producție, 
transport, distribuție și furnizarea energiei termice în sistem centralizat către populație. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru energia termică produsă în 
cogenerare și livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara, aparținând 
Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru SAD situat în 
Timișoara, str. Dropiei, nr.5, încheiat cu Asociația Club Sportiv DAISHO KI DOJO, în 
baza Hotărârii Consiliului Local nr. 387/25.07.2019. 



8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstăinare a imobilului Teren-Complex 
comercial  cu regim de înălţime S+P+E din Timişoara, Piaţa Mitropolit Alexandru 
Sterca–Suluţiu nr.3,înscris în C.Fnr.401222, nr.cadastral 401222 şi CF. 401222-C1, 
nr.cadastral 401222-C1, la preţul de 300.000 euro. 

9. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  ap SAD 2,  str Vasile 
Alecsandri, nr 5, etaj parter, jud Timis, evidentiat in CF 402043-C1-U35, nr top 402043-
C1-U35,   la pretul de vanzare de 752.000 lei. 

10. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  ap SPALATORIE,  str 
Vasile Alecsandri, nr 5, etaj parter, jud Timis, evidentiat in CF 402043-C1-U57, nr top 
402043-C1-U57,   la pretul de vanzare de 118.000 lei. 

11. Proiect de hotărâre privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării 
subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții 
asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și 
administrează unități de asistență socială, pentru anul 2020. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 696/20.12.2018 
privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Direcția de 
Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea si implementare proiectului 
”Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate str. Polonă din 
cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip servicii sociale  fără cazare” 
prin POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 

13. Proiect de hotărâre  privind aprobarea cererii de finanțare "Regenerare fizică, economică 
și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru 
multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare " și a cheltuielilor aferente. 

14. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de 
Administrație  ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de 
învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2019 – 2020. 

15. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în 
unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2019 – 
2020. 

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Reconfigurare zonă 
activități economice – producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan 
Timișoara. 
 
 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi au fost inițiate de Primarul 
Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu, și  au fost trimise spre avizare comisiilor pe 
domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 

 
 
 

 



DL.ORZA: Referitor la Societatea “Elba”, rog pe d-nul Primar să ne spună cum s-a 
ajuns la acest lucru și alt aspect, știu bine că am fost președintele comisiei de 
negociere, cât timp am fost viceprimar, acum președinte de comisie de negociere 
este d-nul viceprimar Diaconu,  mai sunt și alți membrii în comisie, vreau să întreb 
de ce nu s-a dus toată discuția asta în cadrul comisiei de negociere fără a apărea în 
spațiul public acel conflict, cu niște imagini care nu au fost folositoare nici 
primăriei, nici societății “Elba”, pentru că acea comisie este abilitată să rezolve 
situații de acest tip. Am avut, de-a lungul timpului, situații similare, gen intersecții. 
Din punctul meu de vedere, este soluția ideală ca lucrurile să se ducă în zona 
oficială și să nu apară public acest conflict. Rog pe d-nul Primar să ne informeze pe 
scurt despre acest aspect. 

DL.IDOLU: Noi am discutat înainte de ședință și aș vrea ca d-nul Culiță Chiș să 
rămînă în sală, care cunoaște cel mai bine, astfel încît să avem o explicație tehnică 
și nu neapărat politică. 

DL.PRIMAR: Din păcate, fără ca cineva să-și pună problema că cei de la “Elba” 
vor proceda în felul acesta, pentru că, din 1993, când au intrat în posesie cu acel 
teren și pînă în prezent, acolo a întors tramvaiul. Nimeni nu s-a gândit că va apărea, 
la un moment, un refuz de a mai permite accesul tramvaielor. Ca istorie, noi am 
contestat în instanță faptul că împroprietărirea cu teren s-a făcut către S.C. 
“Elba”S.A. și cu  acea porțiune din domeniul “Elba” pe care sunt liniile de tramvai. 
Ei au fost deranjați de faptul că ne-am dus în instanță, dar, în instanță s-a ajuns 
pentru că nu am simțit o atitudine pozitivă, cooperantă și mereu s-a vorbit mercantil 
pe tema aceasta. Când s-a pus acolo acel gard, noi am înțeles că s-a întâmplat asta 
doar pentru a proteja zona, așa cum este  scris în autorizația de demolare și, 
implicit, de construire a gardului, pe perioada cât se fac lucrările de demolare. 
Lucrările au fost făcute și aveau obligația, conform autorizației pe care au primit-o 
în acest sens, să desființeze și gardul. Ei ne-au surprins încăpățânându-se să pună 
gardul la loc, după ce, nu știu cine l-a desființat. Am fost uluiți să vedem că, la 
propunerea mea, de a fi lăsați să folosim bunul public, câtă vreme există linia în 
mod gratuit, și atunci, ne retragem și plângerea. Pe noi nu ne interesează neapărat 
să fim proprietari pe acea parcelă, noi vrem să ne putem folosi proprietatea. Nu au 
vrut să accepte oferta mea, ne-am întâlnit ieri dimineață și le-am propus din nou 
același lucru. Directorul actual mi-a spus că prima condiție pe care noi o vrem 
îndeplinită, este să vă retrageți plângerea. I-am răspuns că vom face asta dacă d-



voastră ne dați un document că linia va putea fi folosită în acea buclă, câtă vreme 
ea există. După care a spus să o ascultăm și pe d-na avocat, care a spus că sunt trei 
posibilități: de a cumpăra acel teren sau să se plătească o chirie, pentru că trece 
linia de acolo, sau exproprierea cu despăgubirea de rigoare. Recunosc că m-a 
enervat această abordare. Eu nu vreau să arunc cu noroi în numele “Elba”, pe care o 
respect și trebuie respectată, dar oamenii care au participat în acest joc m-au 
surprins negativ și sper să ajungă cât de curând într-o poziție mai onorantă pentru ei 
decât cea în care s-au pus singuri. Le-am spus că dacă nu vor să discute decât 
mercantil această temă, discuțiile s-au terminat aici, urmând să ne adresăm 
instanței, până când se va judeca pe fond plîngerea noastră și sesizarea noastră către 
instanță. Nu aveam ce să negociem cu ei, domnule consilier Orza. Nu am putut 
accepta să creăm un procedent și alții să primească bani pentru un serviciu 
minimal, cu atât mai mult cu cât societatea a primit din partea municipalității 
80.000 mp în parcul industrial, pentru care plătește o redevență neglijabilă, și, dacă 
nu din conștiință de cetățeni ai orașului, atunci măcar ca o recunoștință că au primit 
acel teren în acele condiții. 

DL.ORZA: Comisia de negociere nu înseamnă plăți neapărat, înseamnă evitarea 
unor situații de acest gen. Întrebarea mea viza doar capacitatea instituțională de a 
duce o discuție într-o chestiune oficială decît în una pe stradă. 

DL.PRIMAR: Eu nu am văzut documente, nu mi-au adus la cunoștință că se 
impune o astfel de discuție. Am fost luat prin surprindere. Noi am considerat că nu 
a fost corect emisă acea hotărâre de Guvern, 834, avem documente care arată că 
documentația de fundamentare a hotărârii menționa că nu se dă în proprietatea 
societății comerciale parcela respectivă, avem în discuție și strada în legătură cu 
podul Eroilor și strada Gării, care, am considerat că nu a fost corect că a fost dată și 
ea în proprietate. Haideți  să vă dau vestea bună: sunt înștiințat că administratorul 
societății a comunicat că de mâine dimineață vor fi de acord să circule tramvaiul 
până când instanța se va pronunța. Așa cum am propus să se întâmple. Eu vreau să 
îngropăm securea războiului, eu nu am vrut niciun război cu ei, martoră îmi este 
înregistrarea în care le-am spus textual inclusiv că ne retragem plângerea, dacă ei 
ne dau un document că pe perioada existenței liniei avem dreptul de a folosi 
proprietatea aceea publică, deci nici măcar nu ne dorim să fim proprietari. 



DL.IDOLU: Eu cred că față de  ce am discutat înainte de ședință, d-nul Orza a vrut 
să transmită un alt mesaj. De ce trebuia să ajungem într-o situație limită? Trebuia să 
ne bucurăm de un obiectiv realizat fără tensiuni și conflicte. Trebuia realizată în 
timp, de când a început această lucrare. Nu cred că trebuia iertată amenda. Dacă 
este vorba de o contravenție, trebuie mers până la capăt. Dacă este vorba de 50.000 
de lei, intră în visteria primăriei. Cum puteți spune că iertați? 

DL.PRIMAR: Eu nu am dreptul legal să anulez amenda. Eu nu vreau stare 
conflictuală, domnule consilier, la asta m-am referit. Nu avem altă miză decât să 
poată circula tramvaiele pe acolo. 

DL.IDOLU: Dar pentru asta trebuia pregătit din timp și nu de către primarul 
orașului. 

DL.PRIMAR: Din moment ce atâția ani a circulat tramvaiul pe acolo și nu am 
primit nicio adresă privitor la faptul că nu o să vă mai lăsăm, pentru ce să creezi 
discuția, dacă nu s-a schimbat nimic în raporturile noastre? Dacă dânșii au 
atenționat, eu nu am văzut niciun document, că ar trebui să se rezolve această 
problemă, nu mă privește. Cu mine nu a discutat nimeni vreodată că vom avea 
această problemă.  

DL.IDOLU: Astfel de situații pot fi evitate dacă se acționează din timp cu 
înțelepciune, inteligență și în spiritul legii. 

DL.PRIMAR: Dacă se termină cu bine, ne putem declara cu toți mulțumiți. Și eu 
sunt mulțumit dacă așteptăm să se pronunțe instanța de judecată pentru această 
etapă. Dacă ajungem la o înțelegere amiabilă, dar nicidecum nu sunt dispus la a 
plăti, atunci cu atât mai bine, putem să ne retragem și plângerea din instanță. 

 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

1. Aprobarea Procesului  Verbal  al ședinței  Consiliului Local din  
26.09.2019. 
 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
21 de voturi pentru. 

 



PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
 

2.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dobândirii de către Municipiul  
Timișoara a terenurilor înscrise în CF. 448505 Timișoara și CF 448507 
Timișoara ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate și trecerea 
terenurilor respective în domeniul public al Municipiului Timișoara 

 
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
- 22 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timișoara, a terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate 
de către Goia Gheorghe și Groza Victoria 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
 22 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiului  
Timișoara, a terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate 
de către Rusu Dorica 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
 

21 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală din surse de la bugetul local, a pierderilor 
tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producție, 
transport, distribuție și furnizarea energiei termice în sistem centralizat către populație. 
 
DL. DIACONU: Banuiesc ca ati avut discutiile la comisie. Deschid sesiunea de vot.  



- 16 voturi pentru 
- 5 abtineri 

 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului pentru energia termică produsă în 
cogenerare și livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara, aparținând 
Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 13 voturi pentru 
- 9 abtineri 

Proiectul a cazut. 
DL. PRIMAR: Oameni buni, noi vrem sa falimentam Coltermul? V-am explicat cum e cu asta. 
Acolo se produce un deficit zi de zi. Luati decizia. Votati pentru desfiintare. Cu asta echivaleaza 
ce faceti dvs. nesustinand actualizarea pretului. Nu suntem constienti de consecinte. Si asa greu 
tinem in viata societatea. Daca nu vreti sa mai existe asumati-va raspunderea desfiintarii si loviti 
in 60.000 de familii, ca asta se intampla acum in prag de iarna, ca se poate discuta si asta. Acum? 
E un pret fundamental, e nefiresc, puteati sa cereti intrebari, sa primiti lamuriri, dar a nu vota asta 
are consecinte foarte mari. Imi fac datoria sa va spun, poate nu realizati consecintele. Voteaza 
fiecare conform propriei constiinte, dar trebuie sa va spun, nu e o joaca. 
 
 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de închiriere pentru SAD situat în 
Timișoara, str. Dropiei, nr.5, încheiat cu Asociația Club Sportiv DAISHO KI DOJO, în 
baza Hotărârii Consiliului Local nr. 387/25.07.2019. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 18 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 8 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstăinare a imobilului Teren-Complex 
comercial  cu regim de înălţime S+P+E din Timişoara, Piaţa Mitropolit Alexandru Sterca–
Suluţiu nr.3,înscris în C.Fnr.401222, nr.cadastral 401222 şi CF. 401222-C1, nr.cadastral 
401222-C1, la preţul de 300.000 euro. 

 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 20 voturi pentru 
 
 
 



 
PUNCTUL 9 AL ORDINII DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  ap SAD 2,  str Vasile 
Alecsandri, nr 5, etaj parter, jud Timis, evidentiat in CF 402043-C1-U35, nr top 402043-C1-
U35,   la pretul de vanzare de 752.000 lei. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 18 voturi pentru 
 
 
 
 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  ap SPALATORIE,  str Vasile 
Alecsandri, nr 5, etaj parter, jud Timis, evidentiat in CF 402043-C1-U57, nr top 402043-C1-
U57,   la pretul de vanzare de 118.000 lei. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 20 voturi pentru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNCTUL 11 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind reglementarea procedurilor de parcurs în vederea acordării 
subvențiilor din bugetul local în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții 
asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează 
unități de asistență socială, pentru anul 2020. 
 
DNA. SIPOS: Avem un amendamente la acest proiect. 

1. Marirea cuantumului subventiei lunare de 80% la 85% pentru fiecare tip de serviciu – 
amendament anexa 3 

2. Includerea in costurile cu salarii a tichetelor de masa sau indemnizatiilor de hrana la 
nivelul cuantumului prevazut in art. 18 din Legea 153/2017 – amendament anexa 4;  

3. La capitolul „Cheltuieli cu obiecte de inventar de mica valoare sau scurta durata de 
folosinta si echipament pentru persoanele asistate” – se acorda obiective de inventar 



limitandu-se limitarea de 1000 de lei. Se vor deconta obiecte de inventar fara limitare in 
baza unei note justificative – amendament anexa 4 

4. La capitolul „Alte cheltuieli (consumabile de birou, reparatii curente, etc)” cheltuielile cu 
reparatii se elimina limitarea de 1000 de lei, se elimina si ultimul paragraf referitor la 
reparatiile cladirilor aflate in proprietatea ONG, dar decontarea se va face insotita de o 
nota justificativa – amendament anexa 4 

5. Termenul de depunere a documentatiei in vederea solicitarii subventiilor se modifica de la 
10 zile calendaristice la 10 zile lucratoare de la data aprobarii Hotararii de Consiliu Local 
– amendament anexa 1 

DL. MOSIU: Putem vota in bloc asa?  
DL. PRIMAR: Am cerut domnului viceprimar Frakas sa faca o analiza sa vedem in sume 
absolute ce inseamna toate aceste lucruri, pentru ca trebuie sa o spun si cu aceasta ocazie, ne este 
foarte greu sa functionam, sa modernizam orasul si sa cheltuim sume atat de mari pe cateva 
directii si atunci i-am spus domnului viceprimar ca ne putem intinde si cu foarte mare efort si 
riscuri asumate la suma totala pe care am avut-o anul acesta. 
   Noi nu putem depasi suma de anul acesta. O sa ne poata veni solicitari bine fundamentate, 
pentru ca avem asociatii serioase, dar nu putem sa facem suplimentari ca ar insemna sa facem rau 
orasului in perspectiva anului 2021.        Sunt asa de multe lucruri de facut. Ganditi-va la faptul 
ca avem pe bugetul local, ca altfel nu avem asigurate, lansate reabilitari si reconversii functionale 
la 8 cinematografe, se va discuta de Filarmonica, s-au adus schelele deja si incep lucrarile la 
Palatul Operei si Teatrelor. In plus, avem tot pentru zona aceasta, cladirea de pe Vasile 
Alecsandri, care ati vazut ca se ridica. S-au depasit momentele grele, etapele grele, cand s-a lucrat 
la fundatie la o cladire de 300 de ani si acum lucrurile avanseaza repede si necesita bani pentru a 
o finaliza si nu va mai spun, multe altele. 
   Speram sa obtinem finantare de la bugetul de stat, prin Ministerul Culturii in baza ordonantei 
care a fost emisa cu ceva vreme in urma si care e transmisa spre Parlament pentru a se transforma 
in lege. De aceea ne-am si grabit cu proiectul privind Filarmonica, pentru a putea transmite 
indicatorii tehnico-economici catre Parlament si desigur cu rugamintea ca toti parlamentarii de 
Timis in primul rand, indiferent de culoarea politica sa faca corp comun sa sustina 
amendamentele pentru aceasta finantare pentru orasul nostru. Am dat un exemplu. Incercam sa 
aducem bani cat mai multi, dar pana una alta ne angajam cu ceea ce avem noi la bugetul local si 
de aceea rog sa se inteleaga, cu toata compasiunea noastra pentru cei in dificultate, asociatii, pe 
care le respect, se ocupa, nu avem mai multi bani, atat putem.  
   Asadar, sa nu se vina cu solicitari de suplimentare pentru vouchere de vacanta, pentru tichete, 
pentru mai stiu eu ce alta lucruri, ca nu vom fi in masura, vreau sa fie clar pentru toata lumea, sa 
sustinem. Suma de anul asta, propun consilierilor locali sa o voteze, prin urmare sa voteze 
amendamentele propuse de doamna consilier. Am vrut sa fie limpede ca nu o sa revenim asupra 
lor, cel putin niciodata nu o sa vin eu cu o propunere si ma voi opune, ca ordonator de credite ce 
cred ca inteleg exact ce putem face si ce nu putem.  
   DL. ORZA: Eu am sa ma refer la o chestie de principiu. Intotdeauna pot fi aduse argumente 
legate de dezvoltare ca sa scuzi o nefinantare pe alt domeniu, dar eu cred ca indiferent de cate 
argumente putem aduce in domeniul asta, cred ca constructia bugetului trebuie sa porneasca de la 
asigurarea resurselor pentru serviciile sociale, in orice comunitate. Pana la urma aceste ONG-uri 
au fost verificate in timp, nu se pune problema ca e un ONG care nu stim ce face, sunt ONG-uri 
vechi. Noi vorbim de 80, crestem la 85, intrebarea mea e de ce nu e 100% finantarea pentru ele?  
  DL. PRIMAR: Pentru ca nu putem mai mult decat am dat anul asta.  



  DL. ORZA: Am inteles, dar trebuie sa pornim de aici. Nu putem sa spunem ca suntem Capitala 
Culturala, totul pentru victorie, dar lasam in urma oameni. Nu merge. Sunt oameni care depind de 
niste bani. La cantina sociala sunt oameni care mananca si depind de mancarea aia. Ca or fi 
printre unii care nu merita, ii eliminam pe aia, dar finantam serviciul in totalitate.  
  DL. PRIMAR: Noi facem o majorare acum, de la 80% la 85%. 
  DL. IDOLU: Cred ca e vorba de serviciile de asistenta sociala ale Primariei. 
  DL. DIACONU: Discutam acum despre ONG pe Legeaa 34. Asistenta financiara pe care o 
acordam acestor organizatii si pe care o crestem acum de la 80 la 85%. Altfel, asistenta sociala 
are un buget de aproximativ 3 ori mai mare decat in momentul in care erati dvs. Haideti sa oprim 
aici. 
   DNA. POPOVICI: Este doamna Director Rodica de la Directia de Asistenta Sociala, care ar 
dori sa isi spuna punctul de vedere. 
   DL. IDOLU: Noi discutam aici de finantarea ONG-urilor si nu despre Directia de Asistenta 
Sociala care trebuie asigurata cu resurse atat cat sunt necesare pentru a asigura o protectie sociala 
adevarata. Distinsii reprezentanti ai ONG-urilor, cred ca nu pot trai ca Directia de Asistenta 
Sociala 100% din bani publici, tocmai asta e rolul unui ONG, sa munceasca, sa obtina bani din 
viata privata, asta e alt subiect, dar nu discutam de Directia de Asistenta Sociala care trebuie sa 
plateasca foarte mult din banul public. 
   DL. PRIMAR: Este perfect ce a spus dl. Consilier Idolu, exact despre asta e vorba acum. Toate 
ONG-urile de-a lungul timpului si e in natura lucrurilor au obtinut si vor obtine si din alte surse 
finantarea, noi acum facem o majorare la 85% ca sa cadem peste suma pe care am dat-o anul 
acesta si lucrul acesta a fost si negociat si agreat cu ONG-urile cu care cooperam. Mai mult nu 
putem ca transformam atunci ONG-ul in componenta a Directiei Sociale daca dam 100%, nu se 
poate.  
   DNA. SURDUCAN: As vrea sa aduc cateva explicatii, domnul Orza. 
Anul acesta organizatiile neguvernamentale au fost platite o buna parte 100% si ultima parte nu s-
a putut pentru ca nu sunt bani. Cuantumul sumelor s-au ridicat exact la cifra care va este acum 
avansata si care apare in dreptul lui 85%, respectiv 6057020, deci este exact aceeasi. Milioane da. 
In interiorul acestor sume intra toate amendamentele, deci nu se cer bani suplimentari. Suma este 
aceeasi care s-a cheltuit anul acesta. Ca sa ii raspuns domnului Idolu, Directia de Asistenta 
Sociala din 100% a avut alocat doar 60% din bugetul aprobat, deci nu 120%, e doar atat pentru ca 
nu sunt bani. 
  DL. IDOLU: Asta spun si eu. Noi in Consiliul Local trebuie sa asiguram cu prioritate finantarea 
Directiei de Asistenta Sociala, ca de asta e institutie publica, 100%; deci eu aflu acum niste 
lucruri care pacat ca le aflam aici. 
  DNA. SURDUCAN: Asistentii personali au fost platiti de Ministerul Muncii, iar acum intregul 
efort este pe Primarie, este o suma foarte mare, din cauza asta bugetul arata atat de mare, pentru 
ca intregul efort al Ministerului Muncii a fost transferat la nivelul primariilor. In consecinta, 
diferenta este de 438060 lei la nivelul banilor care au fost alocati anul acesta. Acum la aceasta ora 
inca mai avem niste intarzieri la ONG-uri, insa noi ii sustinem pentru ca ne ajuta.  
  DL. PRIMAR: Haideti sa ne lamurim. Eu am mai spus, dar poate nu de destule ori. Noi in 
momentul de fata avem deja 800 de noi angajati. Atentie! Realizam ce inseamna asta? Drepturi 
depline si pentru vouchere de vacanta si pentru tot ce are un angajat in Romania la ora actuala. In 
total in oras sunt undeva catre 3000 de asistenti sociali care au dreptul legal sa ceara sa devina 
angajati si vis-a-vis de a caror cerere Primaria are obligatia sa raspunda „da”. Daca cer 3000, noi 
trebuie sa ii angajam pe toti ce 3000. Constientizam ce sume am platit noi mai mult in acest an, 
fata de oricand? O sa va prezint situatia. Unde e problema? Problema este ca nu ni s-a creat 



posibilitatea sa obtinem si veniturile suplimentare, adica acea contributie de solidaritate, 
contributia de asistenta sociala, nu ne revine deloc, merge la bugetul central si nu se mai intoarce 
la noi.  
DL. PRIMAR: Până acum 90% din cheltuielile cu indemnizații, că n-au fost decât indemnizații, 
n-au fost retribuții de tip salariu cu toate drepturile conexe, 90% se plăteau de la bugetul național 
de asigurări sociale și 10% de la bugetul local și făceam față la asta. Acum, prin obligația de a 
angaja, prin lege, vin 3000 de cereri, 3000 trebuiesc aprobate, implicit va trebui să dăm toți banii 
pe care îi incumbă angajarea respectivă. Deci trebuie să înțelegem că nu e de joacă și acolo nu 
putem să dăm 100% și către ONG-uri, care au tot respectul, că noi nu avem ca parteneri oameni 
neserioși, mai sunt și alte ONG-uri serioase în oraș, care fac treabă demnă de toată lauda în zona 
aceasta socială și la a căror acțiuni particip, ca expresie a respectului meu, dar nu avem 
posibilitățile practice de a susține. Nu sunt banii. Ce vrem, să intrăm în incapacitate de plată? Nu 
se poate. Trebuie să fim realiști. Ceea ce am făcut a fost înțeles de către reprezentanții ONG-
urilor, această creștere față de cât era la un moment dat de la 80%, la 85%, dar la mai mult de atât 
nu putem merge. În același timp dl. viceprimar spunea,  vom face calculele cu precizie că acuși 
încheuiem anul, că de trei ori sunt mai mulți bani la Direcția de Asistență Socială alocați acum, 
față de cât era înainte.  
DL. ORZA: Faptul că a crescut numărul de asistați social, nu înseamnă că dvs. plătiți de 3 ori 
mai mult la același număr de oameni. Înseamnă că a crescut numărul de asistenți sociali pentru că 
sistemul social al municipiului Timișoara nu a fost niciodată subfinanțat. Dacă suma e de 3 ori 
mai mare înseamnă că e de 3 ori mai mare nevoia. Contractele cu ONG-urile s-au făcut, că poate 
unii nu știu, pentru că sunt ONG-uri care acoperă servicii sociale pe care nu le acoperă Primăria. 
De aceea a apărut legea contractării de servicii sociale la ONG-uri, deci nu e un moft. Sigur, se 
pot anula toate. Eu am vorbit de o filosofie, din punctul meu de vedere, indiferent cât e de mare 
bugetul pe social, nu aș face reduceri pe zona aceasta, fie că e vorba de direcția primăriei sau de 
contractele cu ONG-urile.  
DL. PRIMAR. E o creștere, nu o reducere, încă o dată. 
DL. ORZA:  Oamenii aceștia se plâng tot timpul în privat. Acum văd că nu zice nimeni nimic.  
DL. IDOLU:  Nimeni nu va spune că nu vrea bani. Va spune, dacă e 100% că vor 110%.  
DL. PRIMAR:  Eu am transmis și spre Sport Club Municipal că noi vrem să avem sport de 
performanță. Ne dorim cu toții, dar nu numai pe seama bugetului local. Nu se poate susține sport 
de performanță în Timișoara de acum decât cu un preț pe care nu știu cine e dispus să-l plătească. 
Eu nu sunt dispus. Noi reprezentăm România în 2021 și reprezentăm Europa în lume, din postura 
de capitală culturală europeană și dacă nu înțelegem că fără aport din mediul privat nu se pot face 
aceste lucruri va fi grav. Numai bugetul local nu poate face față. Ați mai auzit și pe alți primari 
vorbind de iminența incapacității de plată. Noi nu suntem la iminența incapacității de plată, dar 
avem întârzieri inevitabile în plăți pentru că nu avem cu ce să plătim. 
D-NA ONU: Noi nu ne plângem. Am discutat ieri cu dl. viceprimar varianta aceasta a 
amendamentului este varianta cu care noi am fost de acord și sumele acestea sunt sume cu care 
noi ne putem descurca. Aș vrea totuși să clarific un lucru. Noi vorbim de procente din subvenția 
din 2018, nu din costul serviciului. În cazul nostru, de exemplu, la locuințe protejate, subvenția 



aceasta acoperă 43% din cost, deci restul de 57% îl suportăm noi, ONG-urile, cu strângeri de 
fonduri, cu sponsorizări ș.a.m.d., deci nu e vorba de 100% din bugetul local. Vă reînoiesc 
invitația să veniți la Centrul Pentru Voi să vedeți și oamenii cu care lucrăm și ce facem. Vă 
mulțumesc. 
DL. PRIMAR: Faceți lucruri foarte bune, demne de toată lauda, d-na Onu și dvs și celelalte 
ONG-uri partenere și unele care nu beneficiază de finanțare de la bugetul local și totuși și ele fac 
treabă foarte bună. Eu sper că s-a înțeles că avem niște limitări. Dacă ar fi undeva o pușculiță cu 
capacitate infinită și nu ar trebui să mai umblăm la ea să dăm drumul la bani atunci sigur și noi 
am putea să finanțăm tot ce ne vine în minte ca fiind pozitiv. Nu avem o astfel de pușculiță și prin 
urmare trebuie să procedăm cu mare grijă față de fiecare ban. 
DL. DIACONU:  Este deschisă sesiunea de vot pentru amendamente. 

18 voturi pentru 
1 abținere 

 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre: 

17 voturi pentru 
1 abținere 

 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

696/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul 
Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea si 
implementare proiectului ”Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane 
marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire centru multifuncțional de tip 
servicii sociale  fără cazare” prin POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea cererii de finanțare "Regenerare fizică, 

economică și socială a zonei marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – Construire 
centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare " și a cheltuielilor aferente 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 



Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara și din partea Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de 
Administrație  ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de 
învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2019 – 2020. 

 
DL. DIACONU: Avem câteva modificări, unde va trebui să facem propuneri. La 

Grădinița PP13, care ține de Liceul de Silvicultură și Agricultură Casa Verde, ca reprezentant al 
primarului îl propun pe dl. Marius Duma, care e și la liceu și din partea Consiliului Local vă rog 
să faceți propuneri. În momentul de față nu avem reprezentant, nu exista poziția în rețea. La liceu 
sunt dl. Moșiu și dl. Szatmari. Propun pe dl. Moșiu.  

Același lucru se întâmplă cu grădinița arondată Liceului Electrotimiș și anume PP8. Din 
partea primarului îl propun pe dl. Costa. S-a propus d-na Sipos. 

La unitățile de învățământ preuniversitar private: Fundația Elim, pentru școala primară 
Elim, dl. Moșiu. 

Acestea sunt. Deschid sesiunea de vot: 
16 voturi pentru 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre: 
17 voturi pentru 

 
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în 
unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2019 – 
2020 

 
DL. DIACONU:  Și aici avem propuneri de făcut. O persoană pentru Liceul Teologic 

Ortodox Antim Ivireanu: d-na Tîrziu Adelina 
O persoană pentru asigurarea calității la Fundația Elim, pentru școala primară Elim. 
DL. LULCIUC:  Eu zic să îl propunem tot pe dl. Moșiu.  
DL. DIACONU:  Nu se poate pentru că este în consiliul de administrație și trebuie să fie 

persoane diferite.  
DL. MOȘIU:  Dl. Dugulescu.  
DL. DIACONU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 
15 voturi pentru 
 

 
 
 
 
 
 



 
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Reconfigurare 
zonă activități economice – producție și depozitare”, Calea Torontalului, în intravilan 

Timișoara 
 
DL. DIACONU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 
15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 

Timișoara pe anul 2019 
 
DL. DIACONU: Există două amendamente din partea executivului.  
În cazul secțiunii de dezvoltare se propune includerea unui obiectiv nou: ”SF+PT 

amenajare strada Stefan Szonyi”, suma alocată de 55 mii lei fiind asigurată prin redistribuire 
de la obiectivul ”SF Modernizare și extindere str. Ovidiu Cotruș”. 

Se introduce următoarea poziție în lista de investiții: SF ”Unitate de cogenerare utilizând 
energia regenerabilă – biomasa” – 250000 lei și credite de angajament 100000 lei. Se reduc 
corespunzător cu 250.000 de lei creditele bugetare de la proiectul: ”Expertiza+Audit 
energetic+SF+DALI+PT Extindere și modernizare Spital Clinic Municipal de Urgență 
Timișoara, inclusiv parcare subterană” Timișoara, str. Gheorghe Dima nr. 5 jud. Timiș. Se 
suplimentează creditele de angajament cu 250.000 de lei la același proiect.  

Supun la vot amendamentele: 
-16 voturi pentru 
Supun la vot tot proiectul: 
-15 voturi pentru 

 
PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiție ”Modernizare și extindere Calea Buziașului” 
 

DL.PRIMAR:  Este un proiect foarte important și el vizează extinderea la 6 benzi a 
drumului dinspre Moșnița Nouă, de la sensul giratoriu de la AEM și până la racordul cu 
viitoarea centură, centură aflată în lucru la ora actuală. Așa mare afluență de mașini vom avea 
în acea zonă odată cu darea în folosință a centurii, încât am considerat necesar să realizăm o 
conexiune pe 6 benzi. Noi acum tocmai modernizăm și funcționalizăm mai bine girația de la 
AEM și sunt proiecte despre care nu mai vorbesc acum de descărcare mai bună din acea zonă 
care au în vedere marii angajatori de pe acea platformă este și va fi și pe viitor foarte solicitată. 
Drept urmare vă rog să susțineți acest proiect de lărgire la șase benzi.  

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
16 voturi pentru 



Vă mulțumesc pentru prezență. 
DL. SÎRBU:  Am o întrebare: mă regăsesc și în consiliul de administrație și membru în 
comisia de evaluare a calității la Palatul Copiilor. Există vreun conflict în această situație sau 
nu? 

     DL. DIACONU: Nu e bine. Cred că este o scăpare în condițiile acestea. 
DL. SÎRBU: Și aș dori să se inverseze prenumele Nicușor Alin Sîrbu, dacă tot se face 
corectura, peste tot să apară Nicușor Alin Sîrbu, nu Alin Nicușor Sîrbu. 
DL. DIACONU:  Vă rog să faceți o propunere atunci pentru comisia de evaluare a calității la 
palatul Copiilor.  

     DL. LULCIUC: Îl propun pe dl. Moșiu. 
     DL. DIACONU:  Mulțumesc pentru propunere. Deschid sesiunea de vot: 

- 15 voturi pentru 
DL. PRIMAR:  Propun să încheiem într-o notă și mai pozitivă decât ar fi fost oricum. 

Tocmai am fost înștiințați că a fost aprobat deja prin Ordin al ministrului proiectul de achiziție 
a 44 de autobuze electrice. Nu aveam dubii că se va aproba, dar nu am avut ordinul de 
aprobare până acum. Este acel proiect în parteneriat cu MDRAP, în care suntem noi, 
Municipiul Timișoara și Municipiul Brașov. Noi cu 44 de autobuze electrice iar municipiul 
Brașov cu 12 autobuze electrice. Și o veste bună că de mâine circulă tramvaiele în acea zonă a 
gării și o veste la fel de bună că vom avea 44 de autobuze electrice printr-o cofinanțare de la 
bugetul local de 2,25% aproximativ. 

DL. CĂLDĂRARU: Mă întreabă foarte multă lume legat de reabilitarea fațadei Operei. 
În ce anume constau lucrările care se vor face la fațada Operei? 

DL. PRIMAR: Se va analiza fiecare placă de travertin în parte și se va păstra ce este în 
stare bună și se va înlocui ceea ce trebuie înlocuit. În rest este o restaurare completă, inclusiv 
cu consolidare, pentru că de aceea s-a întârziat foarte mult. S-au făcut expertize și operația cea 
mai grea care se face este cea de consolidare a clădirii. Nu se face nicio modificare de aspect, 
rămâne balconul așa cum e, rămâne fațada așa cum e. Dacă se va constata că cele două statui 
care au fost inițial pe fațadă sunt într-adevăr în nișele lor, dar acoperite cu travertin, atunci ele 
vor fi dislocate de acolo și se va decide de comun acord, împreună cu cei de la monumente, ce 
se întâmplă cu ele. O soluție ar fi să fie puse simetric față de poartă, jos,pe un anumit piedestal, 
desigur, la o anumită înălțime. Aceasta a fost o variantă care la un moment dat a fost discutată 
cu arhitecții din Timișoara, dar e prematur să ne pronunțăm acum. În orice caz, fațada va 
rămâne așa cum este ea acum în urma punerii în practică a proiectului unui mare arhitect, pe 
care trebuie să îl respectăm. Vă mulțumesc și eu încă o dată și vă doresc o dupamiază 
frumoasă în continuare. 
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