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MINUTA ŞEDINŢEI CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIN 
DATA DE  29.11.2005 

 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ:  DANIEL B. URSU 
Din efectivul de 27 consilieri au fost prezenţi 26 consilieri. A absentat domnul consilier Pavel 
Ţepeneu. 
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. 
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 2608 din 24.11.2005. 
 
 
 

S-a supus la vot adoptarea Procesului –Verbal al şedinţei din data de 25.10.2005 şi s-a 
adoptat cu  18 voturi pentru. 
  Consiliul Local a supus la vot amânarea   pct.18  de pe Ordinea de Zi şi s-a votat cu 13 
voturi pentru, 7 voturi împotrivă şi 3  abţineri. 

Primarul Municipiului Timişoara dl. Gheorghe Ciuhandu a propus suplimentarea Ordinei 
de Zi cu 6 puncte, şi anume: 

1. Proiect de hotărâre  privind concesionarea prin atribuire directă a unor bunuri 
din domeniul public al municipiului Timişoara către S.C. COLTERM S.A. 
Timişoara. 

2. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea  Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara în administrarea Regiei Autonome  Apă-Canal 
AQUATIM Timişoara, a unor bunuri constând în reţele de apă şi canal care fac 
parte din domeniul public al Municipiului Timişoara. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de eligibilitate şi de evaluare 
pentru proiectele depuse spre finanţarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara cu excepţia proiectelor depuse în baza H.G. nr. 49/2003 care prevede 
propriile criterii de eligibilitate şi evaluare. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  priorităţilor pentru proiectele culturale 
depuse spre finanţarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pe anul 
2006. 

5. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării „Sub aripa fulgilor de 
nea”, organizată de Teatrul de Stat Csiky Gergely. 



6. Adresa nr. SC2005- 18395/28.11.2005 privind plângerea  formulată de S.C. 
Concordia împotriva HCL nr. 352/2005 -  privind înaintarea către Guvernul 
României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea 
din domeniul privat al statului a terenului situat în parcela cu nr. cadastral A 
638/1/1, în suprafaţă de 1,59 ha şi includerea acestui teren în proprietatea 
Municipiului Timişoara şi  în administrarea Consiliului Local în vederea 
extinderii Pieţei de Gros în Zona Ovidiu Balea. 

 
S-a supus la vot suplimentarea Ordinei de zi şi s-a votat cu  22 voturi  pentru,  2 voturi 

împotrivă. 
Ordinea de zi în întregime, a fost aprobată cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 
    ORDINEA DE ZI A ŞEDINŢEI 

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

2005. 
La acest proiect de hotărâre a fost formulat un amendament  de către domnul Primar  , 
conţinut în referatul suplimentar introdus la material şi care a fost întocmit în urma 
adreselor de la Consiliul Judeţean privind sumele destinate Învăţământului. 
 S-a supus la vot şi s-a adoptat acest amendament cu 25 voturi pentru. 
Dl.cons. Moldovan a formulat un amendament privind  alocarea sumei de 30.000 RON 
pentru Revelionul  2005-2006 al persoanelor de vârsta a 3-a, prin diminuarea sumei de la 
Cap. 57.02.04. 
 S-a supus la vot amendamentul şi s-a  adoptat  cu 13 voturi pentru, 5 voturi 
împotrivă şi 6 abţineri. 
 Proiectul de hotărâre cu cele două amendamente adoptate, a fost supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru. 

3. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea unei structuri de audit public intern în cadrul Regiei 
Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara. 

S-a supus la vot şi a fost adoptată hotărârea cu 25 voturi pentru. 
4. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. COLTERM S.A. 

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a adoptat hotărâre cu 24 voturi pentru. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor de investiţii la Compania Locală de 

Termoficare COLTERM S.A. 
Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a adoptat hotărâre cu 24 voturi pentru 

6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecţie a managerului la S.C. 
Horticultura S.A. Timişoara, S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara, S.C. 
Pieţe S.A. Timişoara, S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara . 

Dl. consilier Ovidiu Ciuhandu a formulat următorul amendament: „Comisia de 
selecţie să fie constituită din 7 membrii şi anume: 5 consilieri, Primarul 
Municipiului Timişoara şi 1 persoană de specialitate” 
S-a supus la vot şi s-a adoptat amendamentul cu 16 voturi pentru, 8 voturi 
împotrivă şi 1 abţinere. 
Dl consilier  Dumitru Ţucu a propus ca în locul domnului prof.univ.dr. Bibu   să 
facă parte din comisie domnul  Slavici Titus. 



S-a supus la vot şi s-a adoptat amendamentul cu  14 voturi pentru, 9 voturi 
împotrivă şi 2 abţineri. 
S-a supus proiectul de hotărâre la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 17 voturi pentru, 
8 voturi împotrivă şi 1 abţinere. 

7. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit din patrimoniul Companiei Naţionale 
de Căi Ferate C.F.R. S.A. Sucursala Regională C.F. Timişoara în domeniul public al 
municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara a 
Centralei termice şi instalaţiilor aferente, situate  în Timişoara, str. Dunărea. 

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi pentru. 
8. Proiect privind  aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Căminului pentru Pensionari – Timişoara. 
S-a  supus  la vot şi s-a adoptat hotărârea cu  26 voturi pentru. 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului intern la Cantina de Ajutor Social . 
S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 26 voturi pentru. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanţi  pentru autoturismul 
ce deserveşte Cantina de Ajutor Social. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi pentru. 
11. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 

din Timişoara, str. Proclamaţia de la Timişoara nr.1, către Liga Apărării Drepturilor 
Omului – Filiala Timiş. 

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi pentru 
şi 1 abţinere. 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
din Timişoara, Str. Lucian Blaga nr.6, către Asociaţia pentru Comunicare Vizuală 
Videovest. 

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu  23 voturi 
pentru şi 1 abţinere. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.133/2005 
privind numirea membrilor Consiliului de administraţie şi a membrilor Comisiei de 
Cenzori la S.C. PIEŢE S.A. 

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi 
pentru. 

14. Proiect de hotărâre privind reactualizarea şi reactivarea Comandamentului antiepizootic 
Local cu adoptarea noului „Program de măsuri privind prevenirea bolilor infecto-
contagioase de mare difuzibilitate pe teritoriul municipiului Timişoara” şi a „ Planului de 
măsuri privind prevenirea şi combaterea influenţei gripei aviare”. 

Proiectul de hotărâre a fost supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 26 voturi 
pentru. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  de abonamente gratuite pe mijloacele de transport 
în comun în municipiul Timişoara, pentru luna decembrie 2005 unui număr de 3760 
persoane cu handicap accentuat, grav şi asistenţii personali ai acestora. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi pentru. 
16. Proiect de hotărâre privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de 

rulment . 
S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 

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



S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu  24 voturi pentru şi 1 vot împotrivă 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Studiului de rentabilizare şi modernizare a 

activităţii Regiei Autonome de Transport Timişoara în vederea armonizării cu standardele 
europene”. 

Acest proiect de hotărâre a fost amânat de către Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara . 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de 
investiţie „Achiziţionare şi montare centrală termică alimentată cu gaze naturale” la 
Liceul Electrotimiş, str. M. Millo nr.2a din Timişoara.  

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu  25 voturi pentru şi 1 abţinere. 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de 

investiţie „ Extinderea reţelei date/voce şi implementarea proiectului de infrastructură  
software reţea la sediul Primăriei Municipiului Timişoara”.  

S-a supus la vot proiectul de hotărâre şi a fost respins cu 13 voturi pentru, 1 vot 
împotrivă şi 11 abţineri. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de 
investiţie „Amenajare vestiar la Sala de Sport a Şcolii Generale nr.24, Strada Brânduşei 
nr.7” Timişoara. 

A fost formulat următorul amendament: în titlul proiectului şi în art.1 se va 
introduce sintagma „Construcţie şi amenajare…”. 
Acest amendament a fost votat cu 25 voturi pentru. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare B-dul L. 
Rebreanu – B-dul I. Bulbuca.” 

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 23 voturi pentru şi 1 abţinere. 
23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare B-dul 

Dâmboviţa.” 
S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi pentru şi 1 abţinere. 

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate în vederea lucrărilor de 
mansardare a Corpului Săvineşti din Primăria municipiului Timişoara. 

S-a supus la vot şi a fost respins cu 17 voturi pentru şi 9 abţineri. 
25. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru lucrarea : 

„Modernizare stradă I. Nemoianu, B-dul Regele Ferdinand, B-dul 16 Decembrie – 
Reabilitare Pod Traian”. 

S-a supus la vot  şi s-a respins cu 17 voturi pentru şi 9 abţineri. 
26. Proiect de hotărâre privind  actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de 

investiţie: „Amenajare strada Talăngii”. 
S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 23 voturi pentru şi 3 abţineri. 

27. Proiect de hotărâre privind  actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de 
investiţie:”Amenajare  strada Cozia”. 

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere. 
28. Proiect de hotărâre privind  actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de 

investiţie:”Modernizarea  strada Ulpia Traiana”. 
S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru şi 2 abţineri. 

29. Proiect de hotărâre privind  actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de 
investiţie:”Amenajare  strada Vasilescu Vasia”. 

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru şi 2 abţineri. 



30. Proiect de hotărâre privind amplasarea unei plăci comemorative pe faţada de la intrare a 
Spitalului Clinic Municipal Timişoara, din Parcul Gen. Eremia Grigorescu, str. Dima 
Gheorghe nr.5. 

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi pentru. 
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire baterie 

de garaje pentru proprietarii de  locuinţe prin A.N.L. „  Zona Istria Timişoara. 
S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 26 voturi . 

32. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  „Construire sediu şi 
spaţiu de producţie panificaţie „, Calea Buziaşului , nr.122, Timişoara. 

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi pentru . 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu „Construire imobil 

D+P+1E pentru comerţ, servicii şi locuinţă”, strada Liviu Rebreanu nr.120 Timişoara. 
S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi pentru. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu de 
locuinţe colective” – str. Grigore T. Popa nr. 53-57, Timişoara.  

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi pentru. 
35. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 80.000 lei (RON) pentru împodobirea 

brazilor de Crăciun din Primăria Municipiului, pentru pachetele ce vor fi oferite 
colindătorilor şi caselor de copii şi de bătrâni şi pentru organizarea manifestărilor de 
comemorare a evenimentelor din perioada 16 – 22 decembrie 1989. 

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 23 voturi pentru. 
36. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara  în 

calitate de coorganizator  al activităţilor din cadrul Proiectului privind controlul 
reproducţiei populaţiei canine din municipiul Timişoara – organizat de Asociaţia de 
Protecţia Animalelor „ECOVET” Timişoara. 

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi pentru . 
37. Adresa   Nr. SC2005 – 19770/17.11.2005 a domnului Demeter Andras referitoare la 

eliberarea din funcţie. 
S-a  luat la cunoştinţă. 

 
 
 
 
 

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI 
 
 
 
 
 
7. Proiect de hotărâre  privind concesionarea prin atribuire directă a unor bunuri 

din domeniul public al municipiului Timişoara către S.C. COLTERM S.A. 
Timişoara. 

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi . 
8. Proiect de hotărâre privind darea din administrarea  Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara în administrarea Regiei Autonome  Apă-Canal 



AQUATIM Timişoara, a unor bunuri constând în reţele de apă şi canal care fac 
parte din domeniul public al Municipiului Timişoara. 

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi pentru. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de eligibilitate şi de evaluare 

pentru proiectele depuse spre finanţarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara cu excepţia proiectelor depuse în baza H.G. nr. 49/2003 care prevede 
propriile criterii de eligibilitate şi evaluare. 

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 24 voturi pentru şi 1 abţinere. 
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  priorităţilor pentru proiectele culturale 

depuse spre finanţarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pe anul 
2006. 

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 22 voturi pentru şi 2 abţineri. 
11. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării „Sub aripa fulgilor de 
nea”, organizată de Teatrul de Stat Csiky Gergely. 

S-a supus la vot  şi s-a adoptat hotărârea cu 23 voturi pentru. 
12. Adresa nr. SC2005- 18395/28.11.2005 privind plângerea  formulată de S.C. 

Concordia împotriva HCL nr. 352/2005 -  privind înaintarea către Guvernul 
României a propunerii de emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea 
din domeniul privat al statului a terenului situat în parcela cu nr. cadastral A 
638/1/1, în suprafaţă de 1,59 ha şi includerea acestui teren în proprietatea 
Municipiului Timişoara şi  în administrarea Consiliului Local în vederea 
extinderii Pieţei de Gros în Zona Ovidiu Balea. 

S-a supus la vot menţinerea hotărârii şi s-a votat cu 19 voturi pentru şi 1 
abţinere. 

 
 
 
 
 

ŞEF  SERVICIU, 
 

SIMONA  DRĂGOI 


