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MINUTA ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL DIN DATA DE  
30.05.2006. 

 
 
 
 
Preşedinte de şedintă : dl. cons. Daniel Craşovan ; 
Din efectivul de 27 consilieri au participat 26 
Au absentat : consilier Bârsăşteanu Florică. 
Din partea executivului au participat domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul 
viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Dorel Borza si domnul secretar Ioan 
Cojocari. 
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 1469/25.05.2006. 
 
 

ORDINEA DE ZI 
 

 
1. Interpelările consilierilor municipali. 
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara 
pe anul 2006. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei , a Statului de Funcţii şi a 
funcţiilor publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.  
4. Proiect de  hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al  
Asociaţiei „ Casa Faenza”.  
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al 
Filarmonicii Banatul Timişoara.  
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a 
criteriilor şi obiectivelor de performanţă şi a contractului de performanţă ale S.C. 
Administrarea Domeniului Public S.A. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
obiectivelor de performanţă la S.C. Drumuri Municipale S.A. 
8. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a 
criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. „Horticultura” S.A. Timişoara pe anul 
2006.  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli , a 
criteriilor şi obiectivelor de performanţă  pe anul 2006 şi a contractului de performanţă a 
directorului general al S.C. Pieţe S.A..  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale 
Regiei Autonome de Transport Timişoara. 



11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului  privind vânzarea sau 
atribuirea terenurilor aferente  imobilelor cumpărate în temeiul Legii nr.112/1995 privind 
reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe trecute în 
proprietatea statului.  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru 
închirierea  spaţiilor temporar disponibile situate în incinta instituţiilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiului Timişoara, aflate în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara. 
13. Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor Regulamentului de 
funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem TELPARK pe raza 
municipiului Timişoara . 
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă către S.C. Administrarea Domeniului 
Public S.A.  a activităţii de blocare a autovehiculelor şi remorcilor staţionate 
neregulamentar pe domeniul public din municipiul Timişoara.    
15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului de concesiune prin negociere 
directă privind încredinţarea delegării gestiunii serviciului  public  de producere a 
energiei termice şi electrice , transport , distribuţie şi furnizare a energiei termice către 
Compania Locală de Termoficare „Colterm” S.A.  
16. Proiect de hotărâre privind sistarea şi valorificarea obiectivului de investiţii CET    
cu funcţionarea pe lignit Timişoara.     
17. Proiect de hotărâre privind vânzarea către Partidul Naţional Liberal a spaţiului 
situat în Timişoara, strada Gheorghe Lazăr nr. 1, cu destinaţia de sediu partid, în baza 
prevederilor Legii nr. 90/2003.          
18. Proiect de hotărâre privind  criteriile de repartizare  a locuinţelor 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. 
19. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de amplasamente pentru 
refugii de călători în staţiile de transport 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.  
20. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara în administrarea   Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„Louis Ţurcanu” Timişoara a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea  şi care fac parte 
din domeniul public al municipiului Timişoara. 
21. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara şi în evidenţa mijloacelor fixe a unor spaţii cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă, transmise în baza Hotărârii Guvernului României nr. 
391/06.06.1995, în folosinţa gratuită pe o perioadă de 10 ani , la S.C. Bega-Pam S.A. , 
S.C. Untim S.A., S.C.A. Oveg Fibiş S.A. , Universităţii de Ştiinţe Agricole, S.C. Avicola 
S.A., S.C.A. Cartim S.A. şi  S.C. Pescotim S.A. 
22. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de 
Transport  Timişoara  a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Timişoara, ce 
asigură transportul urban. 
23. Proiect de hotărâre privind  concesionarea către S.C. RODIPET S.A. Sucursala 
Timiş a terenurilor pe care sunt amplasate puncte de vânzare. 



24. Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea cu ieşirea din indiviziune a imobilului 
înscris în C.F. nr. 138739 Timişoara cu nr. topo 2182 din str. Armoniei nr. 2.  
25. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru vânzarea prin licitaţie 
publică a cotei părţi indivize aferente ap.1 , 2 şi 4 din uscătoria situată în imobilul din Str. 
Luminii nr.22 bl.49 B. 
26. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a terenurilor din 
domeniul public aferent chioşcurilor comerciale situate în Piaţa Timişoara 700. 
27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea folosirii spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vârful cu Dor nr. 2 de către Primăria  Municipiului 
Timişoara cu destinaţia de arhivă. 
28. Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului pe păşunea proprietatea 
Municipiului Timişoara. 
29. Proiect de hotărâre privind înlocuirea d-lui Belea Sorin din Consiliul de 
Administraţie al S.C. Drumuri Municipale S.A. 
30. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică.  
31. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
152/2004 privind emiterea acordului de funcţionare pentru exerciţiile comerciale în 
municipiul Timişoara. 
32. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.116/2006 – 
privind contribuţia persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu şi 
de servicii de teleasistenţă la domiciliul sau oferirea cu gratuitate a acestor servicii. 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea alin.1 al art.1 din Hotărârea Consiliului 
Local nr. 160/18.04.2006 – privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de 
ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. top. 1166 în suprafaţă totală de 
3360 mp înscrisă în C.F. nr. 560 situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3, către 
Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald. 
34. Proiect de hotărâre  privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de 
transport  în comun în municipiul Timişoara, pentru luna iunie 2006 unui număr de 4035 
persoane cu handicap accentuat , grav şi asistenţii personali  ai acestora. 
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării valorii devizului general pentru 
obiectivul de investiţie: „Consolidare Calea Dorobanţilor şi str. A. Şaguna”. 
36. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Reparaţii capitale în zona de locuinţe Calea Aradului”  
37. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie: „Reparaţii capitale în zona de locuinţe  I.Ionescu de la Brad” 
38. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Reparaţii capitale în zona de locuinţe Dâmboviţa” 
39. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Modernizare str. Armoniei” 
40. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Amenajare str. Trifoiului” 
41. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Amenajare str. Agronomiei” 
42. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Amenajare str. Galileo Galilei” 



43. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii  devizului general pentru 
obiectivul de investiţie „Amenajare str. Copernic” 
44. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Amenajare str. Herculane” 
45. Proiect de hotărâre privind actualizare valorii devizului general pentru obiectivul 
de investiţie „Amenajare str. Busuioc”  
46. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare reţea 
termică secundară Zona Circumvalaţiunii”. 
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare reţea 
termică secundară Zona Lipovei”. 
48. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „ Reabilitare reţea 
termică secundară Zona Steaua”. 
49. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Reabilitare reţea 
termică secundară Zona Lunei – str. Şt. O. Iosif”. 
50. Proiect de hotărâre privind  Studiul de fezabilitate „Sistem integrat pentru 
eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport Timişoara. 
51. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Şoseaua de 
centură a Timişoarei între DN 69 (Arad) şi DN 59 (Moraviţa – Belgrad)” – Proiect 
executiv de la DN 69 la DJ 591.  
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului în faza de studiu de fezabilitate 
„Pod peste canalul Bega”, strada Bobâlna din Timişoara, întocmit de S.C. Maxidesign 
S.R.L. 
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Locuinţe şi 
funcţiuni complementare” – str. Dacilor nr. 25 Timişoara. 
54. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ 
Condominiu cu destinaţia de locuinţe plurifamiliale şi funcţiuni complementare”, str. G. 
Alexandrescu, Timişoara.  
55. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construire 
hală reparaţii macarale, birouri şi împrejmuire”, str. Câmpina nr.26. 
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere 
zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare” – str. G. Muzicescu nr.105-107, Timişoara. 
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Schimbare 
funcţiune din locuire în servicii” str. A. Demetriade nr. 27, 28 şi 29 Timişoara . 
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare 
amplasament la pensiune S+P+E+M” str. Câmpina nr. 8, Timişoara.  
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Spaţii de 
depozitare şi producţie”, extravilan Timişoara – Calea Aradului, jud. Timiş.  
60. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Tinereţea Muzicii”, organizat 
de Asociaţia Dafiro. 
61. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Viitorul e şi al nostru”, 
organizat de Societatea pentru copii şi părinţi – SCOP.  
62. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Cupa 1 Iunie la fotbal”, 
organizată de Şcoala Generală nr.1. 



63. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator  la manifestarea  „Creative – Writing – o formă de 
implicare în viaţa Cetăţii”, organizată de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş. 
64. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de sustinător  financiar al proiectului „Editarea Revistei Memento”, 
organizat de Fundaţia Memento.  
65. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator la manifestarea „Raliul Banatului”, organizată de Asociaţia Sportivă Motor 
Sport Bliz. 
66. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator la  manifestarea „Târgul de carte- Orizonturi Universitare”, organizată de 
Asociaţia Orizonturi Universitare. 
67. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Festivalul de Jazz Gărâna – Ediţia 
2006”, organizată de Fundaţia Culturală Jazz Banat. 
68. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător  financiar al proiectului „Şcoala de vară de limba şi 
spiritualitate română”, organizat de Liceul Banatul Timişoara. 
69. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar  al sportivilor Clubului Sportiv Universitatea 
din Timişoara în campionatele naţionale de atletism. 
70. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Consiliile de cartier 
promotoare de Participare Civică”, organizat de Asociaţia Pro Democraţia. 
71. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Pro Cultural”, organizat de 
Asociaţia Pro Impact 21 Timişoara. 
72. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Corala Sui Generis”, organizat 
de Asociaţia Handicapaţilor Locomotor Timişoara. 
73. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Arta, Art- Terapia, Valenţe 
Culturale şi Terapeutice”, organizat de Organizaţia Terapia Prin Artă Tiumişoara. 
74. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate  de susţinător financiar al proiectului „Ministagiunea Estivală”, 
organizat de Teatrul de Stat Csiky Gergely.  
75. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Festivalul Dramaturgiei 
Româneşti”, organizată de Teatrul Naţional Mihai Eminescu. 
76. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Festivalul MITOST”, 
organizat de Centrul Cultural German Timişoara.  
77. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Concert Simfonic în Peştera 
Româneşti”, organizată de Fundaţia Academica Culturală Timişoara. 



78. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Festivalul TM06 Base” organizată 
de Asociaţia  pentru Muzică Urbană TM BASE. 
79. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător  financiar al proiectului „Timişoara – Oraşul Parcurilor 
şi al Grădinilor”, organizat de Centrul Cultural German Timişoara. 
80. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate  de coorganizator la manifestarea  „Timişoara Jazz Festival”, 
organizată de Fundaţia Culturală  Jazz Banat. 
81. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Premierea Studenţilor Eminenţi”, 
organizată de  Asociaţia Orizonturi Universitare Timişoara. 
82. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Anti-drug School  Net”, 
organizat de Organizaţia „Salvaţi Copiii”. 
83. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării „Campionatul Balcanic de cadete la  
baschet”, organizată de Federaţia Română de Baschet.  
84. Proiect de hotărâre privind  alocarea unei sume din bugetul local pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie la Parohia Greco-Catolică  Sf. Petru şi Pavel din  
Timişoara (Parohia V – Mehala), str. Pompiliu Ştefu nr. 5. 
85.  Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie la Parohia Greco-Catolică Sf. Maria Regina Păcii din 
Timişoara, str. Gh. Doja nr.25 A.  
86. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
continuarea lucrărilor de reabilitare la Parohia Ortodoxă Română din Mehala, str. Avram 
Iancu nr.14 Timişoara. 
87. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
183/18.04.2006 privind  participarea Consiliului Local în calitate de susţinător financiar 
al Proiectului „Comemorarea a 50 de ani de la Mişcările Studenţeşti Anticomuniste”, 
organizat de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici Timişoara. 
88. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Cupa CSM la tenis de câmp”, 
organizată de Clubul Sportiv Municipal. 
                                                   

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul 
Municipiului Timişoara – domnul Gheorghe Ciuhandu, cu excepţia pct.11, care a 
fost redactat la iniţiativa  domnilor consilieri Petre Petrişor şi Adrian Păşcuţă. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei plenare a Consiliului local din 18.04.2006 şi 
se votează cu 22 voturi pentru. 
Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei din data 02.05.2006 şi se votează cu 24 voturi 
pentru. 
 Se votează scoaterea de pe ordinea a proiectelor de la 35 la 59 inclusiv . 
 Se votează 24 pentru , 1 împotrivă. 
Votăm scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului nr. 11 . 
 Se votează 13 pentru, 9 împotrivă şi 2 abţineri. 



 Se votează  introducerea unui nou punct pe ordinea de zi privind schimbul de proprietăţi, 
teren şi construcţii din Timişoara nr. 2 A între Primăria Municipiului Timişoara şi Bank 
Post S.A . 
 Se votează : 23 voturi. 
 Se supune la vot introducerea raportului comisiei pentru verificarea autorizaţiilor de taxi 
de la lista de aşteptare. 
 Se votează 22 pentru. 
Se votează ordinea de zi în întregime: 24 pentru. 
 
 
    PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI  
 
 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 
2006. 
 
Dl cons. Moldovan propune amendamentul de a introduce în buget la cap. venituri 
această sumă  precizată de Adresa Ministerului Finanţelor , la Cap. Cheltuieli la poziţia 
560 , cheltuieli pentru transporturi ca să se poată derula finanţare. 
Se supune la vot acest amendamentr şi se votează cu  24 pentru. 
Se supune la vot proiectul în întregime. 
 Se votează 23 pentru. 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei , a Statului de Funcţii şi a funcţiilor 
publice la Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară a Municipiului Timişoara.  
 
Se votează – 24 pentru. 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de  hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii al  
Asociaţiei „ Casa Faenza”.  
 
 Se votează : 23 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Filarmonicii 
Banatul Timişoara.  
 
Amendament:  Denumirea fucţiei şi gradul profesional la Stat de funcţii, poziţia 1 – 
director, poziţia 2 director executiv .Cade cratima şi cuvântul dirijor ;cratima şi cuvântul 
consilier. Rămân cele două funcţii aşa cum există în orice stat de drept , în orice instituţie 
de cultură. 



 Se supune la vot şi se  votează cu  24  voturi pentru.  Se supune la vot  întregul proiect . 
 Se votează 24 pentru. 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi 
obiectivelor de performanţă şi a contractului de performanţă ale S.C. Administrarea 
Domeniului Public S.A. 
 
 Se votează 24 pentru. 
 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a obiectivelor 
de performanţă la S.C. Drumuri Municipale S.A. 
 
Se votează 24 pentru. 
 
 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect  de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a 
obiectivelor de performanţă ale S.C. „Horticultura” S.A. Timişoara pe anul 2006.  
 
Se votează 23 pentru 
 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli , a criteriilor şi 
obiectivelor de performanţă  pe anul 2006 şi a contractului de performanţă a directorului 
general al S.C. Pieţe S.A..  
 
Se votează : 23 pentru. 
 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă ale Regiei 
Autonome de Transport Timişoara. 
 
 Se votează  amendamentul  care este ataşat la material. 
 Se votează 17 pentru, 1 abţinere. 
 Se supune la vot proiectul  cu amendamentul votat şi se votează cu  21 pentru, 3 abţineri. 

 



 
PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului cadru de închiriere pentru închirierea  
spaţiilor temporar disponibile situate în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar 
de stat din Municipiului Timişoara, aflate în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara. 
 
Se votează 24 pentru. 

 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
 
 

Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a 
sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem TELPARK pe raza municipiului 
Timişoara . 
 
 Se supune la vot amendamentul comisiei 3 . 
 Se votează 15 pentru, 3 abţineri şi 3 împotrivă. 
Se votează proiectul în întregime. 
 Se votează 18 pentru, 2 abţineri şi 4 împotrivă. 

 
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 

 
Proiect de hotărâre privind atribuirea directă către S.C. Administrarea Domeniului Public 
S.A.  a activităţii de blocare a autovehiculelor şi remorcilor staţionate neregulamentar pe 

domeniul public din municipiul Timişoara.    
 

Se supune  la  vot proiectul. 
 Se votează 16 pentru, 4 abţineri, 4 împotrivă. A căzut. 

 
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 

 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului de concesiune prin negociere directă 
privind încredinţarea delegării gestiunii serviciului  public  de producere a energiei 
termice şi electrice , transport , distribuţie şi furnizare a energiei termice către Compania 
Locală de Termoficare „Colterm” S.A.  
 
Se votează : 22 pentru, 1 abţinere. 
 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
 
 
Proiect de hotărâre privind sistarea şi valorificarea obiectivului de investiţii CET    cu 
funcţionarea pe lignit Timişoara. 



Se votează 23 pentru. 
 
 
    PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
 
 
Proiect de hotărâre privind vânzarea către Partidul Naţional Liberal a spaţiului situat în 
Timişoara, strada Gheorghe Lazăr nr. 1, cu destinaţia de sediu partid, în baza prevederilor 
Legii nr. 90/2003.          
 
Se votează: 23 pentru. 
 
 
   PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
 
 
Proiect de hotărâre privind  criteriile de repartizare  a locuinţelor 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. 
 
Se votează: 24 pentru.  
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de amplasamente pentru refugii de 
călători în staţiile de transport 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.  
 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează cu  
    - 21 voturi pentru 

- 2 voturi impotriva (Crasovan, Ursu) 
- 1 abtinere (Crisan) 

 
   PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
 
20. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara în administrarea   Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
„Louis Ţurcanu” Timişoara a imobilelor în care îşi desfăşoară activitatea  şi care fac parte 
din domeniul public al municipiului Timişoara. 
 
Se votează    - 24 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
 



21. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara şi în evidenţa mijloacelor fixe a unor spaţii cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă, transmise în baza Hotărârii Guvernului României nr. 
391/06.06.1995, în folosinţa gratuită pe o perioadă de 10 ani , la S.C. Bega-Pam S.A. , 
S.C. Untim S.A., S.C.A. Oveg Fibiş S.A. , Universităţii de Ştiinţe Agricole, S.C. Avicola 
S.A., S.C.A. Cartim S.A. şi  S.C. Pescotim S.A. 
 
Se votează :   -22 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 
 
22. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de 
Transport  Timişoara  a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Timişoara, ce 
asigură transportul urban. 
 
Se votează - 23 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 
 
23. Proiect de hotărâre privind  concesionarea către S.C. RODIPET S.A. Sucursala 
Timiş a terenurilor pe care sunt amplasate puncte de vânzare. 
 
Se votează amânarea acestui proiect .Se numara voturile:- 25 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
 
24. Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea cu ieşirea din indiviziune a imobilului 
înscris în C.F. nr. 138739 Timişoara cu nr. topo 2182 din str. Armoniei nr. 2.  
 
Se  votează:  -24 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
 
25. Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local pentru vânzarea prin licitaţie 
publică a cotei părţi indivize aferente ap.1 , 2 şi 4 din uscătoria situată în imobilul din Str. 
Luminii nr.22 bl.49 B. 
 
Se votează:  - 25 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 
 
26. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere a terenurilor din 
domeniul public aferent chioşcurilor comerciale situate în Piaţa Timişoara 700. 
 
Se  votează:   -24 voturi pentru 



 
 
   PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 
 
27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea folosirii spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vârful cu Dor nr. 2 de către Primăria  Municipiului 
Timişoara cu destinaţia de arhivă. 
 
 Domnul primar retrage acest punct de pe ordinea de zi. 
 
 
   PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 
 
28. Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului pe păşunea proprietatea 
Municipiului Timişoara. 
 
Se votează :  - 18 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 
 
29. Proiect de hotărâre privind înlocuirea d-lui Belea Sorin din Consiliul de 
Administraţie al S.C. Drumuri Municipale S.A. 
 
Se  votează :   -23 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 
 
30. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică.  
 
Se fac propuneri pentru comisie :Sarafoleanu din partea comisiei I, Bogdan Achimescu 
din partea comisiei II, din partea comisiei III   MOLDOVAN, din partea comisiei IV 
Rodica Vlad,  din partea comisiei V Radu Toanca. 
Se votează :  -24 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 
 
31. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
152/2004 privind emiterea acordului de funcţionare pentru exerciţiile comerciale în 
municipiul Timişoara. 
 
Dl. CATANA :   Cine este pentru ? 
Se  votează  :  - 23 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
 



32. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.116/2006 – 
privind contribuţia persoanelor vârstnice beneficiare de servicii de îngrijire la domiciliu şi 
de servicii de teleasistenţă la domiciliul sau oferirea cu gratuitate a acestor servicii. 
 
Se  votează  :   - 22 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 
 
33. Proiect de hotărâre privind modificarea alin.1 al art.1 din Hotărârea Consiliului 
Local nr. 160/18.04.2006 – privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de 
ani a unei suprafeţe de teren de 450 mp. din parcela cu nr. top. 1166 în suprafaţă totală de 
3360 mp înscrisă în C.F. nr. 560 situată în Timişoara, str. Iosif Nemoianu nr. 3, către 
Fundaţia pentru Copii Ronald McDonald. 
 
Se votează  :   - 19  voturi pentru 
 
   PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 
 
34. Proiect de hotărâre  privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de 
transport  în comun în municipiul Timişoara, pentru luna iunie 2006 unui număr de 4035 
persoane cu handicap accentuat , grav şi asistenţii personali  ai acestora. 
 
Se  votează cu liste suplimentare :   - 21 voturi pentru 
    
   PUNCTUL 61 AL ORDINEI DE ZI 
 
 
61. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Viitorul e şi al nostru”, 
organizat de Societatea pentru copii şi părinţi – SCOP.  
 
Se  votează  :   - 21 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 62 AL ORDINEI DE ZI 
 
 
62. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Cupa 1 Iunie la fotbal”, 
organizată de Şcoala Generală nr.1. 
 
 Se solicită suplimentarea sumei cu 500 RON 
Se  votează :   - 22 voturi pentru 
 
 Se votează proiectul de hotărâre cu acest amendament . 
Se  votează :   - 23 voturi pentru 
 



 
   PUNCTUL 63 AL ORDINEI DE ZI 
 
 

63. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator  la manifestarea  „Creative – Writing – 
o formă de implicare în viaţa Cetăţii”, organizată de Inspectoratul Şcolar al 
Judeţului Timiş. 

 
Se  votează  :   - 23 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 64 AL ORDINEI DE ZI 
64. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de sustinător  financiar al proiectului „Editarea Revistei Memento”, 
organizat de Fundaţia Memento.  
 
Se  votează :   - 23 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 65 AL ORDINEI DE ZI 
 
 
65. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator la manifestarea „Raliul Banatului”, organizată de Asociaţia Sportivă Motor 
Sport Bliz. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 23 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 66 AL ORDINEI DE ZI 
 
66. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local în calitate de 
coorganizator la  manifestarea „Târgul de carte- Orizonturi Universitare”, organizată de 
Asociaţia Orizonturi Universitare. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 22 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 67 AL ORDINEI DE ZI 
 
 
67. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Festivalul de Jazz Gărâna – Ediţia 
2006”, organizată de Fundaţia Culturală Jazz Banat. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 23 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 68 AL ORDINEI DE ZI 
 
68. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător  financiar al proiectului „Şcoala de vară de limba şi 
spiritualitate română”, organizat de Liceul Banatul Timişoara. 



Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 24 voturi pentru. 
 
 
 
  PUNCTUL 69 AL ORDINEI DE ZI 
 
 
69. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar  al sportivilor Clubului Sportiv Universitatea 
din Timişoara în campionatele naţionale de atletism. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 24 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 70 AL ORDINEI DE ZI 
 
70. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Consiliile de cartier 
promotoare de Participare Civică”, organizat de Asociaţia Pro Democraţia. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere. 
   

PUNCTUL 71 AL ORDINEI DE ZI 
 
71. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Pro Cultural”, organizat de 
Asociaţia Pro Impact 21 Timişoara. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 24 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 72 AL ORDINEI DE ZI 
 
72. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Corala Sui Generis”, organizat 
de Asociaţia Handicapaţilor Locomotor Timişoara. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 24 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 73 AL ORDINEI DE ZI 
 
73. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Arta, Art- Terapia, Valenţe 
Culturale şi Terapeutice”, organizat de Organizaţia Terapia Prin Artă Tiumişoara. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 21 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 
   PUNCTUL 74 AL ORDINEI DE ZI 
 
74. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate  de susţinător financiar al proiectului „Ministagiunea Estivală”, 
organizat de Teatrul de Stat Csiky Gergely.  
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 23 voturi pentru. 



 
   PUNCTUL 75 AL ORDINEI DE ZI 
 
 
75. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Festivalul Dramaturgiei 
Româneşti”, organizată de Teatrul Naţional Mihai Eminescu. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 24 voturi pentru. 
 
  PUNCTUL 76 AL ORDINEI DE ZI 
 
76. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Festivalul MITOST”, 
organizat de Centrul Cultural German Timişoara.  
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 24 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 77 AL ORDINEI DE ZI 
 
77. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Concert Simfonic în Peştera 
Româneşti”, organizată de Fundaţia Academica Culturală Timişoara. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 23 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 78 AL ORDINEI DE ZI 
 
78. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Festivalul TM06 Base” organizată 
de Asociaţia  pentru Muzică Urbană TM BASE. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 23 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 79 AL ORDINEI DE ZI 
 
79. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător  financiar al proiectului „Timişoara – Oraşul Parcurilor 
şi al Grădinilor”, organizat de Centrul Cultural German Timişoara. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 24 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 80 AL ORDINEI DE ZI 
 
80. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate  de coorganizator la manifestarea  „Timişoara Jazz Festival”, 
organizată de Fundaţia Culturală  Jazz Banat. 
 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 22 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 
 



   PUNCTUL 81 AL ORDINEI DE ZI 
 
 
81. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Premierea Studenţilor Eminenţi”, 
organizată de  Asociaţia Orizonturi Universitare Timişoara. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 22 voturi pentru şi 1 abţinere. 
 
   PUNCTUL 82 AL ORDINEI DE ZI 
 
82. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de susţinător financiar al proiectului „Anti-drug School  Net”, 
organizat de Organizaţia „Salvaţi Copiii”. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 23 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 83 AL ORDINEI DE ZI 
 
83. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator al manifestării „Campionatul Balcanic de cadete la  
baschet”, organizată de Federaţia Română de Baschet.  
 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 24 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 84 AL ORDINEI DE ZI 
 
 
84. Proiect de hotărâre privind  alocarea unei sume din bugetul local pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie la Parohia Greco-Catolică  Sf. Petru şi Pavel din  
Timişoara (Parohia V – Mehala), str. Pompiliu Ştefu nr. 5. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 23 voturi pentru. 
 
 
   PUNCTUL 85 AL ORDINEI DE ZI 
 
 
85.  Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
continuarea lucrărilor de construcţie la Parohia Greco-Catolică Sf. Maria Regina Păcii din 
Timişoara, str. Gh. Doja nr.25 A.  
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 23 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 86 AL ORDINEI DE ZI 
 
 
86. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru 
continuarea lucrărilor de reabilitare la Parohia Ortodoxă Română din Mehala, str. Avram 
Iancu nr.14 Timişoara. 



Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 23 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 87 AL ORDINEI DE ZI 
 
87. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
183/18.04.2006 privind  participarea Consiliului Local în calitate de susţinător financiar 
al Proiectului „Comemorarea a 50 de ani de la Mişcările Studenţeşti Anticomuniste”, 
organizat de Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici Timişoara. 
 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 23 voturi pentru. 
 
   PUNCTUL 88 AL ORDINEI DE ZI 
 
88. Proiect de hotărâre privind participarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în calitate de coorganizator la manifestarea „Cupa CSM la tenis de câmp”, 
organizată de Clubul Sportiv Municipal. 
                                                   
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 24 voturi pentru. 
    

PUNCT SUPLIMENTAR 
 

89. Proiect de hotărâre privind schimbul de proprietăţi (teren şi cinstrucţii ) situate în 
Tiumişoara, Bd. Eminescu nr.2/a între Primăria Municipiului Timişoara şi S.C. Bancpost 
S.A. Sucursala Judeţului Timiş. 
Se  supune la vot proiectul de hotărâre  şi se votează cu 24 voturi pentru. 
 
 
    SEF  SERVICIU,  
 
    SIMONA DRĂGOI 


