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Preşedinte de şedinţă: consilier AVRAM JECU AUREL; 
 
Din efectivul de 27 de consilieri, au fost prezenţi 27; 
 
Din partea executivului participă domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul viceprimar 
Dorel Borza, domnul viceprimar Adrian Orza şi domnul secretar Ioan Cojocari. 
 
Dl. primar Ciuhandu propune retragerea de pe ordinea de zi a  punctul 21:”Raportul Comisiei 
de verificare a publicităţii”, pe considerentul că unul din membrii comisiei n-a avut timpul fizic 
să iscălească acel raport şi ca o consecinţă, punctul 22 , fiindcă era vorba de numărul de 
amplasamente pentru refugiile de călători, ceea ce era legat de punctul anterior.  
 De asemenea propune  introducerea altor două puncte, unul legat de sala Capitol: 
„Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a unei propuneri de emitere a 
unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea imobilelor Capitol şi Grădina de Vară Capitol, 
situate în Timişoara bv. C.D. Loga nr. 2, din proprietatea privată a Statului şi din administrarea 
Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Romania- Film”în domeniul public al 
Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara”. S-a  
vorbit şi cu domnul ministru Iorgulescu, şi cu domnul secretar de stat Onisei şi se pare că asta e 
unica variantă. 
 Cealaltă chestiune este legată de barometrul politicilor publice din Timişoara, respectiv 
de numirea unor membri în Comisie, ca delegaţi din partea Consiliului Local. 
 Practic, rămânem tot la 22 de puncte, doar că retrag două şi vă propun spre aprobare alte 
două. 
Preşedinte: Propunem pentru votare introducerea celor două proiecte  pe ordinea de zi. 
 Se votează: 25 voturi pentru. 
Preşedinte: Votăm acum scoaterea celorlalte două proiecte. 
 Se votează: 25 voturi pentru. 
Preşedinte: Ambele propuneri au fost aprobate. În continuare vă propun să votăm Ordinea de 
Zi. 
 Se votează: 25 voturi pentru. 
Preşedinte: Votăm acum procesul verbal al şedinţei anterioare. 
 Se votează: 23 voturi pentru. 
 

 
                                                        
 



 
 
 
1.  Proiect de hotărâre privind conferirea  post-mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara  lui MARIUS MUNTEANU. 
   S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea  cu 25 voturi pentru. 
2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Raportului privind stadiul negocierilor a condiţiilor de 

realizare a proiectului de parteneriat public – privat „Spitalul Clinic Municipal”. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea  cu 25 voturi pentru şi 1 abţinere.  

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului „Reabilitarea Prudentă şi 
Revitalizarea Economică a Cartierelor Istorice din Timişoara” de către Primăria Municipiului 
Timişoara în colaborare cu Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit (GTZ) şi 
oraşele înfrăţite Gera şi Karlsruhe. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 27 voturi pentru. 
4. Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. COLTERM S.A. TIMIŞOARA , a unor clădiri 

sau corpuri de clădiri din domeniul public al Municipiului Timişoara folosite exclusiv pentru 
producerea şi furnizarea energiei. 

Comisia 3 are  un  amendament pentru art.2: „Redevenţa prevăzută la art. 1 va fi în sumă totală 
de 5000 RON / an, pentru toate spaţiile  prevăzute în Anexa 1”. 
 Se votează amendamentul   cu  24 voturi pentru. 

S-a supus la vot proiectul de hotărâre cu acest amendament şi s-a adoptat hotărârea cu 25 voturi 
pentru. 

5. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciilor publice  de salubritate pe raza 
Municipiului Timişoara. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 18 voturi pentru şi 9 abţineri.  
6. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de management al populaţiei 

canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj din Municipiul Timişoara.  
S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 18 voturi pentru şi 9 abţineri 

7. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public  de combatere a vectorilor şi 
dăunătorilor pe domeniul public al Municipiului Timişoara.  

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 20 voturi pentru şi 7 abţineri 
8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea majorării ajutorului financiar acordat de Primăria 

Municipiului Timişoara în situaţia apartamentelor situate în condominii cu apartamente debranşate. 
S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 26 voturi pentru şi 1 abţinere. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de bază pe m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă. 

S-a supus la vot şi hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru şi 1 abţinere. 
10. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei pentru anul 2006 a tarifelor pentru serviciile 

funerare şi a tarifelor  permiselor de lucru practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului 
Timişoara.  

S-a supus la vot şi hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
11. Proiect de hotărâre privind indexarea cu rata inflaţiei pentru anul 2006 a tarifului serviciului de 

coşerit, activitate preluată de către Serviciul Public de Administrarea Locuinţe şi Utilităţi, Direcţia 
Patrimoniu, Primăria Municipiului Timişoara. 

S-a supus la vot şi hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru . 
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea scutirii la plata chiriei aferente spaţiului cu altă destinaţie 

decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Goethe nr. 2, pentru S.C. Palace S.R.L.   



S-a supus la vot şi hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru şi 2 abţineri. 
13. Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din 

Timişoara, str. Gheorghe Asachi nr.12.  
S-a supus la vot şi hotărârea a fost adoptată cu 26 voturi pentru. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Serviciului  
pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap. 

S-a supus la vot şi hotărârea a fost adoptată cu 25 voturi pentru . 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea de abonamente gratuite pe mijloacele de transport în comun 

în municipiul Timişoara, pentru luna februarie 2006 unui număr de 3911 persoane cu handicap 
accentuat , grav şi asistenţii personali ai acestora. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 26 voturi pentru 
16. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 36.500 RON în vederea participării Consiliului Local 

al Municipiului Timişoara la organizarea unui eveniment dedicat Municipiului Timişoara, la Viena, 
Austria. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 27 voturi pentru 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  „Locuinţe colective şi 

funcţiuni complementare” top. Cc 527/1/2 şi top Cc 527/1/3, strada G. Alexandrescu, Timişoara.  
S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea 27 voturi pentru. 

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Studiului de rentabilizare şi modernizare a activităţii Regiei 
Autonome de Transport Timişoara în vederea armonizării cu standardele europene”. 
Dl cons. Ţucu a propus ca amendament implementarea acestui studiu începând cu data de 
01.03.2006. Amendamentul s-a votat cu 27 voturi pentru. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea, cu amendamentul astfel votat,  cu 27 voturi pentru. 
19. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a unei propuneri de emitere a unei 

Hotărâri de Guvern privind transmiterea imobilelor Capitol şi Grădina de Vară Capitol, situate în 
Timişoara Bd. C.D. Loga nr.2, din proprietatea privată a Statului şi din administrarea Regiei 
Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor „Romania- Film” în domeniul public al 
municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

S-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea cu 27 voturi pentru 
20. Proiect de hotărâre privind numirea membrilor Comisiei delegaţilor Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara pentru gestionarea Programului „Barometrul politicilor publice din 
Timişoara”. 

Au fost făcute următoarele propuneri: 
Horea Băcanu, Corado Toader, Adrian Păşcuţă, Daniel Craşovan şi Avram Jecu Aurel.  
S-a supus la vot  proiectul de hotărâre ,  cu membrii astfel nominalizaţi, şi s-a adoptat 
hotărârea cu 27 voturi pentru. 
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