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    PROCES-VERBAL 
 
 Incheiat astazi 11-12-2008 cu sedinta extraordinara a Consiliului   
   Local al Municipiului Timisoara 
 
 
 Presedinte de sedinta  - Cons. DOGARIU EUGEN 
 Din numarul total de 27 de consilieri au fost prezenti 24. 
 Au absentat : Jichici Ciprian, Ciobanu Gheorghe, 
 
 Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, 
domnul viceprimar Adrian Orza , domnul viceprimar Sorin Grindeanu si domnul 
secretar Ioan Cojocari. 
 
 
 
  ORDINEA DE ZI : 
 

1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului municipiului Timisoara pe 
anul 2008. 

 
Dl. DOGARIU :  Doresc sa supun atentiei dumneavoastra procesul-verbal al sedintei 
anterioare. Cine este pentru ? 
Se numara voturile :    - 21 voturi pentru 
 
Cine este pentru ordinea de zi a sedintei de astazi ? 
Se numara voturile :  - 22 voturi pentru  
 
Dl. MOLDOVAN :  Doresc sa supun la vot doua amendamente referitoare la 
transferul unor sume in cadrul acelorasi capitole pe diverse obiective. Propunerea 
vine din partea serviciului de resort inclusiv cu acceptul Directiei Buget. Propun 
transferul sumei de 318,73 mii de la cap. 81.01.06 b” construirea unui puct termic str. 
Torac” incadrul aceluiasi capitol la obicetivul “ modernizarea si reabilitare retele 
termice secundare “ mun. Timisoara 
 O alta propunere este transferul sumei de  50 000 lei de la  cap.81.01.06 c “ dotari 
independente, studii si proiecte” la reabilitare retele termice de transport. 
D-na WOLF:    Din partea Teatrului German de Stat , solicitarea sumei de 12 750 lei 
pentru tichetele cadou conform ONG 37/2008 , din veniturile proprii. 



Dl. PRIMAR:  Ei nu cer bani in plus, ei cer ca din veniturile proprii  din care se 
autointretin partial , o parte sa mearga pe tichete. Nu incarca bugetul local cu nimic. 
Dl. SZABO: La solicitarea Teatrului Maghiar din Timisoara, aceeasi problema se 
solicita suma de 13 650 RON  din bugetul din fonduri propri. 
D-na HARACICU:   Aceasta suplimentare face parte din bugetul de surse  proprii nu 
din bugetul local. Nu sant influente ale bugetului local. Sant influente ale bugetului 
lor propriu. Ei au realizat venituri suplimentare si si-au repartizat cu aprobarea 
Consiliului de Administratie pentru tichete cadou . Exista legislatie in acest sens. Eu o 
sa rectific bugetul de surse proprii . Trebuie aprobarea Consiliului Local. 
Dl. SECRETAR :  Eu vorbesc juridic de material, asta este de rectificare de buget 
care nu poate sa-mi intre aici ce spun ei. 
D-na HARACICU :  Acesta este bugetul local si bugetul de surse proprii face parte 
din bugetul consolidat al unitatii administrativ teritoriale. 
 Da  intra aici. 
 
Dl. TOANCA :  Din cauza aparitiei H.G. 1432 de la sfarsitul lunii noiembrie , se 
impun 10 amendamente in ceea ce priveste invatamantul, bugetarea invatamantului. 
Aceste amendamante vin de la  serviciile de resort din cadrul primariei. Ele nu 
modifica structura bugetului ci fac niste mutari de asemenea maniera incat sa se tina 
seama de prevederile acestei H.G.  
 La cap. 65.02.04.02, invatamant secundar superior, cap. B – lucrari noi, 
amenajare Campus scolar la Sc. Gen . nr. 19 pentru Lic de Arte Plastice se  modifica 
suma alocata din 1750 mii in 2000  lei conform acestei H.G. 
 La cap. 65.02.04.02 – reabilitare si dotari investitionale pe Colegiul Tehnic de 
Vest se ia intreaga suma de 550 mii lei si sa ramana fara finantare. 
De la  cap. 70.02.50 – alte servicii in domeniul lucrarilor serviciilor  si dezvoltarii 
comunale cap.a “lucrari in continuare “– viabilizare teren pentru  locuinte Miloia 3. 
 Aici se rectifica suma de 1000 mii lei astfel:   la cap. 75 – studii si proiecte 
documentatie de gospodarire a oraselor Vila Bistra suma de 8000 lei 
 La cap. “alte lucrari” restul sumei de 979 mii lei  raman la dispozitia  Consiliului 
Local. 
La cap. 65.04.02 dotari independente si alte investitii, mansardare Lic. Lenau se 
rectifica suma de 2000 lei astfel: la cap. :extindere spatii Lic Tepes – 69.000 lei si la 
cap. 65.02.04.02 mansardare Lic. Lenau suma de 135 mii lei se  pune la dispozitia 
Consiliului Local. 
 De la cap.65.02.03.01/b extindere si reabilitare Gradinita PP 12 se ia intreaga 
suma de 2000 lei conform H.G. 1432/2008. 
D-na HARACICU:    Am parcurs acest amendament, am verificat si corespunde 
legislatiei. Intr-adevar a aparut aceasta HG 1432/2008 la sfarsitul lunii noiembrie si 
informatia a aparut abia acum. 
 A fost necesar acest amendament pentru ca s-au retras surse de la unitati de 
invatamant si s-au redistribuit sursele si trebuiesc cheltuite cat se mai poate si a fost 
necesara aceasta rectificare la lista de investitii. 
Dl. DOGARIU:  Supun la vot amendamentul domnului Moldovan cu privire la 
realocarea sumei de 318,73 mii lei de la cap. 81.01.06 “ lucrari noi”  construirea unui 



punct termic str. Torac Vitolea Pateu la obiectivul Modernizare si dezvoltare retele  
termice secumdare in municipiul Timisoara. Cine este pentru ? 

- 20 voturi pentru 
 
Al doilea amendament se refera la realocarea sumei de 50 mii lei de la cap. 
81.01.06 c “dotari independente” la obiectivul “:reabilitare retele termice de 
transport”. Cine este pentru? 
- 23 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 
 
 Al treilea amendament se refera la tichetele cadou pentru Teatrul German 
de Stat Timisoara. Cine este pentru ? 
 
 -24  voturi pentru 
 
 Al patru-lea amendament se refera la tichetele cadou pentru Teatrul 
Maghiar de Stat Timisoara. Cine este pentru ? 
- 24 voturi pentru 

 
 Va supun votului amendamentul propus de domnul consilier Toanca. Cine este 
pentru ? 

- 23 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
Cine este de acord cu acest proiect de hotarare cu amendamentele aprobate ? Se numara 
voturile: - 24 voturi pentru 
 
 
Dl. SECRETAR: Martea viitoare sedinta va incepe la ora 13.00,vom avea acordare de 
titluri de cetateni de onoare, e sedinta festiva cu revolutionarii si apoi 45  de puncte pe 
ordinea de zi . Dupa care avem o sedinta de bilant. 
 Rugamintea mea este ca interpelarile sa le faceti in scris. 
Dl. DOGARIU: Va multumim domnule secretar si cu acestea declar lucrarile sedintei 
inchise si va multumesc pentru participare. 
 
 
 
 
 PRESEDINTE      SECRETAR 
Cons. EUGEN DOGARIU         IOAN COJOCARI 


