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    PROCES-VERBAL 
 
  Incheiat astazi 15-04-2008 cu ocazia sedintei extraordinare a      
  Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
 
 
 
Presedinte de sedinta - Cons. Tonenchi Eugenia 
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 23.   
Au absentat : Daniel  Crasovan , Sorin Grindeanu, Dumitru Tucu, Crisan Lelica. 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul viceprimar 
Dorel Borza, domnul viceprimar Adrian Orza si domnul Secretar ioan Cojocari 
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara Nr.  
1016/11.04.2208. 
 
 
 
  ORDINEA DE ZI : 
 
Proiect de hotarare privind modificarea art. 2 din H.C.L. 127/2008 si  a art. . 2 si 4 din  
Contractul de Asociere, anexe la H.C.L.  127/2008. 
 
 
D-NA TONENCHI: Supun la vot Procesul verbal al sedintei din data de 25.03.2008. 
-Cine este pentru?  
  Se numara voturile: 
 
Dl. SECRETAR: Acum nu se voteaza un nou proiect de hotarare ci doar se modifica un 
articol.  In adresa care s-a inaintat clubului,  Comisia de Negociere a discutat si a hotarat   
o asociere cu S.C. POLITEHNICA Timisoara in vederea sprijinirii exclusive a activitatii 
de performanta a echipei de fotbal prin aprobarea unei contributii din partea municipiului 
in suma de 9 000 000 lei pe an bugetar pe o perioada de 3 ani in urmatoarele conditii. 
Deci, au fost 9 000 000 lei pe an bugetar, pe o perioada de 3 ani. 
  Cand am redactat acest act, dintr-o scapare a ajuns ca se face numai pe anul 
bugetar 2008. Restul conditiilor raman in vigoare. Daca dansii nu-si respecta 
angajamentul, este prevazuta situatia clara de desfiintare a asocierii , la fel ca si la 



Handbal Fete, Handbal Baieti, la Baschet  etc. De ex. La Baschet echipa a crescut ca 
valoare. Poate sa creasca sau poate sa scada suma in functie de obiectiv si in cazul  
Politehnicii.  Este pur si simplu o problema de corectare.  
 Am primit o adresa din partea O.N.G.-urilor,  care si data trecuta ne-au solicitat o 
dezbatere publica pentru aceasta sedinta.  
 O dezbatere publica se face pe un proiect de hotarare in ansamblu nu pe 
modificarea unui articol.  
 Vom da si un raspuns in scris pentru ca nu este nici pe Legea 52 o dezbatere 
publica atunci cand eu vin si sintetizez un articol. Dansii data trecuta au spus ca isi retrag 
cererea de dezbatere publica,  solicitarea fiind cuprinsa intr- un amendament.   
 
 
D-NA TONENCHI: Supun la vot acest proiect. 
-Cine este pentru? 
 Se numara voturile: 19 voturi pentru 
                                   3 abtineri 
 
 Va multumesc pentru participare si cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a 
Consiliului Local  al Municipiului Timisoara. 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA        SECRETAR 
 
Cons.TONENCHI EUGENIA               IOAN COJOCARI 


