
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
                     PROCESUL-VERBAL 

 
Incheiat azi, 20.03.2008 cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului  Local al 

Municipiului Timisoara 
 
 
Presedinte de sedinta: consilier SILVIU SARAFOLEAN 
Din numarul de 26 de consilieri au fost prezenti 23 
Au absentat : Florica Puscas,  Avram Jecu,  Daniel Crasovan 
Din partea executivului au participat : d-nul primar Gheorghe Ciuhandu, d-nul viceprimar 
Adrian Orza,  d-nul secretar Ioan Cojocari. 
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia nr. 800 / 17.03.2008 
 
 
ORDINEA DE ZI : 
 

1. Proiect de hotarare privind asocierea dintre Municipiul Timisoara si S.C. Politehnica 1921 
Stiinta Timisoara & Invest S.A. 

 
 

D-nul Silviu Sarafolean: Declar deschisa sedinta extraordinara, astazi  20.03.2008 
prin dispozitia 800 a d-nului primar Gheorghe Ciuhandu. Mai intai supun la vot procesul verbal al 
sedintei anterioare din data de 11.03.2008: 
Se numara voturile: 20 pentru  
Ordinea de zi este cu un singur punct - Proiect de hotarare privind asocierea dintre Municipiul 
Timisoara si S.C. Politehnica 1921 Stiinta Timisoara & Invest S.A. supun la vot ordinea de zi: 
Se numara voturile: 21 voturi pentru 
La proiectul de hotarare la care au parcurs toate comisiile CL, comisia 1, comisia 2, comisia 4, 
comisia 5 au avizat favorabil materialul pentru plen, fara amendamente. Comisia 3 a avizat favorabil 
materialul pentru plen cu urmatorul amendament: la art. 5, pct. d din contract, va fi urmatorul 
cuprins: obligatia obtinerii de catre echipa in sezonul competitional 2007-2008 sau 2008-2009 a unui 
loc in cupele europene. Daca mai aveti ceva de adaugat din comisia 3 la amendamentul care l-ati 
facut, daca nu mai aveti nimic de adaugat, supun la vot acest amendament:  
Se numara voturile: 20 voturi pentru, 3 abtineri 
Daca mai sunt si alte amendamente in afara acestui amendament? 
 
 D-nul Ovidiu Ciuhandu: As vrea la art. 10 sau daca nu la art. 10, un articol suplimentar, 
prin care sa specificam ca, in conditiile in care banii nu vor fi cheltuiti conform destinatiilor in care 
este prevazuta aceasta asociere, sa fie  returnati inapoi. Si l-as ruga pe d-nul Cojocari sa dea forma 
juridica a acestui amendament. 
 
 D-nul secretar Ioan Cojocari: Putem baga, daca vreti sa urmariti la art. 9, prin care spune ca 
activitatea financiara va fi controlata  de catre Serviciul de Audit Public si spune in cazul in care 
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Serviciul de Audit Public Intern constata ca sumele nu au fost cheltuite conform prevederilor O.G. 
1447 din 2001 care prevede, ca noi pe aceea mergem si asta am trecut-o, sumele cheltuite 
necorespunzator vor fi returnate fara intarziere, adica fara punere in intarziere. Ca dincolo, daca 
observati, este primul contract, nu am aplicat niciunde prevederea asta a pactului comisoriu de gradul 
4, in care tocmai pentru a evita instanta, pentru a evita orice se reziliaza unilateral de oricare din parti 
care nu isi respecta obligatia, ceea ce este un lucru foarte bun, zic eu, si fara probleme. Si daca 
bagam si asta si contractul e legea partilor, semnat de ambele parti si prin asta ne-am blindat, este 
foarte corect, ne-am blindat din toate punctele de vedere. Daca sunteti de acord sa-l votati asa, il 
votati. 
 
 D-nul Ovidiu Ciuhandu: Sa-l supunem la vot.  
 
 D-nul Silviu Sarafolean: Ramane textul care a fost  enuntat de d-nul secretar, care considera 
ca e pertinent.  
 
 D-nul Ovidiu Ciuhandu: Si sumele sa fie returnate imediat inapoi, la art. 9.  
 
 D-nul Silviu Sarafolean: Supun la vot amendametul: 
Se numara voturile: 21 voturi pentru, 2 abtineri 
La art. 8 se specifica in felul urmator – din Consiliul de Administratie al S.C. Politehnica 1921 
Stiinta Timisoara & Invest S.A. va face parte un reprezentant al CL si un reprezentant al executivului 
PMT. Va rog sa faceti propuneri, sa incepem cu executivul, un reprezentant al executivului. 
 
 D-nul primar Gheorghe Ciuhandu: Imi rezerv dreptul sa il desemnez la momentul potrivit, 
stabiliti d-voastra Consiliul un reprezentant si o sa il desemnez pe cel al executivului.  
 
 D-nul Silviu Sarafolean: Propun sa desemnam un reprezentant al CL. 
 
 D-nul Radu Toanca: O propunere – haideti sa votam, sa vedem daca trece si dupa aceea sa 
propunem, cum am facut si la restul de asocieri. Votam tot proiectul, dupa care CL isi numeste un 
reprezentant, iar d-nul primar urmeaza sa desemneze un reprezentant al executivului.  
 
 D-nul Bogdan Achimescu: CL se va schimba intr-o luna si ceva, cum putem desemna acum  
o persoana care ar putea fi sau sa nu fie la viitoarele alegeri.  
 
 D-nul Silviu Sarafolean: Se va modifica cu noul consiliu din iunie, nu cred ca este o 
problema, cu noul consiliu care se va instala. 
Votam proiectul de hotarare in felul in care a fost prezentat: 
Se numara voturile: 18 pentru, 5 abtineri 
 
 D-nul Ioan Cojocari: Erau necesare 14 voturi, vad ca aveti  si 18, deci in toate  procedurile a 
trecut.  
 
 D-nul Silviu Sarafolean: Sa trecem la votarea celor 2 persoane care vor face parte din 
consiliul de administratie, un reprezentant al CL si un reprezentant al executivului PMT. 
 
 D-nul Valentin Moldovan: As propune din parte CL pe perioada cat va functiona, deci pana 
la schimbarea urmatorului consiliu, daca acel consiliu nu isi mentine punctul de vedere, sa faca parte 
d-nul Sorin Grindeanu. Pot sa si motivez, ca sa nu fie nici o discutie – aici pana la urma nu mai e o 
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chestiune de partid, este o chestiune de interes a orasului, avand in vedere faptul ca executivul 
Primariei este condus de d-nul primar Ciuhandu, am crezut ca este bine sa propunem din partea asa 
zisei opozitii, pentru ca in CL nu vad sa fie neaparat nevoie de opozitie ca in Parlament, colegi    
dintr-un partid  care poate sa verifice ca sumele si activitatea sunt corecte.  
 
 D-nul Silviu Sarafolean: Dupa cum stiu, d-nul Grindeanu, colegul nostru, a fost si o 
perioada directorul Directiei de Sport si este in domeniu.  
 
 D-nul  Bogdan Achimescu: Am si eu o propunere  - pe d-nul Anton Iuhasz.  
 
 D-nul Silviu Sarafolean: Va rog sa pregatiti  buletinele pentru vot, sunt 2 candidati. 
 
 D-nul Ovidiu Ciuhandu: Il propun pe d-nul Adrian Pascuta.  
 
 D-nul Silviu Sarafolean: Vor fi 3 candidati. 
 Il rog pe d-nul Rosianu, am inteles ca vrea sa ne spuna cateva cuvinte din partea clubului. 
 
 D-nul Emil Rosianu: Buna ziua, as vrea sa va transmit din partea colegului Marian Iancu ca 
isi cere scuze ca nu a putut sa vina la aceasta intrunire si as vrea sa va spun cateva ganduri ale mele 
ca actionar la Poli. Cine este Poli pentru noi ca actionari? Politehnica este clubul cel mai important 
din Timisoara, singura echipa care reprezinta Timisoara in prima competitie a tarii, este clubul cel 
mai iubit intr-o zona mare a tarii, care este Banatul, este clubul cu cei mai multi suporteri acasa, dupa 
toate calculele facute de ziaristi. Ce ne-am dorit noi, cand am apelat la d-voastra? Am dorit ca 
impreuna cu noi sa fiti actionari in aceasta societate, ne doream sa fiti alaturi de noi, sa aveti si 
bunele si relele, numai asa in opinia noastra, Politehnica ar putea avea radacini. In sufletul meu acum 
e faptul ca Politehnica este cumva in aer, nu are radacini, deoarece d-voastra,  reprezentantii 
Timisoarei, nu sunteti aproape de noi. Cu toate acestea apreciem gestul pe care il faceti astazi, dar ne 
dorim ca in viitor sa fiti alaturi de noi asa cum au fost primariile din inceputul secolului, care au tinut 
echipe ca Ripensia si Chinezu si au castigat campionate in Romania. Numai asa echipa a avut 
radacini, numai asa echipa a putut sa se gandeasca la performanta si numai asa nu a putut fi lasata in 
bataia vantului. Este singurul lucru la care va rog sa va ganditi, ca numai impreuna putem dezvolta in 
Timisoara un club puternic de fotbal. In rest, va multumesc pentru primul pas facut de d-voastra si va 
asigur de increderea si de dorinta noastra de a face cat mai bine pentru aceasta societate si va urez ca 
in viitor sa veniti alaturi de noi in aceasta societate pentru ca altfel si banii noastri care sunt bagati si 
banii d-voastra sunt aruncati pur si simplu,  fara nici o radacina, fara nici un rezultat. Va multumesc.   
 
 D-nul Silviu Sarafolean: Va multumim pentru cuvintele adresate si in numele CL dorim 
echipei de fotbal Politehnica Timisoara succes in continuare.  
Comisia de validare sa numere buletinele de vot – d-na Crisan, d-nul Tucu, d-na Blaj.  
 
 D-nul secretar: Ca procedura de vot, taiati 2 si lasati 1.  
 
 D-nul Silviu Sarafolean: Am primit rezultatele – d-nul Grindeanu  - 16 voturi, d-nul Pascuta  
- 4 voturi d-nul  Iuhasz – 3 voturi. Reprezentantul CL a fost ales d-nul Sorin Grindeanu. Il rog pe    
d-nul primar sa desemneze persoana din partea executivului.  
 
 D-nul primar: D-nul viceprimar Orza.  
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 D-nul Silviu Sarafolean:  Declar sedinta inchisa, va multumesc foarte mult pentru 
participare.  
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA      SECRETAR 
 
SILVIU SARAFOLEAN                        IOAN COJOCARI                           
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