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  PROCES-VERBAL 

 
Incheiat azi, 22.04.2008 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului    Local al 

Municipiului Timisoara 
 
 
Presedinte de sedinta: consilier EUGENIA TONENCHI 
Din numarul de 27 de consilieri au fost prezenti 24. 
A absentat : Tucu Dumitru, Crasovan Daniel, Moldovan Valentin  
Din partea executivului au participat : d-nul primar Gheorghe Ciuhandu, d-nul   
viceprimar Adrian Orza, d-nul viceprimar Dorel Borza,  d-nul secretar Ioan 
Cojocari. 
 

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia nr. 1051 / 18.04.2008 
 
 

ORDINEA DE ZI : 
 

1. Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara 
domnului POENARU  V. DAN. 
2. Interpelările consilierilor municipali. 
3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara domnului TOMA DORDEA.  
4. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetăţean 
de Onoare al Municipiului Timişoara lui Nicolae Doran.  
5. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara unor veterani de război. 
6. Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului 
Timişoara pe anul 2008. 
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 
municipiul Timişoara pentru anul 2009. 
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea sumelor pentru obiectivele 
finanţate din  fondul de rulment.  
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2008 al Regiei Autonome de Transport Timişoara.  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli 
pentru anul 2008 al S.C. COLTERM S.A..  



11. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli , a 
criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2008 a S.C. PIEŢE S.A. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli , a 
criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2008 a S.C. HORTICULTURA  
S.A 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de 
performanţă ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara. 
14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor de performanţă pentru 
serviciul public de combatere a vectorilor şi dăunătorilor prin tratamente 
fitosanitare, deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi delarvizare în municipiul 
Timişoara concesionată către S.C. „DERATON” S.R.L. 
15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor de performanţă pentru 
serviciul public  de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi 
activităţii de ecarisaj, pentru aprecierea activităţii S.C. „DANYFLOR” S.R.L. 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanţări 
rambursabile interne în valoare de 7,3 milioane euro pentru achiziţionarea a 50 de 
troleibuze. 
17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării unei finanţări 
rambursabile externe în valoare de 3 milioane euro. 
18. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Listei de priorităţi ANL pentru anul 
2008, în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara 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 de locuinţe pentru tineri destinate 
închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani. 
19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, 
Statului de funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului 
Timişoara. 
20. Proiect de hotărâre privind  modificarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara prin suplimentarea cu trei 
posturi şi transformarea a două posturi de funcţionar public. 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii şi a Planului de 
Ocupare a funcţiilor publice pentru Serviciul Public – Direcţia Poliţia Comunitară.  
22. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii 
al Serviciului Public de Administrare  Locuinţe şi Utilităţi. 
23. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea cofinanţării de către Consiliul 
Local al Municipiului Timişoara a activităţii „Incubatorul de afaceri şi centru de 
transfer tehnologic în domeniul software Timişoara” în perioada 2008 – 2010. 
24. Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a subprogramului 
„Clădire educaţională multifuncţională la grădina zoologică  Timişoara” şi 
mandatarea  primarului pentru semnarea convenţiei.  
25. Proiect de hotărâre privind acordul participării Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara ca membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară (ADI) alături de Consiliul Judeţean Timiş.  
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Conceptului privind strategia în 
domeniul protecţiei mediului în municipiul Timişoara – „Timişoara Ecologică”. 



27. Proiect de hotărâre privind  cofinanţarea proiectului din Planul 
Operaţional Sectorial de Mediu: „Reducerea emisiilor de CO2 din gazele de ardere 
concomitent cu reducerea emisiilor de NOX din gazele de ardere rezultate din 
funcţionarea CET Timişoara SUD”. 
28. Proiect de hotărâre  privind concesionarea terenului în suprafaţă de 9250 
mp, situat în Bv. Revoluţiei nr.5 către S.C. CONTINENTAL S.R.L. 
29. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi atribuirea în folosinţă 
gratuită, Parohiei Ortodoxe Române – Zona Tipografilor, pe o perioadă de 49 de 
ani, a parcelei înscrise în C.F. nr. . 145820  cu nr. topo 5611/A/1. 
30. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită Bisericii 
Penticostale Speranţa a terenurilor în suprafaţă de 77 mp. înscrisă în C.F. nr.10281 
Timişoara nr.top. 22829/2 şi a suprafeţei de 24 mp înscrisă în C.F. 10281 Timişoara 
nr. top 22828/1/2/2.  
31. Proiect de hotărâre  privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 
45 de ani a suprafeţei de teren în suprafaţă de 5286 mp. din Timişoara, Calea 
Aradului  nr. 15 A către Centrul Creştin Timişoara (Neoprotestant). 
32. Proiect de hotărâre privind atribuirea de locuri de înhumare în vederea 
construirii unei capele familiale, domnului COSMIN CONTRA, Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Timişoara. 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării schimbului de terenuri 
între Municipiul Timişoara şi S.C. Ziegler Company S.R.L. 
34. Proiect de hotărâre privind schimbul de terenuri între Municipiul 
Timişoara şi Judeţul Timiş.  
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare al spaţiului cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Huniade.  
36. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului în suprafaţă de 
552 mp. înscris în C.F. 47786 Timişoara, top 28451, 28461/1/1/2, şi concesionarea 
fără licitaţie publică către dl. Marcov Jiva şi soţia Marcov Liliana Mihaela cu plata 
unei redevenţe, a suprafeţei de 177,23 mp. din această parcelă.  
37. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului 
Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului înscris în CF 
53414 top 2060/1/1 şi concesionarea fără licitaţie publică a parcelei de 700 mp, 
către S.C. Nicorom Imp-Exp SRL . 
38. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care 
fac parte din sistemul  de transport public local, în vederea scoaterii din funcţiune. 
39. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Regiei de 
Transport Timişoara a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Timişoara 
ce asigură transportul urban. 
40. Proiect de hotărâre privind  alipirea parcelelor înscrise în C.F. NR.7027 
Chişoda şi C.F. NR.598 Chişoda, din strada Bujorilor nr.49 – 51, Zona Steaua III 
Bloc 23, în vederea înscrierii blocului S+P+4E în Cartea Funciară. 
41. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei nr.5/B din Parcul 
Industrial Freidorf. 



42. Proiect de hotărâre privind  vânzarea spaţiului cu altă destinaţie decât  
aceea de locuinţă din Timişoara, Bd. Take Ionescu nr. 49, domnului  Popa Ştefan – 
Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara. 
43. Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în Timişoara Bd. 
16 Decembrie 1989 nr.27.  
44. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.50/28.02.2006-  privind  preluarea în administrare a  unor tronsoane de drumuri 
naţionale. 
45. Proiect de hotărâre privind stabilirea cadrului necesar furnizării serviciilor 
sociale de interes local pentru protecţia familiei prin Programul pentru victimele 
violenţei în familie.  
46. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Metodologiei de atestare a 
persoanelor fizice  pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în 
Municipiul Timişoara şi constituirea Comisiei de atestare. 
47. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii la plata impozitului pe 
clădiri datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru imobilul  situat în Timişoara, 
strada Paris nr.19, ap.2 Organizaţiei Centrale a Familiilor Kolping din România. 
48. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri 
datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru Casa de fete OSANA Asociaţiei 
Mana pentru Protecţia Copilului aflat în dificultate . 
49. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri 
datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru imobilul situat în Timişoara, strada 
Ghe. Bariţiu nr.18, Asociaţiei Serviciul de Ajutor Maltez în România.  
50. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 70 din data 
27.03.2007- privind numirea membrilor comisiei de negociere a contractului de 
asociere în participaţiune, ce se va încheia de către S.C. Administrarea Domeniului 
Public S.A., în vederea construirii şi exploatării a două parcări etajate în Timişoara. 
51. Proiect de hotărâre privind sarcina completării şi ţinerii la zi şi 
centralizării datelor din Registrul agricol, pe perioada 2007 – 2011. 
52. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Îndrumarului  pentru Regulamentul 
Local de Urbanism al cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din 
Timişoara. 
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii de locuinţe colective mici 
pe raza municipiului Timişoara.  
54. Proiect de hotărâre privind  realizarea şi amplasarea statuii memoriale 
Jonny Weissmuller în Parcul Central Civic din Timişoara.  
55. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic  Zonal 
„Locuinţe colective”, str. Grigore Alexandrescu – Str. Nicolae Table, Timişoara. 
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ 
Clădire birouri şi depozit materiale de construcţii”, Calea Şagului nr.167,  
Timişoara. 
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală 
depozitare şi desfacere materiale, clădire birouri P+2E”, strada O. Cotruş 
nr.2/a(adresa provizorie), Timişoara. 



58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Extindere hală microproducţie în regim P+2E”, strada Mircea cel Bătrân  nr. 115A 
– 119, Timişoara. 
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Construire locuinţe colective”,  strada Telegrafului nr.48, Timişoara. 
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Construire locuinţe de serviciu D+P+2E+M” strada Stuparilor nr.77, Timişoara. 
61. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„MARLEN” Timişoara, parcela A 596/5. 
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Construire imobil locuinţe colective P+2E+ Eretras”, strada Vasile Cârlova nr.9, 
Timişoara. 
63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Amplasare locuinţe  cu funcţiuni complementare”, str. Bontilă nr. 4 colţ cu str. I. 
M. Klein, Timişoara.  
64. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„Desfiinţare construcţie existentă şi edificare clădire multifuncţională”, strada 1 
Decembrie, Timişoara. 
65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Locuinţe colective cu parter comercial S+P+3E+2Er”, strada Virgil Oniţiu nr.13-
15, Timişoara.. 
66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea 
obiectivului de investiţie „Mansardare la Grădiniţa PS 1” -  - str. A. Odobescu nr.45 
A. 
67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere 
reţele apă –canal – Ciarda Roşie – Zona Chevereşului”.  
68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi 
reţele canal Mehala – Zona Aleea Viilor”.  
69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi 
reţele apă – cartier Kunz”. 
70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi 
reţele de canal  Freidorf – Zona Slavici Sud”.  
71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere 
reţea apă –canal – strada Ana Lugojana”. 
72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi 
reţele apă – Zona Rudolf Walter”. 
73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Extinderi 
reţele apă-canal – Plopi – Zona Jokay Mor”. 
74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi 
reţele canal – Freidorf – Zona Slavici Nord”. 
75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere 
reţea apă-canal  strada Ernest Newmann”.  
76. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi 
reţele apă – canal Ciarda Roşie – Zona Jupiter”.  
77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
„Modernizare şi extindere Calea Torontalului”.  



78. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului  de Asociere dintre 
Municipiul Timişoara  şi Fundaţia Regională de Interes Public – Dine Ira în vederea 
organizării proiectului  „Identificarea şi diminuarea  factorilor de risc în şcolile din 
municipiul Timişoara”.  
79. Raportul nr. SC2007 -1598/28.03.2008 privind situaţia inventarierii pe 
anul 2007 a bunurilor aflate în gestiunea  Primăriei Municipiului Timişoara  
80. Adresele nr. 2833/25.03.2008, nr.2977/31.03.2008, nr.3187/08.04.2008 
ale Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş privind acordarea avizului consultativ 
în vederea validării pe funcţia de director la unităţi de învăţământ. 
 
 
Proiectele de hotărâre  înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul 
Municipiului Timişoara – domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu. 

 
 

    PUNCTUL 1: 
Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului 
POENARU  V. DAN. 
 

D-na Eugenia Tonenchi: Astazi in mare parte sunt toti colegii consilieri, avem 
multi invitati, va multumim ca sunteti alaturi de noi, astazi, la sedinta noastra ordinara a 
lunii aprilie. Inainte de a trece la continutul sedintei noastre de astazi, in primul rand, 
primul eveniment va fi decernarea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului 
Timisoara  d-lui profesor Poenaru Dan, profesor universitar doctor si pentru acest lucru il 
rugam pe d-nul primar Ghe. Ciuhandu sa faca oficiile necesare. 
 

D-nul primar Gheorghe Ciuhandu : Ordinea de zi dupa aceea cuprinde 
interpelari si cele ce sunt stabilite in conformitate cu punctele venite de la Consiliul 
Local. 
Pe data de 25.03.2008, Consiliul Local a votat Hotararea nr. 129, care hotaraste la articol 
unic conferirea  Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara   d-lui profesor 
Poenaru Dan, pentru intreaga activitate si contributia adusa la dezvoltarea si renumele 
Timisoarei pe plan medical, stiintific, cultural si social. La baza acestei HCL a stat un 
referat supus atentiei comisiilor CL, in care intre altele, am sa spicuiesc din acel referat : 
D-nul Poenaru Dan s-a nascut in comuna Aninoasa, jud. Gorj, 7 iunie 1948. A absolvit 
Facultatea de Medicina a Institutului de Medicina din Timisoara, specializarea medicina 
generala, promotia 1973. Este doctor in medicina din anul 1972, luna noiembrie si pana 
in prezent a fost angajatul Facultatii de Medicina din Timisoara. De la data absolvirii,    
d-nul doctor Poenaru a parcurs progresiv toate treptele ierarhice ale profesiei si 
invatamantului universitar, ajungand medic primar in ortopedie si traumatologie in 1992, 
respectiv profesor universitar in 1998. Este sef de clinica si doctor in medicina, din 1993, 
fiind in acelasi timp membru titular al Academiei de stiinte medicale si membru titular  al 
Academiei oamenilor de stiinta din Romania. Pe plan profesional, si-a dedicat 10 ani din 
activitatea manageriala si profesionala construirii si dotarii noii clinici de ortopedie din 
Timisoara, la ora actuala una din cele mai moderne si dotate din Romania. De asemenea, 
in anul 1992, in calitate de director al Directiei Sanitare a jud. Timis a semnat alaturi de 



partea austriaca protocolul de construire a Spitalului Casa Austria, de a carui finalizare   
s-a ocupat. A contribuit la realizarea policlinicii pentru copii  de la Spitalul Bega, a 
clinicii de hematologie de la Clinicile noi, a clinicii de hematologie de la Spitalul de 
copii, precum si a primului centru de fertilizare in vitro de la Spitalul Bega. Din initiativa 
sa, in anul 2002, la Clinica a doua de ortopedie s-a infiintat un compartiment de chirurgie 
osteo-articulara, a hemofilicilor, singurul din Romania si de care in prezent se bucura de 
o larga recunoastere internationala. Dansul a mai participat la programe cu finantari de la 
Banca Mondiala si Comunitatea Europeana. In domeniul publicisticii medicale a o 
sumedenie de articole si tratate, 3 dintre acestea fiind nominalizate pentru Premiul 
Academiei de Stiinte Medicale, astfel a redactat prima istorie a ortopediei timisorene, 
premiata la salonul de carte Cart Vest precum si monografia Altropatiile hemoficile 
aparuta in 2006. Pentru aceasta din urma Academia romana i-a acordat in 2007 premiul 
Iuliu Hategan. Tot ca semn de recunoastere a competentie sale, a fost cooptat in 
numeroase societati stiintifice, Societatea Nord Americana de Artroscopie, Societatea 
Internationala de Chirurgie Osteo-articulara, Federatia europeana de ortopedie si 
traumatologie, Societatea de ortopedie si traumatologie din Serbia - Muntenegru, 
Academia Centrala Europeana  de Stiinta si Arta, Societatea romano-italiano- hispanica 
de ortopedie. A fost ales presedintele Colegiului de onoare si arbitraj al Academiei de 
stiinte medicale. A detinut de asemenea foarte multe functii publice, de conducere si de 
deciziei  - Director al Directiei Sanitare, Prefect al Judetului Timis, secretar de stat in 
Ministerul Sanatatii, rector prorector al Universiatatii de Medicina si Farmacie din 
Timisoara. Pentru activitatea sa, d-nul profesor doctor Poenaru a primit numeroase 
distinctii – el a fost decorat prin decret prezidential in 2002 cu Ordinul National pentru 
merite in grad de cavaler, distins cu diploma de onoare a Ministerului Sanatatii, a primit 
premiul de excelenta pentru primul transplant de cartilaj din Romania in 2005 si premiul 
de excelenta pentru activitate in 2006. El este membru fondator al Societatii culturale 
Banantul, Asociatiei romane de educatie democratica, Asociatiei romane de lupta contra 
drogurilor si autor a numeroase programe si actiuni de sustinere a celor cu nevoi, a 
copiilor supradotati, a bisericii ortodoxe, actiuni desfasurate in Timisoara sau pe raza 
judetului. De asemenea, este de subliniat spiritul european a d-nului profesor Poenaru, el 
avand relatii de colaborare cu institutii din numeroase tari, Germania, Italia, Israel, 
Austria, SUA, Serbia, Elvetia, Ungaria. Este cetatean de onoare al orasului Faget, al 
comunei Remetea si al comunei Belint din judetul Timis. Propunerea de a i se acorda 
titlul de cetatean de onoare d-lui profesor doctor Poenaru a fost facuta la initiativa d-lui 
consilier Barsasteanu Florin, a fost sustinuta de d-na profesor doctor Marghit Serban, 
referatul  a fost intocmit de Biroul de Relatii Publice, Invatamant, Cultura si Sport din 
cadrul PMT si a fost votat, cum va spuneam, in data de 25 martie 2008 prin HCL  129. Il 
invit pe d-nul profesor doctor Poenaru sa vina sa ii inmanam distinctia de onoare.  
 
 D-nul profesor Dan Poenaru : D-nule primar, d-nelor si d-nilor consilieri, 
distinta audienta, doresc sa incep prin a adresa multumiri d-lui primar Ghe. Ciuhandu si 
CL pentru cinstea ce mi-a fost facuta prin acordarea titlului de cetatean de onoare al mun. 
Timisoara. Timisoara m-a adoptat acum peste 40 de ani. In semn de pretuire si de 
recunoastinta, am petrecut 36 dintre ei in slujba oamenilor si medicinii din Banat. Am 
cunoscut Timisoara datorita sportului, faceam atletism de performanta si am participat la 
un campionat national de juniori ce s-a tinut pe Stadionul CFR. Am avut atunci reactia 



strainilor care vin pentru prima data in Timisoara si raman uimiti de frumusetea orasului, 
a cladirilor vechi, a parcurilor si de felul atat de special de a fi al timisorenilor. In acele 
zile m-am hotarat sa vin la Timisoara pentru admiterea la Medicina. Doctor am vrut sa 
devin inca din copilarie. Am avut marea sansa sa fiu student intr-o perioada de glorie a 
scolii medicale de aici. Am avut parte de profesori de inalta tinuta profesionala, umana, 
morala. Mi-au fost dascali oameni care au constituit pentru mine modele pe care am dorit 
cu ardoare sa le urmez. As face o nedreptate daca i-as nominaliza pe unii si pe altii nu, 
dar nu pot sa nu amintesc 3 nume care mi-au marcat destinul de chirurg si de cadru 
didactic – profesorul dr. Teodor Sora, prof. dr. docent Constantin Caloghera si 
academicianul Pius Branzeu.      Mi-am construit cu multa munca sansa  de  a ramane sa 
lucrez in universitatea care m-a facut medicul si profesorul care sunt. O scoala de inalta 
tinuta, in continuare dezvoltata si dezvoltare recunoscuta international pentru 
performantele educationale si de cercetare stiintifica in care se formeaza ca oameni si 
medici studenti din 36 de tari de pe 4 continente. Datorez enorm maestrilor mei din 
Timisoara, mentorii mei profesionali si parintilor mei, in special mamei mele, preezenta 
aici ca intotdeauna pe post de suporter al meu. Ii multumesc intregii mele familii, care 
este mereu alaturi de mine. 
Onorata asistenta, desi unora le-ar veni greu sa creada, sunt un sentimental. Din dragoste 
pentru Timisoara, am refuzat oferte generoase si magulitoare de a ma muta sa lucrez la 
Bucuresti sau in strainatate. Am spus nu, dar am facut tot ce a fost posibil sa duc si in alte 
locuri numele si renumele Timisoarei. Am incercat si zic ca am reusit acest lucru, 
realizand in clinica premiere nationale sau internationale cum ar fi cele  din domeniul 
chirurgiei osteo-articulare, hemofilicilor, primul transplant de cartilaj uman si multe alte 
premiere in domeniul traumatologiei si a chirurgiei protetice. Stiu din experienta cat de 
importanta este literatura de specialitate in formarea unui viitor medic si cat de necesar 
este sa nu ne uitam radacinile. Asa au aparut numeroasele mele publicatii de specialitate 
si istoria ortopediei din Banat este o carte la care tin foarte mult. M-am straduit sa fac cat 
mai multa sa zisa scoala interna, prin aducerea unor personalitati marcante din toata 
lumea care sa tina cursuri sau sa opereze alaturi de noi. De indata ce au vazut Timisoara, 
de indata ce au aflat istoria orasului, au patit ca si mine – s-au indragostit de ea si imi 
spun adesea unde s-ar afla in lume ca ii pomenesc cu mare admiratie numele. Prin forta 
imprejurarilor a trebuit sa am si activitatea antreprenoriala. Acum cand ma uit la acel colt 
de oras, format din clinicile de ortopedie, Casa Austriei si blocurile pentru medicii 
rezidenti, am satisfactia ca proiectele la care am visat si pentru care m-am zbatut s-au 
transformat in realitate. Pe cand indeplineam functia de secretar de stat in Ministerul 
Sanatatii, ministrul meu de atunci ma indemna mereu – uita ca esti din Timisoara, noi 
raspundem aici din tot sistemul sanitar din Romania. Si eu ziceam da, insa incapatanat 
cum sunt, aprobam in continuare finantarea obiectivelor mele de suflet – noul  Spital 
Municipal din Timisoara, Institutul de Cardiologie, Centrul de Fertilizare in Vitro, 
Clinica de Hematologie, Centrul de Diagnostic si Tratament pentru copii cu probleme 
speciale, Policlinica pentru copii de la Spitalul Bega, reabilitarea leaganului pentru copii 
nr. 1 si a Spitalului Clinic Louis Turcanu. Ca prefect puteam sa fac ceva pentru jud. 
Timis si Timisoara, atragand aici cat mai multi si mai importanti investitori. Am reusit sa 
ii conving, daca amintesc numai de Linde Gaz si Procter & Gamble. Semnarea Tratatului 
cu Ungaria, Congresul Mondial al minoritatilor, Congresul mondial al Bisericii 



Reformate sunt doar trei evenimente fata de care am purtat responsabilitatea organizarii si 
care au facut vizibile orasul si judetul intregii lumii. 
Distins auditoriu, desi se spune ca sunt greu de impresionat, prezenta d-voastra aici in 
numar atat de mare ma emotioneaza si ma obliga sa fiu acelasi devotat timisorean, sa 
raman acelasi dedicat medic si profesor, sa incerc sa rasplatesc si pe mai departe onoarea 
pe care mi-ati acordat-o. Va multumesc. 
D-nule primar Ghe. Ciuhandu, peste o luna se implinesc 12 ani cand in aceasta sala, 
asistati bineinteles tot de catre d-nul Ioan Cojocari, va instalam in functia de primar nou 
ales al Mun. Timisoara. Timpul a trecut foarte repede. Desi nu intra in uzante, vreau sa 
dau Primariei prin d-voastra un mic cadou – este vorba despre o harta a mun. Timisoara 
tiparita in 1911 la Leipzig, in Germania. 
 
 D-na Eugenia Tonenchi : D-nule profesor Poenaru, imi permiteti in calitatea de 
presedinta sa imi dati voie sa va adresam doua cuvinte, in numele grupului de consilieri ai 
PSD. Am sa vorbesc eu, sa imi permit eu sa vorbesc in numele colegilor – va multumim 
foarte mult pentru tot sprijinul pe care ni l-ati acordat, pentru increderea pe care ati avut-o 
atunci in 2004, cand ne-ati constituit ca si grup de consilieri locali, pentru toate sfaturile 
si cred ca in cei 4 ani, atat d-nul primar cat si serviciile Primariei au avut o relatie buna si 
am conlucrat asa cum a trebuit in folosul cetateanului. Noi va multumim foarte mult 
pentru tot ceea ce faceti pentru Timisoara, pentru bolnavii care vin la d-voastra si ii 
ajutati. Multumim foarte mult.  
 
Primul pas pe care trebuie sa il facem este sa votam procesul verbal al sedintei de martia 
trecuta.  
Se numara voturile : 21 pentru 
 
 
    PUNCTUL 2 : 
Interpelările consilierilor municipali. 
 
 D-na Eugenia Tonenchi:  Rog d-nii consilieri sa facem in scris interpelarile care 
le avem, avem destul puncte si vremea este inaintata. Dau cuvantul d-lui primar, daca are 
unele obiectii cu privire la continutul sedintei.  
 

D-nul primar Ghe. Ciuhandu: Am primit o solicitare din partea FALT-ului, prin 
care se solicita scoaterea de pe ordinea de zi a pct. 46 -  Proiect de hotărâre  privind 
aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice  pentru îndeplinirea funcţiei de 
administrator de imobile în Municipiul Timişoara şi constituirea Comisiei de atestare.  

 
D-nul Radu Toanca: Am primit o solicitare si o rugaminte de la beneficiarii 

proiectului cu nr. 28 pentru amanarea acestui punct si il rog pe d-nul primar sa supuna la 
vot si amanarea acestui punct.  

 
D-nul primar Ghe. Ciuhandu: Nu am nimic impotriva. 

 



 D-na Eugenia Tonenchi:   Punctul 28 se amana, punctul 46 il scoatem de pe 
ordinea de zi, interpelarile o sa va rog sa le facem in scris.  
 
 
    PUNCTUL 3 :  
Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara domnului TOMA DORDEA.  
 
 D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 21 pentru, 1 impotriva 
 
 
    PUNCTUL  4:  
Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Timişoara lui Nicolae Doran.  
 
 D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 20 pentru, 1 impotriva 
  
 
    PUNCTUL 5:  
Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara unor veterani de război. 
 
 D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 21 pentru, 1 impotriva 
 
 
 
    PUNCTUL 6:  
Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara 
pe anul 2008. 
 
 D-nul Cornel Mistor: Doua amendamente as avea – primul referitor la cadastru 
verde unde s-a facut o eroare de inregistrare in valoare de 400 mii lei in cadrul capitolului 
6702050302. A fost trecuta la pozitia b) ca lucrari noi in loc de pozitia c) si as propune sa 
se faca rectificarea respectiva, sa fie corect. Si a doua, sa se suplimenteze bugetul cu 
venituri de la Guvern pe codul 420232 „Subventii pentru compensarea pretului la 
combustibil si energie”. Suplimentarea sa fie facuta atat la venitul de cheltuieli, cat si la 
cheltuieli. Solicit rectificarea pozitiilor pentru a fi corect cuprinse in buget. 
 

D-nul  Constantin Catana: De la serviciul Banca de date urbane am primit o 
solicitare de a face un amendament,  de a suplimenta fondurile cu 300 lei si anume la 
capitoulul 51020103 al autoritatii executive – Cap. C -  Studii si proiect, e pozitia sistem 
infogeografic de adiministrare a PMT se suplimenteaza asa cum am spus cu 300 de lei, in 
total de la 700 la 300 insemnand 1000 de lei suma se scade de la capitolul 700550 lucrari 



noi, pozitia Participare la Poraxa 1,  de la suma de 8802 la 8502, sursa de finantare – 
buget local. 

 
D-na Eugenia Tonenchi:   Avand in vedere ca d-na director economic este 

prezenta in sala si ca in procesul verbal aceste amendamente se regasesc, supun la vot 
amendamentele: 
Se numara voturile: 21 pentru, 1 impotriva 
Supun la vot proiectul in ansamblu: 
Se numara voturile: 23 pentru 

 
    PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în municipiul 
Timişoara pentru anul 2009. 
 

D-na Eugenia Tonenchi: Comisia 1 – amendamentele se gasesc in Anexa 3, 
Comisia 2 -  d-nul Ovidiu Ciuhandu: amendament la art.1 lit b), cota de impozitare de la 
1,5 la 0,75%,  d-nul Achimescu la art.1, lit. d) cota de impozitare sa fie de 0,75%. 

Am primit amendamentele de la Comisia 1:  
Amendamentul 1: la Anexa 1 punctul 4 :  - alte taxe locale - art.283 alin.1 punctul 

3 -  taxa pentru desfacerea de produse ce fac obiectul comertului pe terase sezoniere se 
stabilesc astfel: 2 lei in lunile mai – august 2009, 1 leu pentru lunile martie, aprilie si 
septembrie, octombrie  2009 si 0,5 lei pentru ianuarie, februarie si noiembrie, decembrie. 

Amnedamentul nr.2: la Anexa nr.1 punctul 4 -  alte taxe locale -  art. 283 alin. 1 
punctul 4  - se modifica denumirea taxei in taxa de ocupare a domeniului public cu terase 
sezoniere neutilizate. 

Amendamentul nr.3: la Anexa 4 punctul 11 -  taxa pentru eliberarea certificatului 
de performanta energetica a cladirilor se stabileste la 5% din valoarea impozitului pe 
cladiri aferent anului 2009. 

Amendamentul nr. 4:  punctul 1 din nota de la Anexa  numarul 4 va avea 
urmatorul cuprins: taxa de urgenta prevazuta la punctul 6 se datoreaza in toate cazurile in 
care este posibila eliberarea in regim de urgenta a actelor solicitate de contribuabili cu 
exceptia celor pentru care in anexa nr.4 s-a stabilit expres o taxa speciala de urgenta si se 
incaseaza pe baza notei de plata intocmita de catre angajatii cu atributii in eliberarea 
acestora. 

Amendamentul nr.5 -  taxa pentru eliberarea autorizatiei de construire in regim de 
urgenta in termen de 7 zile lucratoare se stabileste la 1000 de ron plus 10% din cuantumul 
taxei de autorizare pentru investitii de pana la 250 mii de euro, 1000 de ron plus 5% din 
cuantumul taxei de autorizare pentru  investitii cuprinse intre 250001 si 2 milioane de 
euro si 1000 de ron plus 2,5% din cuantumul taxei de autorizare pentru investitii de peste 
2 milioane de euro. 

Amendamentul nr.6: se completeaza Anexa nr.4  cu cele 11 taxe propuse de 
Directia de Drumuri si Transporturi prin procesul-verbal privind dezbaterea publica din 
10.04.2008. Cele 11 taxe sunt: 

1) taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport pentru transportul rutier 
de  marfuri valabila 5 ani , tariful  -  332 de ron ; 



2) taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport pentru transport rutier de 
persoane valabila 5 ani - 332 de ron ;  

3) taxa pentru eliberarea autorizatiei de transport pentru transportul in 
regim de taxi valabila 5 ani - 332 de ron ;  

4) taxa pentru eliberarea autorizatiei  de transport pentru transportul in 
regim de inchiriere valabila 5 ani - 332 de ron; 

5)  taxa pentru eliberarea copiei conform  autorizatiei de transport pentru 
transportul rutier de marfuri sau de persoane valabila 5 ani - 244 de ron 
; 

6) taxa pentru  eliberarea copiei conform autorizatiei de transport pentru 
transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere valalbila 5 ani - 244 
de ron;  

7) vizarea anuala a copiei conform autorizatiei de transport rutier de 
marfuri sau de persoane precum si a copiei conforme autorizatiei de 
transport pentru transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere - 
20% din tariful initial ;  

8) taxe pentru eliberarea licentei de traseu pentru o cursa valabila 3 ani -
120 de ron; 

9) taxa pentru eliberarea unui duplicat al autorizatiei de transport, al copiei 
conforme autorizatiei de transport sau al licentei de traseu ocazionate de 
pierderea, sustragerea sau deteriorarea celei eliberate -110 ron. 

10) taxa pentru eliberarea copiei conforme autorizatiei de transport 
ocazionata de suspendarea celei eliberate tariful initial de la nr 3 si 4. 

11) taxe pentru inlocuirea autorizatiei de transport, a copiei conforme 
autorizatiei de transport sau a licentei de traseu ocazionate de 
schimbarea denumirii operatorului de transport, intreprinderii, adresei, 
sediului social, domiciliului acestuia sau de schimbarea autovehiculului 
utilizat pentru serviciul de transport – 20% din tariful initial. 

Acestea sunt amendamentele. 
 
D-na Lelica Crisan: La solicitarea Falt-ului, in cadrul Anexei 3, la punctul 4, 

solicitam o completare -  scutirea se acorda persoanelor fizice numai pentru lociunta de 
domiciliu. Prin locuinta de domiciliu sau de resedinta se intelege lociunta situata la adresa 
inscrisa in actele de identitate ale membrilor de familie sau dupa caz, adresa la care 
persoanele sunt inscrise in cartea de imobil si sunt luate in calcul la stabilirea cheltuielilor 
de intretinere a lociuntei. 

 
D-na Eugenia Tonenchi:  Supun la vot amendamentele Comisiei 1: 
Se numara voturile: 22 pentru, 1 impotriva 
Supun la vot amendamentul d-nei Crisan: 
Se numara voturile: 21 pentru, 1 impotriva 
 
D-nul Adrian Pascuta: Nu o sa propun un amendament, vreau numai sa adresez 

o rugaminte Directiei Economice, legat de terase, daca s-ar putea realiza eventual o 
zonare a orasului, pe zone comerciale, mi se pare incorect sa percepem aceeasi taxa 
pentru cei care au o terasa in Piata Operei sa plateasca la fel de mult cu cei care isi 



deschid o terasa in Freidorf sau in Plopi, deci daca se poate in viitor sa aiba in vedere 
acest aspect, tocmai pentru a incuraja acest tip de comert si sa zoneze cumva orasul. 
Multumesc.  

 
D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot amendamentele Comisiei 2: 
Se numara voturile: 22 pentru, 1 abtinere 
Supun la vot proiectul in ansamblu, cu amendamentele trecute: 
Se numara voturile: 23 pentru 
 
 

    PUNCTUL 8:  
Proiect de hotărâre privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din  
fondul de rulment.  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 23 pentru 
 
 
    PUNCTUL 9: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2008 al Regiei Autonome de Transport Timişoara.  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 21 pentru, 2 abtineri 
 
 
    PUNCTUL 10:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 
2008 al S.C. COLTERM S.A..  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 22 pentru, 1 abtinere 
 
 
    PUNCTUL 11: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli , a 
criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2008 a S.C. PIEŢE S.A. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 21 pentru 
 
 
    PUNCTUL 12: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli , a 
criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2008 a S.C. HORTICULTURA  
S.A 



 
D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  

Se numara voturile: 22 pentru 
 
 
    PUNCTUL 13:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă 
ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 19 pentru, 2 abtineri 
 
 
    PUNCTUL 14: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor de performanţă pentru 
serviciul public de combatere a vectorilor şi dăunătorilor prin tratamente 
fitosanitare, deratizare, dezinsecţie, dezinfecţie şi delarvizare în municipiul 
Timişoara concesionată către S.C. „DERATON” S.R.L. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 22 pentru, 1 abtineri 
 
 
    PUNCTUL 15: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor de performanţă pentru 
serviciul public  de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi 
activităţii de ecarisaj, pentru aprecierea activităţii S.C. „DANYFLOR” S.R.L. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 22 pentru, 1 abtinere 
 
 
    PUNCTUL 16: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile 
interne în valoare de 7,3 milioane euro pentru achiziţionarea a 50 de troleibuze. 
 
 D-nul Adrian Pascuta: Eu sunt consecvent cu pozitia pe care am exprimat-o de 
mai multe ori, aceea de a nu mai contracta foarte multe imprumuturi. Nu sunt de acord sa 
repetam aceasta practica.  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 19 pentru, 2 impotriva, 2 abtineri 
 
 
 
 



 
    PUNCTUL 17: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării unei finanţări rambursabile 
externe în valoare de 3 milioane euro. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 16 pentru, 2 impotriva, 3 abtineri 
 
 
    PUNCTUL 18:  
Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Listei de priorităţi ANL pentru anul 2008, 
în vederea repartizării locuinţelor construite în Timişoara 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 de locuinţe pentru tineri 
destinate închirierii, destinate tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 
de ani. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 22 pentru 
 
    PUNCTUL 19:  
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de 
funcţii pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului 
Timişoara. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 16 pentru, 1 impotriva, 4 abtineri 
 
 
    PUNCTUL 20: 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 
Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara prin suplimentarea cu trei posturi şi 
transformarea a două posturi de funcţionar public. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 20 pentru, 1 impotriva, 3 abtineri 
 
 
    PUNCTUL 21:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii şi a Planului de Ocupare 
a funcţiilor publice pentru Serviciul Public – Direcţia Poliţia Comunitară.  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 22 pentru, 1 abtinere 
 
 



    PUNCTUL 22: 
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de funcţii al 
Serviciului Public de Administrare  Locuinţe şi Utilităţi. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 24 pentru 
 
 
    PUNCTUL 23: 
Proiect de  hotărâre privind  aprobarea cofinanţării de către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara a activităţii „Incubatorul de afaceri şi centru de transfer 
tehnologic în domeniul software Timişoara” în perioada 2008 – 2010. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 24 pentru 
 
 
    PUNCTUL 24: 
Proiect de hotărâre privind susţinerea financiară a subprogramului „Clădire 
educaţională multifuncţională la grădina zoologică  Timişoara” şi mandatarea  
primarului pentru semnarea convenţiei.  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 22 pentru, 1 abtinere 
 
    PUNCTUL 25:  
Proiect de hotărâre privind acordul participării Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara ca membru în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) 
alături de Consiliul Judeţean Timiş.  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 24 pentru 
 
 
    PUNCTUL 26: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Conceptului privind strategia în domeniul 
protecţiei mediului în municipiul Timişoara – „Timişoara Ecologică”. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 23 pentru 
 
 
    PUNCTUL 27:  
Proiect de hotărâre privind  cofinanţarea proiectului din Planul Operaţional 
Sectorial de Mediu: „Reducerea emisiilor de CO2 din gazele de ardere concomitent 



cu reducerea emisiilor de NOX din gazele de ardere rezultate din funcţionarea CET 
Timişoara SUD”. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 21 pentru 
Punctul 28 s-a scos. 
 
 
    PUNCTUL 29:  
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi atribuirea în folosinţă gratuită, 
Parohiei Ortodoxe Române – Zona Tipografilor, pe o perioadă de 49 de ani, a 
parcelei înscrise în C.F. nr. 145820  cu nr. topo 5611/A/1. 
 
 D-nul Silviu Sarafolean: Am 2 amendamente – la art. 2, e o corectie, e gresita 
suprafata de 2023 mp cum e in hotarare si propun ca sa se treaca corect suprafata de 2334 
mp, precum si numarul topo in loc de 5611/B sa fie trecut 5611/A/1. Deci art. 2 va fi 
formulat corect in urmatoarea varianta: se atribuie in folosinta gratuita pe o perioada de 
49 de ani suprafata de 2334 mp, teren inscris in CF n. 145820 Timisara cu nr. topo propus 
5611/A/1 Parohiei Ortodoxe Române – Zona Tipografilor, teren din domeniul public al 
mun. Timisoara, stat roman in administrarea intreprinderii de transport Timisoara asupra 
constructiilor in vederea construirii unui centru social pentru tineri. De asemenea, are loc 
si o modificare la art. 3 si in loc de autorizatia de construire a bisericii se va trece 
autorizatia de construire centru social pentru tineri. Deci, textul corect va fi urmatorul art. 
3: Parohia Ortodoxa Româna – Zona Tipografilor se obliga ca in maxim de 12 luni de la 
intrarea in vigoare a prezentei hotarari sa obtina autorizatia de construire a centrului 
social pentru tineri, in caz contrar isi pierde drepturile de folosinta fara somatie sau 
punerea in intarziere si fata interventia instantelor de judecata. Sa supunem ambele 
amendamente la un singur vot.   
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot amendamentele propuse de d-nul 
Sarafolean:  
Se numara voturile: 21 pentru 
Supun la vot proiectul in ansamblu:  
Se numara voturile: 22 pentru 
PUNCTUL 30: 
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită Bisericii Penticostale 
Speranţa a terenurilor în suprafaţă de 77 mp. înscrisă în C.F. nr.10281 Timişoara 
nr.top. 22829/2 şi a suprafeţei de 24 mp înscrisă în C.F. 10281 Timişoara nr. top 
22828/1/2/2.  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 22 pentru 
 
 
 
 



 
    PUNCTUL 31:  
Proiect de hotărâre  privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 45 de 
ani a suprafeţei de teren în suprafaţă de 5286 mp. din Timişoara, Calea Aradului  
nr. 15 A către Centrul Creştin Timişoara (Neoprotestant). 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 19 pentru, 3 abtineri 
 
 
    PUNCTUL 32: 
Proiect de hotărâre privind atribuirea de locuri de înhumare în vederea construirii 
unei capele familiale, domnului COSMIN CONTRA, Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 20 pentru, 1 impotriva, 1 abtinere 
 
 
    PUNCTUL 33: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării schimbului de terenuri între 
Municipiul Timişoara şi S.C. Ziegler Company S.R.L. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 20 pentru, 2 abtineri 
 
 
    PUNCTUL 34: 
Proiect de hotărâre privind schimbul de terenuri între Municipiul Timişoara şi 
Judeţul Timiş.  
 
 D-nul director Nicusor Miut:  Sunt 2 variante, in urma negocierii nu ne-am 
inteles cu comisia de negociere de la judet. Intre timp Consiliul Judetean a facut sedinta, 
au votat varianta fara despagubire, deci va rog sa supuneti la vot varianta asta.  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot varianta fara despagubire:  
Se numara voturile: 22 pentru, 1 abtinere 
 
 
    PUNCTUL 35: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare al spaţiului cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Huniade.  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 19 pentru, 1 impotriva, 1 abtinere 
 



 
    PUNCTUL 36: 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara 
în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului în suprafaţă de 552 mp. 
înscris în C.F. 47786 Timişoara, top 28451, 28461/1/1/2, şi concesionarea fără 
licitaţie publică către dl. Marcov Jiva şi soţia Marcov Liliana Mihaela cu plata unei 
redevenţe, a suprafeţei de 177,23 mp. din această parcelă.  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 22 pentru, 1 abtinere 
 
 
    PUNCTUL 37: 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara 
în domeniul privat al municipiului Timişoara a terenului înscris în CF 53414 top 
2060/1/1 şi concesionarea fără licitaţie publică a parcelei de 700 mp, către S.C. 
Nicorom Imp-Exp SRL . 
 
 D-nul Anton Iuhasz: Acest proiect a mai fost in sedinta, atunci s-a amanat pentru 
a se verifica din extrasul de carte funciara daca acele litigii sunt sau nu finalizate. Eu nu 
vad nimic in plus fata de acea data. Si mai era discutia legata de 26 mp care sunt grevati 
de o servitute de trecere. Astazi mi     s-au prezentat niste fotografii de catre d-nul 
secretar, dar sincer pe planul de dezmembrare nu rezulta care este aceasta suprafata de 
700 si ce se intampla cu ceilalti 700 din 1400 mp ai statului roman. De aceea, Comisia 3 a 
avut nelamuriri nu neaparat de respingere, dar nu este clar.  
 
 D-nul secretar Ioan Cojocari: Procesele sunt terminate, dar radierea la CF,  deci 
care e trecut in cf dureaza si aici e zona de parcare, mi s-a prezentat si mie, mi-au adus 
niste poze si e o zona de parcare care este si a fost un tot unitar. Nu avea ce dezmembrare 
sa mai faca, v-a prezentat atunci in comisii. Radierea la proces s-a facut cerere, e cerere 
depusa, se radiaza, e in curs, procesul e finalizat, e terminat absolut tot, era exact procesul 
acesta cu servitute. Are servitute de trecere, nu se poate folosi de catre altcineva, deci nu 
e nici o problema, noi pierdem niste bani, asta e tot. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 15 pentru, 2 impotriva, 4 abtineri 
A cazut. 
 
 
    PUNCTUL 38: 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara 
în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din 
sistemul  de transport public local, în vederea scoaterii din funcţiune. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile:  18 pentru 



 
 
    PUNCTUL 39: 
Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Regiei de Transport 
Timişoara a unor bunuri din domeniul public al Municipiului Timişoara ce asigură 
transportul urban. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 23  pentru 
 
 
    PUNCTUL 40:  
Proiect de hotărâre privind  alipirea parcelelor înscrise în C.F. NR.7027 Chişoda şi 
C.F. NR.598 Chişoda, din strada Bujorilor nr.49 – 51, Zona Steaua III Bloc 23, în 
vederea înscrierii blocului S+P+4E în Cartea Funciară. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 23 pentru 
 
 
    PUNCTUL 41 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea parcelei nr.5/B din Parcul Industrial 
Freidorf. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 23 pentru 
 
 
    PUNCTUL 42:  
Proiect de hotărâre privind  vânzarea spaţiului cu altă destinaţie decât  aceea de 
locuinţă din Timişoara, Bd. Take Ionescu nr. 49, domnului  Popa Ştefan – Cetăţean 
de Onoare al Municipiului Timişoara. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 21 pentru, 1 impotriva, 1 abtinere 
 
 
    PUNCTUL 43:  
Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în Timişoara Bd. 16 
Decembrie 1989 nr.27.  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 23 pentru 
 
 
 



 
    PUNCTUL 44:  
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.50/28.02.2006-  privind  preluarea în administrare a  unor tronsoane de drumuri 
naţionale. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 23 pentru, 1 impotriva 
 
 
    PUNCTUL 45: 
Proiect de hotărâre privind stabilirea cadrului necesar furnizării serviciilor sociale 
de interes local pentru protecţia familiei prin Programul pentru victimele violenţei 
în familie.  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 23 pentru 
Punctul 46 e scos. 
 
 
    PUNCTUL 47: 
Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri 
datorat bugetului local pentru anul 2008 pentru imobilul  situat în Timişoara, 
strada Paris nr.19, ap.2 Organizaţiei Centrale a Familiilor Kolping din România. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 21 pentru, 1 abtinere 
 
 
    PUNCTUL 48: 
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat 
bugetului local pentru anul 2008 pentru Casa de fete OSANA Asociaţiei Mana 
pentru Protecţia Copilului aflat în dificultate . 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 22 pentru 
 
 
    PUNCTUL 49:  
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri datorat 
bugetului local pentru anul 2008 pentru imobilul situat în Timişoara, strada Ghe. 
Bariţiu nr.18, Asociaţiei Serviciul de Ajutor Maltez în România.  
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 23 pentru 
 



 
    PUNCTUL 50: 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 70 din data 27.03.2007- 
privind numirea membrilor comisiei de negociere a contractului de asociere în 
participaţiune, ce se va încheia de către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A., 
în vederea construirii şi exploatării a două parcări etajate în Timişoara. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 23 pentru 
 
 
    PUNCTUL 51:  
Proiect de hotărâre privind sarcina completării şi ţinerii la zi şi centralizării datelor 
din Registrul agricol, pe perioada 2007 – 2011. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 23 pentru 
  
 
    PUNCTUL 52:  
Proiect de hotărâre  privind aprobarea Îndrumarului  pentru Regulamentul Local 
de Urbanism al cartierului Cetate şi al altor zone istorice protejate din Timişoara. 
 

D-na Eugenia Tonenchi:   Supun la vot:  
Se numara voturile: 22 pentru 
 
 
    PUNCTUL 53:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii de locuinţe colective mici pe raza 
municipiului Timişoara.  
 
 D-nul Constantin Catana:  La Comisia 2 am facut doua amendamente cu privire 
la regimul maxim de inaltime,  care varianta de proiect este propusa la cornisa. Propun 
urmatoarea formulare: regimul maxim de inaltime la coama nu va depasi 12 m masurati 
de la cota terenului sistematizat. Si la art.1 punct 3 alin. a - este vorba de un cuvant,  este 
gresit,  probabil amplasata pe fatada cea mai nefavorabila in loc de favorabila, cum este 
trecuta in proiect. 
 
 D-na Eugenia Tonenchi:   Stimati colegi, daca sunteti de acord sa-i permitem d-
nei Militaru  sa intervina, care reprezinta Asociatia lociutorilor din zona, sa ne spuna 
cateva cuvinte? 
 

D-na Militaru: Acest proiect este a treia oara pe ordinea de zi a sedintei CLT, 
este rezultatul mai multor dezbateri publice si discutii cu fiecare comisie in parte. Toate 
amendamentele care sunt pe ordinea de zi, in proiect au fost discutate si s-a cazut de 
acord in comisii. In decembrie, dupa ce Asociatia de proprietari a refuzat sa renunte la 



amendamentul cu acordul vecinilor, proiectul a fost scos de pe ordinea de zi pe motiv ca 
nu a stat 30 de zile pe site-ul Primariei, incalcandu-se astfel L. 52/2001 a transparentei 
decizionale, ori aceasta lege a fost flagrant incalcata  cu ocazia votarii HCL 140 care a 
stat doar 7 zile pe site-ul Primariei si atunci nu a intervenit Oficiul juridic referitor la 
aceasta nelegalitate. Astazi am constatat ca exista o nota in care se citeaza din Ordinul 
1430,  este citat trunchiat pentru ca legea  nu spune ca este limitativ. Pentru ca in acest 
caz insemna sa se ceara acordul numai in caz de…Vreau sa va spun ca scoaterea 
acordului vecinilor din varianta de astazi a legii ar echivala cu faptul ca cu faptul ca PUZ-
urile, PUD-urile nu mai sunt puse in dezbatere publica si in aceasta forma acest proiect de 
hotarare ar fi tot atat de ilegal ca si vechea HCL 140. Si in incheiere vreau sa va dau un 
proiect de hotarare similar la Cluj care a aparut in 2005, care este mult mai restrictiv 
decat HCL 140 pentru ca prevedea P+2E, pot 35% maxim 6 apartamente. In urma 
protestului cetatenilor s-a modificat la 3 apartamente. E adevarat ca nu se prevede acordul 
vecinilor, dar la 3 apartamente nici nu trebuie, ori proiectul de astazi vine si cu 10 
apartamente. Deci din punctul meu de vedere, daca se scoate amendamentul cu acordul 
vecinilor este tot atat de ilegal ca si vechea HCL 140.  
Si vreau sa va mai spun ca am constatat multe interpretari personale venite din partea 
Oficiului juridic. Pe o intampinare depusa la tribunal,  Oficiul juridic trage urmatoarea 
concluzie : cuvantul maximum este enumerativ, citat,  este limitativ. Maxim inseamna cel 
mult. 
Intr-o alta intampinare Oficiul juridic citeaza art.11 din Legea contenciosului 
administrativ forma initiala din 2005, ori legea a fost modificata de 5 ori si in 2007 in 
octombrie a aparut o alta forma a art.11. Deci mai citesc si altii legile. 
 
 D-na Eugenia Tonenchi:    Intruncat acest proiect nu are avizul d-nului secretar 
Ioan Cojocari, il rugam pe dansul sa ne clarifice si sa fim mai bine lamuriti atunci cand 
votam.  
 

D-nul secretar: Eu vreau sa va spun ca nu solicit sa scoateti acordul vecinilor, 
sunt intr-o situatie ingrata, din punct de vedere ca om, ca locuitor al Timisoarei si ca 
cetatean care sunt si eu prejudiciat pentru ca locuiesc intr-o zona de case.  Am solicitat 
fara sa fie nici un fel de acord, acordul vecinilor in situatii din acestea si sunt de acord ca 
intr-adevar nu putem distruge orasul,  oamenii si-au cumparat niste case in zone de 
rezidenta in care sa traiasca si sa stea linistiti. Vin tot felul de investitori, dar ma rog si ei 
sunt in drepturile lor, dar isi cumpara mai multe parcele  sa isi construiasca acolo. Dar 
situatia mea este ingrata pentru ca va spun ca din punct de vedere juridic eu nu pot sa-mi 
pun aceasta viza. Nu fac caz de lucru acesta, ca nu am pus viza, nu insist, car e profesia 
mea. Saptamana trecuta am avut intalnire cu secretarii de municipii din orasele mari, 20 
de secretari de municipii si se poate vedea, e procesul verbal, am discutat cu toti colegii 
mei, cu toti secretarii din orasele mari din tara, la Oradea a avut loc intalnirea, am 
discutat punctual problema aceasta, am discutat pe proiect si mi-a spus clar ca din punct 
de vedere juridic este o situatie clara, o enumerare limitativa a unui act limitativ si nu se 
poate folosi formula tot ce nu este permis este interzis si invers. 
Deci, din punct de vedere juridic eu nu am pus viza si nici serviciul juridic, eu imi cer 
scuze la d-na  ca nu are  nimeni de la serviciul juridic  ceva anume cu  vreun proiect sau 



cu ceva sau cu o culpa de intentie, dar asta este situatia. D-voastra am vazut ca pe comisii 
ati votat-o, puteti sa o votati si acum, nu nici un fel de problema.  
 
 
D-na TONENCHI: Doamna Militaru, da, deci discutia o oprim. Avem doi colegi care 
sunt juristi ,  va rog aveti  vreun punct de vedere vis-a-vis de acest proiect 
 
Dl SECRETAR: Sa-si spuna si colegii parerea, eu v-am spus punctul de vedere al meu 
juridic,... si asta  trebuie sa mi-l mentin, din pacate contrar parerilor si convingerilor mele 
ca cetatean si ca om. 
 
D-l TOANCA: Domnule secretar,  n-am inteles  nimic din ce ati vorbit, este sau nu este 
legal proiectul asta, despre asta e vorba? 
Dl SECRETAR: Din punct de vedere juridic.. 
D-l TOANCA: Nu ne luati cu uman, cu metafizic... 
Dl SECRETAR: D-le dumneata nu intelegi ca daca am facut o nota si am scris negru pe 
alb ca nu-i legal.. 
D-l Toanca: V-ati dat acordul? N-ati dat acordul... 
D-na TONENCHI: Nu! 
 
Dl SECRETAR:  Am facut nota! 
D-l TOANCA: E legal sau e ilegal? 
Dl SECRETAR: Dumneata nu intelegi fata de cele mai sus acest proiect nu poate fi vizat 
de legalitate. E nota mea... eu v-am spus treaba ca eu nu vizez pentru oportunitate, deci 
eu nu pot viza. 
D-l TOANCA: Deci nu este legal. 
Dl SECRETAR: Din punctul meu de vedere, deci, ca jurist , ca secretar care vizez de 
legalitate, asta nu pot sa cer... nimeni care face abuz sa cer acordul vecinilor acolo unde 
legea nu imi cere.   Nu pot inventa eu acte in plus, dar din celelalte puncte de vedere ce se 
intampla acuma, cum se intampla pana definitiveaza ei. Toata discutia asta nu isi avea 
rostul, daca era facut un PUG sau daca se stabilea sa dea o hotarare sa nu mai dam nici o 
autorizatie,nimic pana nu se stabileste un PUG sau un PUD sa stabileasca pe  zonele 
respective, asa se bat cap in cap doua lucruri.. 
D-na TONENCHI: Si ce ne propuneti dle secretar? 
Dl SECRETAR: Eu  nu propun nimic,  dumneavoastra hotarati. 
D-na TONENCHI: Se va face acest PUG sau PUD ? 
Dl SECRETAR: Ce se intampla, nu va taie nimeni capul daca  dvs ca si consilieri votati 
acest proiect de hotarare, eu nu am propus sa scoateti de pe ordinea de zi acest proiect. 
 
Dl GRINDEANU:   Dle secretar cum se intra in plen fara un aviz juridic? 
 
 
Dl SECRETAR: Intra in plen, legea prevede clar, nu-i secretarul Dumnezeu.  Materialul 
a  fost discutat pe comisii, nu-i avizat nici la juridic , nimic, dvs…Ce-i primul proiect de 
hotarare? Eu va dau lucru, care  am patru-cinci proiecte de hotarare fara avize juridice s-
au votat de catre domnii consilieri , nu s-a contestat de catre Prefectura, este altceva.. 



 
Dl ACHIMESCU: Nu cititi  toate notele, ca pe langa ce a citit dl Catana de la comisia 2 
vedeti mai departe eu am spus ca ma opun ca sa le scoatem ca si art. 11 care spune despre 
ce discutam acum, litera k) cu acordul vecinilor pt ca vreau sa spun ca se da nastere si la 
speculatii pe  acest lucru .Aceasta este problema pt care m-am opus pentru ca in 
Timisoara cand se va afla ca ai nevoie de acordul vecinilor….. 
, nu ti-l va da gratuit treaba asta pentru ca stiu cazuri din oras.Acolo unde s-a cerut 
acordul vecinilor o sa vina si o sa spuna , domnule de ce le-ai dat gratis cand puteai sa il 
dai pe bani? Din momentul ala se va face un comert cu acest lucru. Si de asemenea, m-
am opus si la punctul l) care spune ca prin PUD se pot modifica maxim 2%  indicii de pe 
o parcela. Nici acesta , daca dl director poate sa imi explice ca este in sala acum, domnul 
director de la urbanism. 
 
D-na TONENCHI: Dl arhitect Ciurariu ,poftiti 
Dl. CIURARIU: D-nelor si d-nilor consilieri asa cum am mai spus de cel putin 4 ori in 
fata dvs., acest proiect incearca intr-o forma tehnica, spunem noi foarte buna, sa rezolve o 
problema de specula imobiliara nationala si anume intr-o forma   perfect  reglementata de 
actualul regulament local care nu-i necesar sa fie schimbat. Se pot construi in forma 
mascata mai multe apartamente. Noi am vrut sa legiferam in mod precis si clar, cate.Si 
din acest motiv , ca sa-i raspund d-lui consilier, am considerat ca orice alterare a 
regulamentului peste acest numar nu poate fi facuta decat intr-o proportie decenta pentru 
ca daca printr-un PUD poti face de doua ori mai multe locuinte pe aceeasi, apartamente 
pe aceeasi  parcela inseamna ca hotararea noastra de Consiliu n-a fost bine calibrata, ori 
noi am calibrat-o dupa calcule repetate pe care eu le sustin in fata oricarei comisii 
tehnice. Din aceasta cauza noi am pus acest alineat privitor la faptul ca nu poti altera 
printr-un alt document derogatoriv de la PUG in mod semnificativ daca stabilim acesti 
parametri . 
 Iar legat de cel mai important lucru pe care l-ati discuatat pana acum , noi 
consideram ca este o forma de civilizatie si de buna vecinatate prezenta acordului 
vecinilor dar tin sa va spun ca in asa fel este formulata aceasta hotarare din punct de 
vedere tehnic si anexele ei sunt calibrate de asa natura incat sa nu se aduca prejudicii 
majore . 
 Daca va uitati atent la toate prevederile de la anexa tehnica sunt propuse retrageri, 
sunt propuse studii de insorire iar la folosirea parametrilor maximali trebuie facute aceste 
studii si prezentate ca atare, adica trebuie luate masuri de precautie pentru ca sa nu se 
intample ceva rau, ci dimpotriva sa se reglementeze ceva bine . Si acesta este referatul pe 
care noi ni l-am asumat prin semnatura si l-am adus in fata dvs.  
 
D-na TONENCHI: Foarte bine, deci stimati colegi consilieri propun prima data sa 
votam amendamentele sustinute de dl. consilier Achimescu . 
Initiem procedura de vot , votam, incheiem procedura de vot .A trecut amendamentul. 
Votam proiectul in ansamblu, fara acordul vecinilor. 
Cine este pentru ? 
 Se numara voturile:    -14 voturi pentru 
     - 2 voturi impotriva 
     - 5 abtineri 



 
 
D-na MILITARU:   Va bateti joc de noi? Nu este posibil asa ceva... 
 
D-na TONENCHI:   Supunem la vot amendamentele pe rand. Primul amendament este 
cel propus de domnul Catana . Prima data au trecut amendamentele domnului Achimescu 
in care nu era nevoie de acordul vecinilor. Amendamentul domnului Catana se refera la  
inaltimea cladirilor. 
Dl. CATANA:  Pana la coama. 
D-na TONENCHI:  Supun la vot amendamentul propus de domnul consilier Catana. 
Cine este pentru ? 
Se numara voturile:   - 13 voturi pentru 
     -   5 abtineri 
 
D-na TONENCHI:   Eu am discutat cu doamna Militaru de la inceput, domnii consilieri 
si-au expus  punctul de vedere.... fiecare raspunde pentru votul lui. 
Va multumim, initiem procedura de vot pentru proiectul cu cele doua amendamente care 
au fost  facute de catre domnii consilieri . 
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 9 voturi pentru 
     - 5 voturi impotriva 
     - 7 abtineri 
 Acest proiect a cazut. 
 
           
      PUNCTUL 54  
Proiect de hotărâre privind  realizarea şi amplasarea statuii memoriale Jonny Weissmuller 
în Parcul Central Civic din Timişoara.  
 
Dl  BARSASTEANU: In proiectul pe care l-am discutat la comisie, pentru ca comisia 5 
este initiatorul acestui proiect, nu s-a specificat niciunde Parcul Central Civic. Noi am 
venit cu un amendament in urma discutiei pe care am avut-o cu dl Primar. Propun 
Gradina Zoologica ca si locatie pentru amplasarea acestei statui si as reformula 
denumirea proiectului privind realizarea si amplasarea unui ansamblu monumental Johny 
Weismuller in Gradina Zoologica din Timisoara. 
D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile: - 19 voturi pentru 
          - 2 voturi impotriva 
Cine este de acord cu proiecul de hotarare cu acest amendament? 
Se numara voturile:  - 18 voturi pentru 
               -   1 vot impotriva 
    -   1 abtinere 

 
 
 



     PUNCTUL 55 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic  Zonal „Locuinţe 
colective”, str. Grigore Alexandrescu – Str. Nicolae Table, Timişoara. 

 
D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile: -   21 voturi pentru 
    - 1 abtinere 

 
 
 
     PUNCTUL 56 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Clădire 
birouri şi depozit materiale de construcţii”, Calea Şagului nr.167,  Timişoara. 

 
D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile: -  - 19 voturi pentru 

 
 
 
 
     PUNCTUL 57 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală 
depozitare şi desfacere materiale, clădire birouri P+2E”, strada O. Cotruş 
nr.2/a(adresa provizorie), Timişoara. 

 
D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:    - 21 voturi pentru 

 
 
 
 
     PUNCTUL 58 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Extindere 
hală microproducţie în regim P+2E”, strada Mircea cel Bătrân  nr. 115A – 119, 
Timişoara. 
 
 
D-na TONENCHI:  Un domn din public cere  permisiunea sa ni se adeseza. Cine este 
pentru ? 
Se numara voturile:  - 13 voturi pentru 

- 4 voturi impotriva 
- 3 abtineri 



Invitat Dobromirescu Calin: Locuiesc in Timisoara , str. Mircea cel Batran nr.115. 
Incepant cu anul 2006 firma „Trident Production” incepe sa construiasca o hala 
industriala P+2E. Hala aceea este construita fara autorizatie de constructie, mi s-a cerut 
acordul  pentru ca ocupa aproape toata latura, putin de 3 m de cladirea noastra. 
 Pana la urma a ajuns in fata dvs.,puteti vedea poze, este o zona eminamente rezidentiala 
si de aceea am venit sa va prezint punctul nostru de vedere pentru ca se poate crea un 
precedent. Este o hala de productie foarte mare cu care se trezeste cineva peste noapte. 
Noi investim in zona, vrem sa traim acolo linistiti, nu vrem sa fim tracasati de aceste 
constructii. Este o zona cu regim de circulatie restrans, este o zona doar de case. 
D-na TONENCHI:   Noi ca si consilieri am luat a cunostiinta despre pozitia dvs despre 
acesasta problema. Rog pe dl. secretar sa ne explice care este pozitia Primariei vizavi de 
aceasta. 

 
Dl SECRETAR:  Nu pozitia Primariei, eu spun pozitia mea, am avizat de legalitate, din 
punct de vedere juridic este legal si nu am absolut nici o obiectiune.  Este legal, am pus 
viza de legalitate si raspund pentru aceasta. Am in fata dezbaterea publica unde spune” 
dl. Dobromirescu ia cuvantul ca hala care se construieste va polua, ca umbreste curtea, ca 
se creeaza praf. Eu v-am spus ca din punct de vedere juridic este legal si imi mentin 
pozitia. Are acordul vecinilor care nici nu trebuia cerut. E legal. 
D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 8 voturi pentru 

-  5 voturi impotriva 
-  5 abtineri 

 
 

     PUNCTUL 59 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 
locuinţe colective”,  strada Telegrafului nr.48, Timişoara. 

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   -  21 voturi pentru 

 
 
 
 
     PUNCTUL 60 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 
locuinţe de serviciu D+P+2E+M” strada Stuparilor nr.77, Timişoara. 
 

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 21 voturi pentru 

 
 
 



     PUNCTUL 61 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „MARLEN” 
Timişoara, parcela A 596/5. 
 

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 21 voturi pentru 

 
 
 
     PUNCTUL 62 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 
imobil locuinţe colective P+2E+ Eretras”, strada Vasile Cârlova nr.9, Timişoara. 
 

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 21 voturi pentru 
    - 1 abtinere  

 
 
 
 
     PUNCTUL 63 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amplasare 
locuinţe  cu funcţiuni complementare”, str. Bontilă nr. 4 colţ cu str. I. M. Klein, 
Timişoara.  
 
 

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 21 voturi pentru 
    - 1 abtinere 

 
 
           PUNCTUL  64 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Desfiinţare 
construcţie existentă şi edificare clădire multifuncţională”, strada 1 Decembrie, 
Timişoara. 

 
D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 22 voturi pentru 

 
 
 
 



 
     PUNCTUL 65 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe 
colective cu parter comercial S+P+3E+2Er”, strada Virgil Oniţiu nr.13-15, 
Timişoara. 

 
D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:    - 22 voturi pentru 
      - 1 abtinere  

 
 
 
     PUNCTUL 66 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea 
obiectivului de investiţie „Mansardare la Grădiniţa PS 1”- str. A.Odobescu nr.45 A. 
 

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   -22 voturi pentru 

 
 
 
     PUNCTUL 67 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţele apă 
–canal – Ciarda Roşie – Zona Chevereşului”.  

 
D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 18 voturi pentru  

 
 
 
     PUNCTUL 68 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele 
canal Mehala – Zona Aleea Viilor”.  
 

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 21 voturi pentru  

 
 
 
 
 
 



                           PUNCTUL 69 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele apă 
– cartier Kuntz”. 
 

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 20 voturi pentru 

 
 
 
 
     PUNCTUL 70 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele de 
canal  Freidorf – Zona Slavici Sud”.  
 

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 21 voturi pentru 
    - 1 abtinere  

 
 
 
 
     PUNCTUL 71 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea apă 
–canal – strada Ana Lugojana”. 

 
D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 21 voturi pentru  

 
 
 
     PUNCTUL 72 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele apă 
– Zona Rudolf Walter”. 
 

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 19 voturi pentru 

 
 
 
 
 
 



    PUNCTUL 73 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Extinderi reţele 
apă-canal – Plopi – Zona Jokay Mor”. 
 

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 22 voturi pentru 

 
 
 
    PUNCTUL 74 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele 
canal – Freidorf – Zona Slavici Nord”. 
 

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:   -21 voturi pentru 

 
 
 
    PUNCTUL 75 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extindere reţea apă-
canal  strada Ernest Newmann”.  

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile:    - 22 voturi pentru 

 
 
 
 
    PUNCTUL 76 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele apă 
– canal Ciarda Roşie – Zona Jupiter”.  
 

D-na TONENCHI:    
Cine este pentru? 
Se numara voturile: - 20 voturi pentru 

 
 
 
 
    PUNCTUL 77 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare şi 
extindere Calea Torontalului”.  

 
D-na TONENCHI:   Cine este pentru? 



Se numara voturile:   -22 voturi pentru 
 
 
 
 
 
    PUNCTUL 78 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului  de Asociere dintre Municipiul 
Timişoara  şi Fundaţia Regională de Interes Public – Dine Ira în vederea organizării 
proiectului  „Identificarea şi diminuarea  factorilor de risc în şcolile din municipiul 
Timişoara”.  
 

D-na TONENCHI:   Cine este pentru? 
Se numara voturile:   - 19 voturi pentru  

 
 
    PUNCTUL 79 
Raportul nr. SC2007 -1598/28.03.2008 privind situaţia inventarierii pe anul 2007 a 
bunurilor aflate în gestiunea  Primăriei Municipiului Timişoara  
 
 S-a luat la cunostinta. 
 
 
    PUNCTUL 80 
Adresele nr. 2833/25.03.2008, nr.2977/31.03.2008, nr.3187/08.04.2008 ale 
Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş privind acordarea avizului consultativ în 
vederea validării pe funcţia de director la unităţi de învăţământ. 

 
S-a luat la cunostinta. 
 
 
D-na TONENCHI:  Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara si va multumesc pentru participare. 
 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
 
Cons. TONENCHI EUGENIA            IOAN COJOCARI 


