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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
                     PROCESUL-VERBAL 

 
Incheiat azi, 25.03.2008 cu ocazia sedintei ordinare a Consiliului  Local al 
Municipiului Timisoara 

 
 
Presedinte de sedinta: consilier CORADO TOADER 
Din numarul de 27 de consilieri au fost prezenti 24 
Au absentat : Florica Puscas,  Adriana Blaj, Pavel Tepeneu 
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. 822 / 20.03.2008 
 
 
ORDINEA DE ZI : 
 

1. Depunerea Jurământului  în faţa  Consiliului Local al Municipiului Timişoara de  către  domnul  
GĂINĂ CONSTANTIN ,  membru  al Partidului România Mare. 

2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.9/29.06.2004 – privind 
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate. 

3. Interpelările consilierilor municipali. 
4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara 

domnului Poenaru  V. Dan.  
5. Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara şi aprobarea 

contului de execuţie al  Municipiului Timişoara pe anul 2007. 
6. Proiect de hotărâre privind finanţarea Căminului pentru Pensionari şi aprobarea Protocolului 

privind finanţarea Căminului pentru pensionari Timişoara.  
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a 

Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului 
Municipiului Timişoara. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a Serviciului 
Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Timişoara.  

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei , a Statului  de Funcţii şi a Regulamentului 
Intern la Cantina de Ajutor Social Timişoara. 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei, a statului de Funcţii şi a Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.  

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea clauzelor Contractului de concesiune încheiat între 
Municipiul Timişoara prin Consiliul Local şi S.C. „ART” S.R.L. 
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12. Proiect de hotărâre privind completarea documentaţiilor pentru obţinerea Autorizaţiei de 
Construire, Certificatelor de Urbanism (alipire, dezlipire, ieşire din indiviziune, etc.), 
Autorizaţiei de funcţionare construcţii şi a Autorizaţiei de nefuncţionare construcţii, cu 
documente în format digital ce se depun la Primăria Timişoara, Direcţia Urbanism şi Serviciul 
Banca de Date Urbane. 

13. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin  licitaţie publică deschisă a 4 parcele de teren, cu  
următoarele suprafeţe:10.000 mp., 40.000, 50.000mp, 60.000 mp., în vederea realizării unor 
unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara.  

14. Proiect de hotărâre privind completarea Listei spaţiilor comerciale  sau de prestări servicii, 
proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului  
Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub 
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit 
dispoziţiilor Legii nr. 550/2002. 

15. Proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de teren de către S.C. METALTIM 
S.A. Timişoara. 

16. Proiect de hotărâre privind încetarea asocierii şi a Contractului de asociere nr.1/03.10.2007  
dintre Municipiul Timişoara prin Consiliul Local şi S.C. „Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & 
Invest „. S.A.  

17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la S.C. 
Administrarea Domeniului Public S.A.  

18. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la Regia 
Autonomă de Transport Timişoara.  

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1/01.07.1997 – încheiat cu 
S.C. „ROMTELECOM”  S.A. – Societatea Naţională de Telecomunicaţii, Direcţia 
Telecomunicaţii Timiş. 

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Societatea Enel Distribuţie 
Banat S.A. a terenului în suprafaţă de 4 mp din suprafaţa  de 47397, proprietate a Municipiului 
Timişoara, înscris în C.F. nr.2 Timişoara cu nr. topo 2686. 

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă din Timişoara, strada Mureş „Complex Comercial”, către Direcţia Poliţia 
Comunitară. 

22. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din 
Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3 către Mişcarea pentru Regatul României. 

23. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1282/2001, modificat prin 
actul adiţional nr.1/29.05.2002 pentru suprafaţa de 87,50 mp. din spaţiul cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă din Timişoara, strada Alba Iulia nr.2(Palatul Culturii). 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi cu clădirile istorice cărora li se vor 
restaura faţadele în anul 2008, în baza Contractului de asociere nr.1/20.05.2006, încheiat între 
Consiliul Local  al Municipiului Timişoara şi S.C. URSUS Breweries S.A. şi aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.158/18.04.2006. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2008 întocmite pe 
categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al 
oraşului Timişoara.  

26. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă cu plată atribuit prin Decizia 
nr.2085/1991 în favoarea CARP.  

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la Nivelul 
Municipiului Timişoara. 
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28. Proiect de hotărâre privind  actualizarea tarifelor la Contractul de delegare  a gestiunii 
serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006 -15414/31.07.2006. 

29. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului  pentru un imobil, datorat 
bugetului local, pentru anii fiscali 2007-2008, de către Uniunea Adam Muller Gutenbrunn. 

30. Proiect de hotărâre privind consumul de carburanţi  pentru 11 scutere achiziţionate în anul 2008 
de Primăria Municipiului Timişoara. 

31. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2008 
Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timişoara – CARP . 

32. Proiect de hotărâre privind  numirea unei noi Comisii de negociere a preţului de vânzare al 
spaţiului cu altă destinaţie situat în Timişoara, Piaţa Huniade înscris în C.F. nr.143188 colectiv 
Timişoara nr.top. 215/2.  

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public.  
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public  

„Extindere sistem iluminat arhitectural – Pod Traian”. 
35. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada Liege”. 
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizare strada Cloşca – 

extindere la 4 benzi, sector Bd. cetăţii – Str. Ovidiu Balea”.  
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada Moise 

Doboşan (Călimăneşti), Timişoara”.  
38. Proiect de hotărâre privind  reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru „Amenajarea Parcului 

Zona Bucovina” din Municipiul Timişoara.  
39. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru „Amenajarea Parcului 

Zona Uzinei” din Municipiul Timişoara.  
40. Proiect de hotărâre privind  aprobarea amplasării bustului lui Alexandru Mocioni în Parcul 

Scudier. 
41. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construcţii pentru 

locuinţe colective şi servicii” strada Textiliştilor, Timişoara.  
42. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reabilitare Hotel 

Timişoara”, strada Mărăşeşti nr.1-3, Timişoara. 
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire case familiale” 

strada Miriştei, nr.4, Timişoara. 
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare regim de 

înălţime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinţe cu spaţii comerciale „, strada Borzeşti, 
nr.36, Timişoara.  

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu  „Construcţie pentru 
locuinţe colective în regim  P+4E+Etr”, Str.Martir Paris Ianos nr.6 (fosta Valenii de Munte), 
Timişoara. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţă  colectivă 
P+3E”, strada Mureş nr.134C, Timişoara.  

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective şi 
funcţiuni complementare”, strada Mareşal C-tin Prezan nr.144, Timişoara. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Staţie de sortare pentru 
reciclarea deşeurilor”, strada Energiei nr.3/B, Timişoara. 

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Etajare clădire P+1E 
pentru birouri, rezultând P+3E, strada Goethe, nr.2, Timişoara. 

50. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei alocate evenimentului cultural  CONCERT PE 
BEGA (dedicat Zilei Europei). 

51. Proiect de hotărâre privind introducerea Concertului Jose Carreras pe Agenda manifestărilor 
culturale din anul 2008 ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.  
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52. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocate de la 
bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 
2008. 

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul 

Municipiului Timişoara – domnul dr.ing Gheorghe Ciuhandu. 
 
 
 
Dl. TOADER: Supun la vot procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 20.03.2008. 
-Cine este pentru? 
Se numara voturile: 
Dl.PRIMAR: V-as ruga sa acceptati inscrierea pe ordinea de zi un punct care vizeaza terenul de la 
Spitalul Regional. Noi am primit o hartie din partea Consiliului Judetean, acel teren s-a aprobat a fi dat 
Spitalului Regional pentru a se introduce dreptul de folosinta al Ministerului Sanatatii doar ca acolo 
exista un litigiu intre noi si Consiiliul Judetean. Deci eu cred ca e o chestiune formala ca sa deblocam 
impedimentul acesta de natura juridica si spitalul sa primeasca finantare.  
Dl. TOADER: Supun la vot ordinea de zi in  forma noua. 
-Cine este pentru? 
 Se numara voturile: 22 voturi pentru 
 
 
  PUNCTUL 1  

 
Depunerea Jurământului  în faţa  Consiliului Local al Municipiului Timişoara de  către  domnul  
GĂINĂ CONSTANTIN ,  membru  al Partidului România Mare. 

 
Dl.GAINA: Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in puterile si 
priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timisoara. Asa sa-mi ajute Dumnezeu! 
Dl. TOADER: V-as ruga sa faceti interpelarile in scris tinand cont de numarul mare de puncte de pe 
ordinea de zi si rog directiile din primarie sa raspunda d-lor consilieri care au formulat interpelari in 
celelalte sedinte , un caz este si al d-lui Pascuta. 
Dl. PASCUTA: Eu ai rog sa-mi raspunda la interpelarile de luna trecuta; am primit cateva raspunsuri dar 
sunt insuficiente. 

 
                                        
PUNCTUL 2  
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.9/29.06.2004 – privind 
organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local în principalele domenii de activitate. 
 
Dl. TOADER: Supun la vot acest proiect. 
-Cine este pentru? 
 Se numara voturile: 22 voturi pentru 
 
                                     
 PUNCTUL 3  
 
Interpelările consilierilor municipali. 
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  PUNCTUL 4 
 

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara 
domnului Poenaru  V. Dan.  
        
 Dl. TOADER: Supun la vot acest proiect. 
-Cine este pentru? 
 Se numara voturile:23 voturi pentru  
                     
                                       
 PUNCTUL 5  
 
Proiect de hotărâre  privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara şi aprobarea 
contului de execuţie al  Municipiului Timişoara pe anul 2007. 

 
Dl. TOADER: Supun la vot acest proiect. 
-Cine este pentru? 
 Se numara voturile: 23 voturi pentru 
 
                                        
 PUNCTUL 6  
 
Proiect de hotărâre privind finanţarea Căminului pentru Pensionari şi aprobarea Protocolului 
privind finanţarea Căminului pentru pensionari Timişoara. 
 
Dl. BACANU: Am in fata Legea 17/2000 privind asistenta sociala a persoanelor varstnice in care se 
subliniaza la sectiunea a III-a, art. 18 pct. 3: „Caminele pentru pensionari vor  functiona sub forma de 
camine pentru persoane varstnice”. As intreba executivul: Care este explicatia faptului ca acest camin 
se numeste pentru pensionari si nu conform legii camin pentru persoane varstnice si de ce  nu este 
prevazuta personalitate juridica pentru functionarea acestui camin? Propun ca art. 1, ca amendament la 
acest proiect, sa se formuleze in felul urmator: „ Se aproba finantarea caminului pentru persoane 
varstnice din bugetul mun. Timisoara cu personalitate juridica conform Protocolului incheiat cu 
Consiliul Judetean Timis. 
Dl SECRETAR: Raspunsul este simplu: pentru ca nu este al nostru. Noi nu putem sa spunem ce vrem 
deoarece nu am mai da nici un ban. Deci este al Consiliului Judetean, noi facem doar finantarea si mai 
putem face o sesizare din partea dvs. la Consiliul Judetean. Noi nu putem sa le stabilim nici 
personalitatea nici sa-si schimbe denumirea, pentru ca e a lor.  
Dl PRIMAR: Noi am preluat denumirea din anii ‚90 cu denumirea de pensionari. Acum daca dansii 
vor sa-i schimbe denumirea… 
Dl SECRETAR: Eu pot sa trimit o scrisoare de atentionare, in atentia d-lui Presedinte al Consiliului 
Judetean si sa arat ca in sedinta din data de…s-a ridicat aceasta problema sa respecte prevderile legale 
dar mai mult de atat nu putem face.  
Dl. BACANU: Am vazut acest protocol, el nu acopera decat perioada trimestrului 1 al anului 2008, 
urmand ca de la data intrarii in vigoare a acestei hotarari el sa aibă un alt regim de functionare, eu la 
acest regim ma refer, el ar trebui sa fie conform legii. 
Dl SECRETAR: Tot la ei este. Noua ne vin banii pe un canal apoi  dam banii la ei. E al Consiliului 
Judetean. Noi le-am dat si cladirea care este a noastra pe perioada cat functioneaza ei sa o foloseasca sa 
nu plateasca nimic, am facut contract de comodat. Noi trebuie sa mentinem titulatura aceasta ca altfel 
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nu ajung banii e vorba de un circuit de bani. Ei asa se numesc nu putem noi sa schimbam denumirea 
printr-o hotarare. Spune Caminul pentru pensionari Timisoara, nu pentru persoane varstnice. 
Dl. BACANU: Se ridica intrebarea: Regulamentul de functionare si intemeierea ca personalitate 
juridica cine este in drept sa le acorde? 
Dl SECRETAR: Consiliului Judetean.  
Dl. ORZA: Noi l-am preluat, el era sub indrumarea Ministerului Muncii si erau ai nimanui, l-am 
preluat noi cu aceeasi denumire de camin de pensionari. E pentru batrani sunt persoane varstnice acolo, 
a fost dat de catre noi la Consiliul Judetean pentru ca s-a modificat Codul Fiscal si acum noi de fapt il 
finantam. Noi dam banii. 
Dl. TOADER: Supun la vot acest proiect. 
-Cine este pentru? 
 Se numara voturile: 23 voturi pentru. 
 
                                                
PUNCTUL 7  
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi a 
Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului 
Municipiului Timişoara. 

 
Dl. TOADER: Supun la vot acest proiect. 
-Cine este pentru? 
 Se numara voturile: 23 voturi pentru. 

 
                                          
 PUNCTUL 8 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  a 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Timişoara.  

 
Dl. TOADER: Supun la vot acest proiect. 
-Cine este pentru? 
 Se numara voturile: 23 voturi pentru. 
 
                                           
 PUNCTUL 9  

 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei , a Statului  de Funcţii şi a Regulamentului 
Intern la Cantina de Ajutor Social Timişoara. 

 
 
Dl.TOADER: Exista un amendament din partea Comisiei 3. 

Dl.MOLDOVAN: Am constatat o inadvertenta intre referat si anexa in sensul in care muncitorul 
calificat bucatar, in referat era trecut la gradul 3, si in anexa la gradul 4; si am cerut sa se coreleze sa fie 
si in anexa in aceeasi clasificare. 
Dl. TOADER: Supun la vot acest amendament, privind modificarea pozitiei 12:muncitor calificat 
bucatar sa fie incadrat la gradul al III-lea si nu la gradul al IV-lea, asa cum era prevazut in anexa. 
-Cine este pentru acest amendament? 
 Se numara voturile: 22 voturi pentru  
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-Cine  este pentru intregul proiect? 
 Se numara voturile: 21 voturi pentru  

 
 

     
PUNCTUL 10  

 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei, a statului de Funcţii şi a Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.  

 
 Dl. TOADER: Supun la vot acest proiect. 
-Cine este pentru? 
 Se numara voturile: 20  voturi pentru. 
 
 
                  
PUNCTUL 11 

 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea clauzelor Contractului de concesiune încheiat între 
Municipiul Timişoara prin Consiliul Local şi S.C. „ART” S.R.L. 

 
Dl. MOLDVAN: Noi am aprobat cu unanimitate concesionarea la acest teren; nu vad acum de ce nu 
aprobam contractul. Daca e vreo problema as fi de parere sa solicitam executivului, unde mai trebuie 
ceva modificat sa modifice si sa punem in  aplicare vechea hotarare prin care am aprobat concesiunea. 
A trecut si in consiliu a fost unanimitate de voturi. Avem o sentinta, o hotarare dar nu vrem sa aprobam 
contractul. Poate ar trebui sa spunem daca un paragraf nu corespunde principiilor noastre, eu sunt de 
acord sa discutam, dar cred ca e bine sa punem in aplicare o hotarare si o sentinta adoptate anterior. 
 Dl. TOADER: Fiind numit in Comisia de Negociere cu terti a Primariei Timisoara, am  
 participat la negocierile la care le-a obligat instanta de judecata, privind negocierea redeventei pe care 
trebuie sa o plateasca S.C. ART  S.R.L. catre Primaria Timisoara. A rezultat un pret de 70 euro/mp la o 
evaluare de vanzare a terenului de cca. 1800 euro/mp. Mie mi s-a parut un pret bun pentru Primaria 
Timisoara, dar nu intru in detalii, in Comisia de Negociere s-au facut propuneri care excedeau cadrul 
normal, adica s-au luat masuri de siguranta pentru Timisoara printre care si interdictia de vanzare a 
acestui teren concesionat. De aceea astazi acest contract de concesiune se afla din nou in Consiliul 
Local; in mod normal instanta ne-a obligat la concesiune si doar sa discutam in Comisia de Negociere 
cu tertii aceasta redeventa. Dar pentru ca municipalitatea a dorit sa ia niste masuri de siguranta, de 
aceea s-a adus pe masa Consiliului acest contract. 
       
Supun la vot acest proiect. 
-   Cine este pentru? 
Se numara voturile: 18 voturi pentru 
 
 
     
PUNCTUL 12 

 
Proiect de hotărâre privind completarea documentaţiilor pentru obţinerea Autorizaţiei de 
Construire, Certificatelor de Urbanism (alipire, dezlipire, ieşire din indiviziune, etc.), 
Autorizaţiei de funcţionare construcţii şi a Autorizaţiei de nefuncţionare construcţii, cu 
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documente în format digital ce se depun la Primăria Timişoara, Direcţia Urbanism şi Serviciul 
Banca de Date Urbane. 

 
Dl. TOADER: Supun la vot acest proiect. 
 -Cine este pentru? 
  Se numara voturile: 21 voturi pentru 
 
                                              
 PUNCTUL 13: 
Proiect de hotărâre privind concesionarea prin  licitaţie publică deschisă a 4 parcele de teren, cu  
următoarele suprafeţe:10.000 mp., 40.000, 50.000mp, 60.000 mp., în vederea realizării unor 
unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf, Timişoara.  
 
 
 Dl. TOADER: Supun la vot acest proiect. 
  -Cine este pentru? 
   Se numara voturile:  voturi pentru 
 
                                               
 
PUNCTUL 14: 
 
Proiect de hotărâre privind completarea Listei spaţiilor comerciale  sau de prestări servicii, 
proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului  
Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local de sub 
autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit 
dispoziţiilor Legii nr. 550/2002. 

 
      Dl. TOADER: Supun la vot acest proiect. 
       -Cine este pentru? 
        Se numara voturile:  voturi pentru 
 
 
                                                             
PUNCTUL 15: 
Proiect de hotărâre privind concesionarea unei suprafeţe de teren de către S.C. METALTIM 
S.A. Timişoara. 
 
 
                Dl. TOADER: Supun la vot acest proiect. 
                -Cine este pentru? 
                Se numara voturile:20  voturi pentru 
                  
                                                          
 PUNCTUL 16: 
 
Proiect de hotărâre privind încetarea asocierii şi a Contractului de asociere nr.1/03.10.2007  
dintre Municipiul Timişoara prin Consiliul Local şi S.C. „Politehnica 1921 Ştiinţa Timişoara & 
Invest „. S.A.  
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 Dl. TOADER: Avem o adresa din partea S.C. POLITEHNICA prin cere se declara de acord cu 
incetarea acestei asocieri. 
 Supun la vot acest proiect. 
 Cine este pentru? 
 Se numara voturile:20  voturi pentru 
 
 
 
 
 
PUNCTUL 17: 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la S.C. 
Administrarea Domeniului Public S.A.  
 

D-nul Adrian Pascuta: Am un amendament, avand in vedere ca este o societate care a iscat 
numeroase controverse si C.A. a fost demis cred ca ar fi mai precaut sa fie in C.A. cate un reprezentant 
al fiecarui partid din Consiliul Local si, pentru a avea un numar impar in C.A. sa lasam un loc pe care 
eventual finantele sa desemneze un reprezentant. Deci amendamentul meu se refera la marirea 
numarului de membri in C.A., in loc de 5 sa avem 7. Am facut si o economie importanta, am inteles de 
la dl. Barbu de cateva  sute de milioane, cheltuielile de publicitate care erau nejustificate deci se 
acopera financiar fara probleme. Persoana desemnata de PRM, noi am si trimis o harte in acest sens 
catre Primarie, este Matias Cristian si un reprezentant de la Directia Financiara pe care il desemneaza 
cei de la Finante. 

 
D-nul Liviu Barbu: Cand s-a desemnat C.A. s-a ales o procedura unica pentru toata lumea si s-

a plecat de la nivelul cheltuielilor. Pricipiul a fost reducerea cheltuielilor la toate aceste societati. Intr-o 
situatie similara se gasesc pietele si cei de la horticultura, societati mai mari cu potential mai mare sunt: 
drumurile, fostele regii care au un C.A. mai semnificativ. Acum asta ar insemna adaugarea la ceea ce 
propune d-nul consilier a inca doua locuri in consiliul de administratie, ceea ce mi se pare prohibitiv, 
adaugand si pe cei trei cenzori pe care ii avem noi in momentul de fata care au aceeasi indemnizatie ca 
si membri in consiliul de administratie. Decizia va apartine, dorinta d-voastra sa  mentina acelasi numar 
in consiliul de administratie, urmand ca dupa alegeri noul Consiliu Local  sa decida.  

 
D-nul Adrian Pascuta: Am inteles dorinta d-nului director, acum societatile pe care le amintea 

nu au problemele pe care le are domnia sa, ma surprinde neplacut recunosc lipsa de dorinta de a primi 
ajutor, pentru ca asta dorim sa facem, sa il ajutam si legat de cheltuieli, tocmai spuneam, s-a facut o 
economie de cateva sute de milioane de lei, se pot plati 7 membri in  plus in consiliu de administratie.  

 
D-nul Corado Toader: Multumim d-nule Pascuta pentru precizari, multumim si d-nului 

director pentru precizari, supun mai intai  la vot amendamentul de a modifica numarul membrilor 
consiliului de administratie de la 5 la 7, in cazul teoretic in care s-ar aproba, urmand ca apoi sa decidem 
cum vom completa celelalte 2 locuri. Voi supune aprobarii CL amendamentul d-nului Pascuta Adrian.  

 
D-nul Anton Iuhasz: Daca imi permiteti, mai inainte am avut AGA la ADP, orice hotarare se 

ia acolo de majorare a numarului de membri in consiliu de administratie. Deci daca revenim in AGA 
putem discuta o majorare, altfel eu cred ca nu putem. ADP-ul are banuiesc un act constitutiv depus la 
Registrul Comertului cu un numar de membri care nu se modifica prin HCL, ci prin hotarare AGA.  
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D-nul secretar: Pentru un minut sunteti Aga, hotarati, se consemneaza in procesul-verbal. 
Hotaraste AGA.  

 
D-nul Corado Toader: Propun adoptarii adunarii generale a actionarilor SC ADP SA 

modificarea numarului membrilor consiliului de administratie de la 5 la 7: 
Se numara voturile : 14  pentru, 6  impotriva, 2 abtineri 
Acum trebuie sa alegem inca 2 persoane pe langa cele propuse in proiectul de hotarare. 
 
 D-nul Radu Toanca: Pe langa cele 2 persoane va rog sa consemnati urmatorul amendament: la 
pozitia nr. 2, in locul d-nului Ionel Bungau, grupul nostru il propune pe d-nul Ilie Bortun, inginer in 
domeniul transporturilor, deci care are expertiza necesara pentru a face parte  din Aga. Deci o sa va rog 
sa notati si o completam si o sa facem o adresa in scris catre secretariatul CL. 
 
 D-nul Sorin Grindeanu: Ca sa fim bine intelesi, si prima propunere era tot din partea Psd-ului, 
dar au aparut anumite schimbari intre timp si tocmai de aceea am facut acest amendament, deci nu in 
locul unui reprezentant al altui partid. 
 
 D-nul Corado Toader:  S-a retinut d-nul Ilie Bortun in locul d-lui Bungau.  
 
 D-nul Valentin Moldovan: Avand in vedere rezultatul votului in Aga, as veni cu propunerea 
ca al saptelea membru, 6 sunt in partide, sa-l nominalizeze d-nul primar din partea executivului.  

 
D-nul Corado Toader: Atunci daca sunteti de acord ca cele 2 persoane – o persoana sa fie din 

partea PRM si o persoana desemnata, urmand ca d-nul primar sa faca nominalizarea dupa aprobarea 
acestei hotarari in forma propusa.  
 
 D-nul Adrian Pascuta: Matias Cristian Georgian, am si spus cine.  
 
 D-nul Corado Toader: Supun aprobarii CL proiectul de hotarare cu precizarea ca pe   d-nul 
Bungau Ionel il inlocuim cu d-nul Bortun, adaugam cea de-a sasea persoana – d-nul Matias Cristian din 
partea PRM si un reprezentant al primarului municipiului Timisoara: 
Se numara voturile: 23 pentru 
 
 
PUNCTUL 18: 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la Regia 
Autonomă de Transport Timişoara.  
 
 D-nul Corado Toader: Daca nu exista luari de pozitie pe acest subiect, supun la vot: 
Se numara voturile: 17 pentru  
 
 
PUNCTUL 19: 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1/01.07.1997 – încheiat cu 
S.C. „ROMTELECOM”  S.A. – Societatea Naţională de Telecomunicaţii, Direcţia 
Telecomunicaţii Timiş. 
 
 D-nul Corado Toader: Atrag atentia ca este nevoie de cvorumul calificat de 2/3. Daca nu 
exista luari de pozitie, supun la vot: 
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Se numara voturile: 19 pentru  
 
 
PUNCTUL 20:  
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Societatea Enel Distribuţie 
Banat S.A. a terenului în suprafaţă de 4 mp din suprafaţa  de 47397, proprietate a Municipiului 
Timişoara, înscris în C.F. nr.2 Timişoara cu nr. topo 2686. 
 
 D-nul Corado Toader: Atrag atentia ca sunt necesare  2/3. Daca nu exista luari de pozitie, 
supun la vot: 
Se numara voturile: 15 pentru, 4 impotriva, 4 abtineri. Proiectul nu a fost adoptat, fiind necesare 18 
voturi, au fost doar 15.  
 
 
 
 
PUNCTUL 21:  
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă din Timişoara, strada Mureş „Complex Comercial”, către Direcţia Poliţia 
Comunitară. 
 
 D-nul Corado Toader: Sunt necesare 2/3 din voturi.  Daca nu exista luari de pozitie, supun la 
vot: 
Se numara voturile: 23 pentru 
 
 
PUNCTUL 22:  
Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din 
Timişoara B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3 către Mişcarea pentru Regatul României. 
 

 D-nul Adrian Pascuta: As dori sa intreb executivul, acest proiect a mai picat o data, care este 
motivul pentru care ne este inaintat din nou, nu cred ca s-a schimbat nimic intre timp.  

 
 D-nul director Nicusor Miut: Spatiul a trecut in discutie inca o data la Comisia de analizare a 

spatiilor cu alta destinatie si asta  a fost motivul pentru care a fost repus in plen, este o incapere singura, 
fara utilitati, fara nimic. Daca aveti d-voastra alte propuneri, propuneti-ne si il repartizam.  

 
 D-nul primar: Vream sa precizez ca la data respectiva in sala erau foarte putini oameni si aici 

trebuie o majoritate de 2/3 si mi-am permis sa o repun.  
 

 D-nul Corado Toader: Atrag atentia ca sunt necesare  2/3. Daca nu exista luari de pozitie, 
supun la vot: 

Se numara voturile: 14 pentru, 3 impotriva, 5 abtineri. Proiectul nu a fost aprobat. 
 
 
PUNCTUL 23:  
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1282/2001, modificat prin 
actul adiţional nr.1/29.05.2002 pentru suprafaţa de 87,50 mp. din spaţiul cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă din Timişoara, strada Alba Iulia nr.2(Palatul Culturii). 
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 D-nul Corado Toader: Supun la vot:  
Se numara voturile: 18 pentru, 2 impotriva 
 
 
PUNCTUL 24: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de priorităţi cu clădirile istorice cărora li se vor 
restaura faţadele în anul 2008, în baza Contractului de asociere nr.1/20.05.2006, încheiat între 
Consiliul Local  al Municipiului Timişoara şi S.C. URSUS Breweries S.A. şi aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.158/18.04.2006. 
 
 D-nul Corado Toader: Sunt necesare si de aceasta data 2/3 din voturi. Supun la vot:  
Se numara voturile: 22 pentru  
 
 

PUNCTUL 25:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2008 întocmite pe 
categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al 
oraşului Timişoara.  

 
 D-nul Corado Toader: Sunt necesare 14 voturi, daca nu exista luari de pozitie, supun la vot:  
Se numara voturile: 23 pentru  
 
 
PUNCTUL 26: 
Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă cu plată atribuit prin Decizia 
nr.2085/1991 în favoarea CARP.  
 
 D-nul Corado Toader: Sunt necesare  2/3 din voturi. Supun la vot:  
Se numara voturile: 21 pentru, 1 impotriva  
 
 
PUNCTUL 27: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara şi Fundaţia Umanitară Chosen pentru susţinerea unor servicii sociale la Nivelul 
Municipiului Timişoara. 
 
 D-nul Corado Toader: Supun la vot:  
Se numara voturile: 22 pentru 
 
 
PUNCTUL 28:  
Proiect de hotărâre privind  actualizarea tarifelor la Contractul de delegare  a gestiunii 
serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.SC2006 -15414/31.07.2006. 
 
 D-nul Corado Toader: Supun la vot:  
Se numara voturile: 21 pentru 
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PUNCTUL 29: 
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului  pentru un imobil, datorat 
bugetului local, pentru anii fiscali 2007-2008, de către Uniunea Adam Muller Gutenbrunn. 

 
D-nul Corado Toader: Supun la vot:  

Se numara voturile: 19 pentru 
 
 
PUNCTUL 30:  
Proiect de hotărâre privind consumul de carburanţi  pentru 11 scutere achiziţionate în anul 2008 
de Primăria Municipiului Timişoara. 
 
 D-nul Corado Toader: Supun la vot:  
Se numara voturile: 20 pentru 
PUNCTUL 31: 
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe un imobil pentru anul 2008 
Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timişoara – CARP. 
 
 D-nul Corado Toader: Supun la vot:  
Se numara voturile: 20 pentru, 1 impotriva 
 
 
PUNCTUL 32:  
Proiect de hotărâre privind  numirea unei noi Comisii de negociere a preţului de vânzare al 
spaţiului cu altă destinaţie situat în Timişoara, Piaţa Huniade înscris în C.F. nr.143188 colectiv 
Timişoara nr.top. 215/2.  
 
 D-nul Corado Toader: Din discutiile avute cu liderii de grup din CL, cred ca pentru 
operativitate cea mai facila solutie este ca fiecare partid politic sa desemneze o persoana.  
 
 D-nul viceprimar Adrian Orza: Eu v-as ruga doar sa nu desemnati cumva vreo persoana care 
a mai facut parte sau face parte din Comisia 550, care a negociat si daca se poate moral sa fie propusi 
exact acele persoane care au spus ca nu e bun pretul, cred ca asa ar fi cel mai corect sa fie dansii si sa 
negocieze. Sper sa negociati un pret mai mare decat valoarea de evaluare, ca daca, se merge in instanta, 
s-ar putea sa castige si sa obtina mai putini bani decat ce am negociat noi. Cred ca asa ar fi corect sa se 
intample.  
 
 D-nul Gaina Constantin: Din partea PRM,  Pascuta Adrian.  
 
 D-nul Valentin Moldovan: Din partea PNTCD, d-na Popa Radovan Smaranda. Nu a fost 
impotriva pretului. 
 
 D-nul Sorin Grindeanu: Din partea PSD, d-na Tonenchi Eugenia. 
 
 D-nul Iuhasz Anton: Din partea PNL, d-na Adriana Blaj.  
 
 D-na Lelica Crisan: Din partea PD, Vasi Calin .  
 
 D-nul director Miut: D-na Blaj este in comisia de 550, deci nu respectati.  
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 D-nul Corado Toader: Va rog o alta nominalizare in locul d-nei Blaj.  
 
 D-nul Iuhasz Anton: D-nul Jecu Aurel. 
 
 D-nul Corado Toader:  Voi da citire in continuare propunerilor facute de d-voastra: d-nul 
Pascuta Adrian (PRM), d-na Popa Radovan Smaranda (PNTDCD), d-na Tonenchi (PSD), d-nul Jecu 
Avram (PNL), d-nul Vasi Calin (PD).  
Supun la vot hotararea cu aceste nominalizari: 
Se numara voturile: 22 pentru 
 
 
 
PUNCTUL 33: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public.  
 
 D-nul Adrian Pascuta:  Eu as dori sa ii rog pe colegi sa nu voteze acest proiect, pentru ca mi 
se pare o suma imensa – peste 100.000 euro doar pentru a pune niste becuri, oricat de performante ar fi 
ele pe un pod, este absolut exagerat. 
 

D-nul  Valentin Moldovan: E vorba de vreo 5 strazi, dar dca nu vrei sa bagam la oameni 
lumina, nu, PRM-ul vad ca se opune iluminatului. 

 
D-nul Adrian Pascuta:   Am mers eu prea departe, scuze. La strazi e ok, la pod nu e ok. 
  

 D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 23 pentru 
 
 
PUNCTUL 34: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public  
„Extindere sistem iluminat arhitectural – Pod Traian”. 
 
 D-nul Adrian Pascuta:   Tocmai asta vroiam sa spun, m-am grabit, acest contract de extindere 
a iluminatului ar trebui, din punctul meu de vedere, folosit doar la strazi. Avem inca strazi in Timisoara 
neiluminate, mai ales prin parculetele din spatele blocurilor, sunt zone absolut intunecate. Daca dorim 
sa realizam un iluminat arhitectural la Podul Traian, parerea mea e ca acest iluminat ar trebui realizat 
prin licitatie si eu sunt convins ca pretul pe care l-am obtine ar fi mult mai mic. Acesta este punctul de 
vedere pe care doream sa il exprim. 
 
 D-nul Zubascu: Iluminatul arhitectural la Podul Traian nu costa 90.000 euro, ci 68.000 euro, 
numai taxele sunt diferentele. Si iluminatul arhitectural, va fac o comparatie intre Podul Traian si 
Opera, care a fost 50.000 euro si podul care va fi sa zic de 3 ori mai mult decat Opera, e 66.000.  
 
 D-nul Adrian Pascuta:    De ce nu se face licitatie totusi?  
 
 D-nul Zubascu: Extinderea la iluminatul public este un contract licitat si concesionat celor 2 
societati, cu licitatie internationala.  
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 D-nul Adrian Pascuta:    Aici nu este vorba de extinderea iluminatului public, este vorba de 
iluminarea arhitecturala a unui pod, este cu totul si cu totul altceva.  
 
 D-nul Zubascu: Este extindere, este nevoie de bransament, de statie de reglare.  
 
 D-nul primar:  Eu va rog sa puneti la vot. Vreau sa va spun ca in alte orase se ilumineaza si 
pomii, d-nul Pascuta are probleme cu podurile si cu strazile, puneti la vot, sa pice pe mana d-nului 
Pascuta si il si felicit cu treaba asta.  
 
  D-nul Adrian Pascuta:   Mai am o singura completare – cu banii acestia, am consultat, se pot 
construi 10 locuinte sociale si chiar am primit un raspuns de la Primarie, in actualul mandat se pare ca 
nu ati construit nici o locuinta, d-nule primar, daca va mandriti cu realizarea aceasta, in conditiile in 
care aveti 6000 de cereri la Primarie, haideti sa iluminam copacii.  
 D-nul primar: D-nule Pascuta, haideti sa lasam demagogia.  
  
 D-nul Adrian Pascuta:   Nu este demagogie, pentru ca este raspunsul pe care mi l-au dat 
subalternii d-voastra, nu cred ca sunt demagogi. 
 
 D-nul primar: Asa s-a votat proiectul in consiliul consultativ si asta va este stilul, eu va rog sa 
il puneti la vot, daca pica, pica, ca trece, trece.  
 
 D-nul viceprimar Orza: Eu fac o propunere – hai sa facem o comisie, sa se construiasca 10 
locuinte sociale cu 60.000 de lei si sa propunem si diploma de cetatean de onoare pentru comisia 
respectiva, in fruntea careia evident va trebui sa fie numit d-nul Pascuta, care sa realizeze 10 locuinte 
sociale cu 60.000 de euro. La modul foarte serios, ca tot am facut comisii. 
 
 D-nul Adrian Pascuta:   Cititi proiectul, nu e vorba de 60.000 euro, e simplu.  
 
 D-nul viceprimar Orza: Cu 90.000 de euro se face 10 locuinte sociale.  
 
 D-nul Corado Toader:  Supun la vot proiectul de hotarare in forma in care a fost propus: 
Se numara voturile: 15 pentru, 2 impotriva, 5 abtineri 
A fost aprobat, deoarece  erau necesare 14 voturi.  
 
 
PUNCTUL 35: 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada Liege”. 
 
 D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 22 pentru 
 
 
PUNCTUL 36: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizare strada Cloşca – 
extindere la 4 benzi, sector Bd. cetăţii – Str. Ovidiu Balea”.  
 
 D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 

Se numara voturile: 21  pentru 
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PUNCTUL 37: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare strada Moise 
Doboşan (Călimăneşti), Timişoara”.  

 
D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 

Se numara voturile: 21 pentru  
 
 

PUNCTUL 38:  
Proiect de hotărâre privind  reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru „Amenajarea 
Parcului Zona Bucovina” din Municipiul Timişoara.  
 

D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 21 pentru, 1 abtinere 
 
 
PUNCTUL 39: 
Proiect de hotărâre privind reactualizarea Studiului de fezabilitate pentru „Amenajarea Parcului 
Zona Uzinei” din Municipiul Timişoara.  
 

D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 21 pentru 
 
 
PUNCTUL 40: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea amplasării bustului lui Alexandru Mocioni în Parcul 
Scudier. 
 

D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 19 pentru 
 
 
PUNCTUL 41:  
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Construcţii pentru 
locuinţe colective şi servicii” strada Textiliştilor, Timişoara.  
 

D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 20 pentru 

 
 

PUNCTUL 42: 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Reabilitare Hotel 
Timişoara”, strada Mărăşeşti nr.1-3, Timişoara. 
 

D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 21 pentru 
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PUNCTUL 43: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire case familiale” 
strada Miriştei, nr.4, Timişoara. 
 

D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 23 pentru 
 
 
PUNCTUL 44: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare regim de 
înălţime de la P+4E+M la P+5E+Er la bloc de locuinţe cu spaţii comerciale „, strada Borzeşti, 
nr.36, Timişoara.  
 

 D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 23 pentru 
 
 
PUNCTUL 45:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului  Urbanistic de Detaliu  „Construcţie pentru 
locuinţe colective în regim  P+4E+Etr”, Str.Martir Paris Ianos nr.6 (fosta Valenii de Munte), 
Timişoara. 
 

D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 23 pentru  
 
 
PUNCTUL 46:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţă  colectivă 
P+3E”, strada Mureş nr.134C, Timişoara.  
 

D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 19 pentru, 1 abtinere 
 

 
PUNCTUL 47: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe colective şi 
funcţiuni complementare”, strada Mareşal C-tin Prezan nr.144, Timişoara. 
 

D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 18 pentru, 1 abtinere 
 
 
PUNCTUL 48: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Staţie de sortare pentru 
reciclarea deşeurilor”, strada Energiei nr.3/B, Timişoara. 
 

D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 24 pentru 
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PUNCTUL 49:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Etajare clădire P+1E 
pentru birouri, rezultând P+3E, strada Goethe, nr.2, Timişoara. 
 

D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 22 pentru, 1 impotriva 

 
 

PUNCTUL 50: 
Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei alocate evenimentului cultural  CONCERT PE 
BEGA (dedicat Zilei Europei). 
 

D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 21 pentru 
 
 
PUNCTUL 51: 
Proiect de hotărâre privind introducerea Concertului Jose Carreras pe Agenda manifestărilor 
culturale din anul 2008 ale Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.  
 

D-nul Corado Toader:  Supun la vot: 
Se numara voturile: 22 pentru 
 
 
PUNCTUL 52:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă alocate de la 
bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2008. 
 
 D-nul Corado Toader:  Vad o mana ridicata din sala, trebuie sa cer acceptul Consiliului Local 
inainte de a ne face un comentariu. Supun aprobarii CL daca sunteti de acord cu aceasta interpelare. Se 
numara voturile: 22 pentru 
 
 Din sala ia cuvantul Alexandra Cioclov: Sunt coordonatoarea Student Fest 2008. Avem un 
proiect pe care l-am depus pentru finantare la CL – Student Fest, a 17-a editie, este cel mai bun proiect 
al anului, conform galei societatii civile si a primit ca si finantare aceeasi suma ca si formarea tinerilor 
fotbalisti din Freidorf. Vroiam sa intreb daca e ceva normal in legatura cu asta. 
 

D-nul Corado Toader: Va rugam sa ne precizati pozitia din aceasta lista mare, unde anume 
dvs. faceti referire. 

 
Din sala ia cuvantul Alexandra Cioclov: Era vorba despre cel mai bun proiect cultural al 

anului conform Galei Societatii Civile. Proiectul Student Fest exista de 17 ani si a primit din partea 
Consiliului Local aceeasi suma ca si formarea tinerilor fotbalisti din Freidorf : 5000 lei fata de suma 
solicitata de 70.000 lei; pentru un proiect al carui buget total depaseste 4 mld. lei. 

 
D-nul Stirbu: Noi am sprijinit acest gen de actiuni an de an al acestui O.N.G. Anul acesta insa 

numarul proiectelor prezentate s-a dublat intr-o prezentare mult mai temeinica fata de cele anterioare 
motiv pentru care noi am fost obligati avand in vedere ca sumele solicitate se ridicau la suma de 81 
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mld. sa aplicam de la bun inceput dincolo de criteriul selectiei  in functie de valoare, de puncatj potrivit 
Legii 350 si cel al reducerii solicitarilor. Am solicitat Compartimentului de de resort al executivului ca 
prin contactarea autorilor proiectului sa lase libertatea dirijarii sumei totale catre acel proiect unu sau 
doua in limitele fondurilor existente; mai mult de atat nu se putea face. Asa ca daca dvs. din trei 
proiecte considerati ca acest proiect e mai important, aveti posibilitatea sa dirijati sumele intr-o 
proportie stabilita de dvs. catre acesta. Resusrse din buget numai exista. 

 
Din sala ia cuvantul Alexandra Cioclov: Tot un proiect cultural a primit suma de 90.000 lei . 

In total bugetul ar fi o suma de 10.000 lei daca le-am insuma fiindca am mai primit 2000 lei pe Sport 
Fest, dar grila de  criterii de evaluare nu este facuta publica si nu putem sti de ce un proiect cultural 
care este de 17 ani primeste o suma de 18 ori mai mica decat un proiect care se afla la a treia editie. 

 
D-nul Vasi:  Am primit o solicitare de suplimentare cu 2000 lei la Proiectul de la nr. 52 „Micul 

Pieton” al Asociatei East European. 
 
D-na Violeta Mihalache: Deoarece au fost multe proiecte ce au primit finantare  anul acesta, 

sumele s-au impartit corespunzator, ce a ramas e un rest de 1000 lei.  
 
D-nul Moldovan: Observ ca sunt unele asociatii care au chiar si trei-cinci  proiecte eligibile 

finantabile. Trei proiecte maxim mi se pare mult. Mai bine se opta pentru unu cu finantare substantiala 
sa-si poata desfasura evenimentul, asa dam 100 de finantari la 100 de evenimente mici si nu iese nimic. 
Sa nu mai vorbim ca Asociatia Chosen sare pentru depistarea cazurilor sociale. Nu inteleg, avem o 
intreaga directie care se ocupa cu depistarea cazurilor sociale, mai dam bani si altora sa depisteze 
cazurile sociale. Ar trebui sa fim mai atenti sa finantam actiuni reprezentative pentru Timisoara. 
 

D-nul Stirbu: ONG-ul Chosen a fost cea mai serioasa investigatie care s-a facut in Timisoara. 
 

D-nul Moldovan: Atunci desfiintam un serviciu social al Primariei. 
 

D-nul Stirbu:Dl. Primar m-a delegat pe mine sa particip la analiza. Comisia desemnata asa a 
avizat. 
 

D-nul Toader:Am retinut ca mai exista o suma de 1000 de lei ca si rezerva in buget, retin 
propunerea d-lui Vasi singura fezabila. 
Supun la vot acest amendament al d-lui Vasi. 
Se numara voturile: 20  pentru, 3 impotriva 
Supun la vot proiectul in intregime. 
Se numara voturile: 22  pentru, 1 impotriva 
 
 
PUNCTUL 53: 
Proiect de hotarare privind Acordul pentru inscrierea dreptului de folosinta gratuita pe o 
perioada de 49 de ani a unui teren in suprafata de 100.000 mp in favoarea Autoritatii de Sanatae 
Publica Timis pentru construirea unui spital regional de urgenta. 
 
Dl.TOADER: Supun la vot proiectul in intregime. 
Se numara voturile: 23 pentru 
 
Va multumesc pentru participare. Declar sedinta inchisa! 
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