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PROCES – VERBAL 
 

Încheiat azi 31.07.2007 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara  

 
 
 

Preşedinte de şedinţe: Dl. consilier Horia Băcanu 
Din numărul de 27 de consilieri au fost prezenţi 23. Au absentat : dl. Achimescu Bogdan, dl. 
Bîrsăşteanu Florică , dl. Ţepeneu Pavel şi dl. Ţucu Dumitru . 
Din partea executivului au participat dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, dl. Viceprimar 
Adrian Orza, dl. Viceprimar Dorel Borza şi dl. Secretar Ioan Cojocari. 
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr.  
 
 

ORDINEA DE ZI: 
1. Interpelările consilierilor municipali. 
2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Timişoara, domnului Mugur Isărescu . 
3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Timişoara domnului Ioan (Hansi) Moser . 
4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Timişoara domnului Roland Gunesch. 
5. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Timişoara domnului Alexandru Folker. 
6. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Timişoara, domnului Alexandru Buligan. 
7. Proiect de hotărâre privind conferirea post mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara lui Oscar Szuhanek. 
8. Proiect de hotărâre  privind rectificare bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 

2007. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi 

obiectivelor de performanţă pe anul 2007 ale S.C. PIEŢE S.A.  
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a 

obiectivelor de  performanţă ale S.C. „HORTICULTURA” S.A. Timişoara pe anul 2007.  
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 şi a 

Listei de investiţii pe anul 2007 ale S.C. Administrarea Domeniului  Public S.A. 
Timişoara. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă pe anul 
2007 ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara. 



13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi 
obiectivelor de performanţă pentru anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport 
Timişoara. 

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului constitutiv al S.C. RETIM ECOLOGIC 
SERVICE S.A. 

15. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a unei suprafeţe de teren 
către SC RETIM SA. 

16. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a unei suprafeţe de teren 
către SC ADP SA. 

17. Proiect de hotărâre privind schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timişoara şi 
Consiliul Judeţean Timiş. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 290 mp., care face 
parte din parcela cu nr. top 29787 în suprafaţă totală de 1635 mp înscrisă în cf 
56670Timişoara, din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al 
Municipiului Timişoara şi schimbul de terenuri între Municipiul Timişoara cu Pătru 
Ovidiu, Pătru Carmen Gabriela, Popa Emanuel şi Popa Daniela Carmen. 

19. Proiect de hotărâre privind imobilul din Timişoara, str. General Grigorescu nr. 2, cunoscut 
sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena. 

 
20. Proiect de hotărâre  privind prelungirea valabilităţii acordurilor de funcţionare pentru 

exerciţii comerciale în municipiul Timişoara.  
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitările beneficiarilor Legii nr. 

341/2004, întocmită în conformitate cu criteriile stabilite prin HCL nr. 27/30.01.2007, 
privind modificarea HCL nr. 294/27.06.2006. 

22. Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. Central S.R.L. 
23. Proiect de hotărâre privind atribuirea prin contract de concesionare fără licitaţie publică 

către S.C. AGN Group S.R.L. 
24. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune 

nr.11/01.11.1999 încheiat cu Clubul Sportiv F.C. SRBIANKA GIUCHICI  cu referire la 
identificarea amenajărilor ce pot fi efectuate şi prelungirea termenului de concesiune. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor  temporar 
disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

26. Proiect de hotărâre  privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
din piaţa agroalimentară Timişoara 700.  

27. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
din Timişoara, Piaţa Plevnei nr.1 către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.  

28. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
din Timişoara, strada V. Alecsandri nr. 1 . 

29. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
din Timişoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.15. 

30. Proiect de hotărâre privind extinderea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
închiriat în imobilul din Timişoara, Piaţa Libertăţii nr. 1 la Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit Programul SAPARD. 

31. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, 
proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara, închiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004.  



32. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 135/24.04.2007 privind  atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 
ani a suprafeţei de 880,00 mp. din imobilul situat în Timişoara, Piaţa Huniade nr. 3. 

33. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
329/25.07.2006 privind vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara. 

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea preţurilor de vânzare către chiriaşi a apartamentelor 
proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara situate în Timişoara, Bd. Tinereţii nr. 1, 
ap.4A, str. S. Micu nr. 16, str. I. Grozescu nr.8.  

35. Proiect de hotărâre privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru obiectivul de 
investiţii”Baza de întreţinere şi reparaţii troleibuze Calea Lipovei” situat în Timişoara, str. 
I.I. de la Brad în vederea înscrierii în CF nr. 2190/2, 2191/1-2191/2, 2191/1/1/1/4/2-
/3/4;2190/2, 2191/1- 2191/2, 2192/1/7/2; 2193/1/1/1/1/2. 

36. Proiect de hotărâre privind  intabularea  pieţelor  din Municipiul Timişoara. (C1,2,3,4,5). 
37. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Timişoara Piaţa Huniade 

nr.2, înscris în C.F. nr.63 cu nr. topo 266. 
38. Proiect de hotărâre  privind reorganizarea pe zone  a Consiliilor Consultative de Cartier 

din Municipiul Timişoara . 
39. Proiect de hotărâre  privind numirea membrilor în Consiliul de administraţie al unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat.  
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării din funcţia de membru al C.A. al RATT 

Timişoara a domnului Ovidiu Sere şi numirea în locul rămas vacant a doamnei Macrinne 
Mihnea. 

41. Proiect de hotărâre privind numirea în locul rămas vacant a domnului Vasile Roşu, în 
funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al SC PIEŢE SA. 

42. Proiect de hotărâre privind înregistrarea vehiculelor care circulă ocazional pe drumurile 
publice, pentru care nu există obligativitatea înmatriculării.  

43. Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 
cărbuni sau combustibili petroliferi familiilor sau persoanelor singure evacuate de către 
proprietari.  

44. Proiect de hotărâre privind iniţierea unei asocieri între Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara şi S.C. FCU POLITEHNICA  Invest S.A. 

45. Proiect de hotărâre privind consumul  lunar de carburanţi pentru microbuzul Mercedes 
Benz Vito (8+1 locuri) înmatriculat sub nr. TM 24 PMT care deserveşte Direcţia de 
Asistenţă Socială Comunitară.  

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui nr. estimativ de 4327 abonamente gratuite pe 
mijloacele de transport în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna august 2007 pentru 
persoanele beneficiare conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii le transportul 
urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 448/2006. 

48. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr.116/28.03.2006 . 

49. Proiect de hotărâre privind  modificarea  art.1 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 44/28.09.2004 privind constituirea Comisiei de negociere a 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 



50. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării unor lucrări de extindere la iluminatul 
public.  

51. Proiect de hotărâre privind sarcina completării, ţinerii la zi şi centralizării datelor din 
Registrul Agricol, pe perioada 2007-2011. 

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea  obiectivului 
de investiţie „Mansardare” la Grădiniţa PP nr. 20, str. Martir Silviu Motohon nr.53 
Timişoara.  

53. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „CHE BEGA 
TIMISOARA. Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne. 

54. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului 
de investiţie „Reabilitare infrastructură secţie pneumologie la Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „  Dr. V. Babeş” Str. Gh. Adam, nr. 13, Timişoara.  

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major de canal – 
Cartier Plopi – etapa a II-a. 

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate  „Execuţie fântâni publice 
forate în municipiul Timişoara. 

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Realizare fântână 
ornamentală – Piaţa Huniade” în Municipiul Timişoara. 

58. Proiect  de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în C.F.  nr. 1994 Moşniţa 
Veche, pentru crearea unui drum de legătură, de aprox. 450 ml, între Calea Moşniţei şi 
drumul de exploatare DE 1676/11, pentru Zona Plopi Sud. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire două 
terenuri de sport împrejmuite şi anexă în regim de P+Mp” Calea Şagului nr. 175 
Timişoara.  

60. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire clădire 
Calea Bogdăneştilor colţ cu Bd. Cetăţii Timişoara” şi realizarea unui parcaj subteran pe 
terenul care se află în incinta Grupului Şcolar de Industrie Alimentară.  

61. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu 
rezidenţial P+2E+M,  D+P+4E+M”, strada Liniştei nr.2A, Timişoara.  

62. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe 
semicolective” strada Ciocârliei nr.53 Timişoara  

63. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Zona Rezidenţială 
– parcela A 1504/1/6/1 „ Calea Buziaşului. 

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal „Biserica Ortodoxă 
Română şi centru social” – Timişoara, Bd. Take Ionescu nr.83. 

65. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală de producţie 
Garnituri de cauciuc”, Timişoara, teritoriul intravilan extins, DN 69 Timişoara – Arad, 
km.7, stânga. 

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  „Realizare drum de 
acces şi ridicarea interdicţiei pentru construirea pe parcelă a unei locuinţe individuale” 
Zona Freidorf – Timişoara. 

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD Locuinţe colective, D+P+3E+Mansardă 
parţială, strada Ion Roată nr. 55 Timişoara.  

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD Amplasare Case unifamiliale Str. Constantin 
Daniel nr. 9 Timişoara. 

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD Locuinţe colective în regim P+2E str. Aluniş 
nr. 79 Timişoara. 



70. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD Demolare Anexe, amenajări interioare, 
exterioare, etajare şi mansardare casă P, rezultând casă D+P+2E+M şi construire locuinţă 
plurifamilială în regim D+P+1E+M şi D+P+M, str. Ciprian Porumbescu nr. 24 Timişoara  

71. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD Locuinţe colective str. Letea nr. 24 Timişoara  
72. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Clădire birouri, servicii şi locuinţe 

plurifamiliale, str. Gh. Lazăr nr. 15 (nr. cad. 1211/2/1) Timişoara.  
73. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „ Imobil de locuinţe colective în regim 

D+P+2E+E retras „ zona Bd. Mareşal Constantin Prezan ( Lidia ) – str. Mureş, Timişoara  
74. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „ Parcelare teren, construire locuinţe şi 

funcţiuni complementare „, Calea Buziaşului nr. 116, Timişoara. 
75. Proiect e hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu locuinţe 

colective”, str. Luceafărul nr. 9-11 Timişoara. 
76. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „ Extindere zonă rezidenţială „ parcelele cu nr. 

topo 1289/998-1030/b/2/a/1/162 şi 1289/998-1030/2/b/2/a/163, str. Luţă Ioviţă, 
Timişoara; 

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „ Imobil de locuinţe colective propus şi 
servicii existente „ Aleea Cristalului nr. 2A, 2B, Timişoara. 

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „ Ansamblu de locuinţe colective şi servicii”, 
str. Ion Ionescu de la Brad nr. 11, Timişoara. 

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „ Extindere hotel „, str. Radu Tudoran nr. 18; 
80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcţii pentru 

birouri, locuinţe şi sănătate”, str. Protopop G. Dragomir nr. 15, Timişoara. 
81. Proiect de hotărâre privind aprobare PUD Spaţii depozitare şi birouri Bd. Industriilor nr. 4 

Timişoara. 
82. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcţie pentru 

comerţ locuinţe- modificare PUD aprobat prin HCL nr. 378/2005, Calea Torontalului nr. 
74A Timişoara. 

83. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „ Ansamblu de locuinţe colective „ str. I. 
Slavici nr. 98, Timişoara. 

84. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „ Construire hale depozitare cu corp 
administrativ „ – parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, DN 59 Calea Şagului km 8 dreapta, 
intravilan extins. 

85.  Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „ Zonă producţie şi depozitare „ Timişoara, 
extravilan DN 69 Timişoara – Arad  km 7+800 stânga. 

86. Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbalistic de Detaliu „Locuinţe colective şi 
Servicii str. Gh. Asachi nr. 1, 1/a şi str. Cronicar I. Neculce, Timişoara. 

87. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Zonă de producţie amplasare hală producţie 
mecanică fină şi corp administrativ Calea Moşniţei Timişoara 

88. Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara cu Fundaţia RUBIN în vederea realizării în comun a proiectului „Arta în 
stradă”.  

89. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Asociaţia Documentor Timişoara în vederea organizării sesiunii de Trening 
Deschis „Discovery Campus Masterschool” în perioada 10.09.2007 – 16.09.2007. 

90. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Universitatea de Vest Timişoara în vederea organizării Concursului 



Internaţional de Interpretare Vocală „Sabin Drăgoi” Ed. a V-a în perioada 21.09.2007 – 
24.09.2007. 

91. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Muzeul de Artă Timişoara, în vederea organizării expoziţiei „Dominarea 
Iraţionalului” cu lucrările lui Salvador Dali în perioada 09.07.2007 -07.08.2007. 

92. Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei alocate Casei de Cultură a Municipiului 
Timişoara pentru organizarea Zilei Timişoarei – 3 August 2007.  

93. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Asociaţia 
Automotivest în calitate de membru fondator şi alocarea sumei de 50 RON din bugetul 
local pentru contribuţia la capitalul social al Asociaţiei Automotivest. 

94. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Clubul Sportiv  Şcolar nr. 1 Timişoara în vederea organizării turneului 
Internaţional de Juniori – Lupte Libere „ Cupa Timişoara. 

95. Informare privind situaţia eliberării spaţiului din zona Cetăţii – Timişoara – Bastionul 
Theresia unde îşi desfăşoară  activitatea S.C. Complex Bastion S.R.L., spaţiu în care se 
vor efectua lucrări de consolidare  în cadrul investiţiei „Reabilitarea şi revitalizarea 
fortificaţiei Cetăţii Timişoara – Bastionul Theresia”. 

96. Adresa nr.SC2007 – 15224/02.07.2007 a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.  
referitoare la convocarea unei adunări generale extraordinare. 

 
 
 
 
Dl. Preşedinte: Aş dori să deschidem şedinţa şi supun la vot procesul verbal din 19.06.2007. 
 
 Se votează: 15 voturi pentru 
 
Doresc să comunic solicitarea dl. Secretar de a trece punctual 96 al ordinei de zi pe punctual 1 al 
ordinei de zi .Este o comunicare privind adresa ADP referitoare la convocarea unei adunări 
generare extraordinare.Supun la vot. 
 
 Se votează : 14 voturi pentru 1 abţinere. 
 
Dau cuvântul dl. Primar pentru o corectare la ordinea de zi. 
Dl. Primar : Aş propune un punct la ordinea de zi care vizează un P.UD. şi o modificare de 
P.U.Z. aprobat în 2001 pentru zona Oituz.Vine de La Universitatea de Vest, s-au obţinut de la 
Guvern perin Compania Naţională de Investiţii, pentru a se face acolo o sală de sport . 
Universitatea de Vest pe ultima sută de metri a trimis documentaţiile. Acesta ar fi un punct 
suplimentar care ar trebui discutat. 
Dl. Preşedinte : Supun aprobării introducerea pe ordinea de zi a acestui punct. 
 Se votează : 20 voturi pentru. 
 
Propun ca interpelările să le facem în scris. 
 
Se votează 14 voturi pentru. 
Supun la vot ordinea de zi în ansamblul ei. 
 Se votează : 15 voturi pentru. 



 
Cvorumul pentru şedinţa de azi este întrunit. 
Dl. Primar : În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, republicată doresc să informez 
Consiliul Local că între 8 şi 24 august voi pleca în concediu.Voi anunţa şi prefectura şi doresc să 
se ia la cunoştinţă această treabă. 
Dl. Preşedinte : Osă începem cu Adresa A.D.P. 
Dl. Secretar : Au fost discuţii referitoare la solicitarea a 15 consilieri privind convocarea 
Adunării generale la ADP. Ei ne-au făcut o adresă către consiliul local în care susţin un punct de 
vedere.Faţă de această adresă am făcut o notă şi îmi spun punctul de vedere din punct de vedere 
juridic. Ei spun că în conformitate cu prevederile art.119 din Legea 31 , consiliul de 
administraţie, respectiv directoratul convoacă adunarea generală la cererea acţionarilor 
reprezentînd individual sau împreună cel puţin 5 la sută din capitalul social sau o cotă mai mică 
decît în actul constitutiv dacă se prevedere altfel şi dacă cererea cuprinde dispoziţii ce intră în 
atribuţiile adunării generale. Avînd în vedere faptul că la S.C. ADP. S.A Consiliul Local este 
acţionar unic, nu există mai mulţi acţionari care împreună sau individual să reprezinte 5 la sută 
din capitalul social sau o cotă mai mică ,convocarea trebuie făcută de acel acţionar unic Consiliul 
Local în întregul său, adică prin hotărîrea consiliului local. Nu putem spune că dvs. fiecare 
reprezentaţi o entitate de 5 la sută , nu sunt toţi întruniţi sau cum prevede majoritatea cu două 
treimi nu se poate convoca. Faptul că consiliul local este format din mai multe persoane , aceste 
persoane sunt acţionari la societatea comercială, ei nu pot acţiona individual , ci ca un tot unitar, 
consiliul local în întrgul său este acţionar unic ADP . ADP are un singur acţionar . Acest singur 
acţionar fiind consiliul local format din 27 de persoane , în cazul nostru, pentru convocarea 
adunării generale extraordinare este necesar emiterea unei hotărîrii de consiliu , şi fiind vorba de 
patrimoniu avem nevoie de două treimi , conform art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001, 
republicată. » dacă se întruneşte votul consilierilor mai sus menţionaţi se emite o hotărîre prin 
care se aprobă : convocarea adunării extraordinare , locul şi data ţinerii adunării , ordinea de zi cu 
menţiunea tuturor proiblemelor care vor face locul dezbaterii. Prin urmare propunerea făcută de 
către cei 15 domni consilieri trebuia înaintată de către aceştia consiliului local , singurul în drept 
să decidă convocarea adunării generale. Acesta este punctul meu de vedere.  
Dl. cons.Grindeanu : Vom face un proiect de hotărîre , îl vom depune şi se va dezbate în plen. O 
singură întrebare : de ce trebuie dauă treimi pentru că este convocare a unei AGA. 
Dl. Secretar : Pentru că toate problemele care se discută aici legate de societăţile noaste 
comerciale sunt probleme de patrimoniu  avem navoie de două treimi.Eu mi-am spus punctul de 
vedere. M-am simţit dator să fac acest lucru.  
Dna. Cons. Vlad : Dacă este valabil pentru ADP acest lucru de ce nu este valabil şi pentru Retim 
care intră azi în discuţie şi unde erau de discutat nişte acţiuni care trebuiau supuse spre vînzare 
consiliului local , care nu a fost anunţat de acest lucru, am fost puşi în faţa unui material gata 
redactat şi hotărît şi dacă este vorba de regiile consiliului atunci trebuie să răspundem în mod       
egal de toate şi nu trebuie să se facă abstraţie de cuvîntul nostru. Cele 60 de materiale pe care l-aţi 
inserat azi aici arată lipsa dvs. de consideraţie faţă de membrii consiliului local. În şedinţă de plen 
noi am hotărît ca la ori ce şedinţă să nu fie mai mult de 40 de materiale , cele 60 de materiale au 
fost aduse în ultima zi, imposibil de parcurs în cîteva ore. Cred că exista o lipsă de respect faţă de 
ceea ce insemnă consiliul local . 
Dl. cons. Păşcuţă : Citez din răspunsul dat de ADP : Convocarea unei adunări generale fie ea 
ordinară este atributul exclusiv al acţionarului unic şi nu al altcuiva. În aceste condiţii 
presupunînd că răspunsul pe care ni l-a dat ADP este corect concluzia pe care o trag eu este că de 



3 ani de zile nu am avut o adunare generală legală . Eu nu-mi aduc aminte să fi convocat consiliul 
local o adunare generală la altă societate. Aş dori să ne lămuriţi asupra acestui aspect. 
Dl. Secretar : Eu mi-am spus punctul de vedere mai mult nu am ce spune. Fiecare răspunde de ce 
face.  
 

 
 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, 
domnului Mugur Isărescu 
 
Dl. Preşedinte : Avînd in vedre avizul comisiei pentru cultură şi observaţiile comisiei 4. 
Dna. Cons. Vlad : Nu văd ce legătură are dl. Isărescu cu oraşul nostru şi în al doile rînd presa din 
ultimele săptămîni a stipulat un proces penal la adresa dl. Isărescu , iar noi înţelegem că un 
cetăţean de onoare trebuie mai întîi să-şi rezolve aceste probleme şi apoi să fie pe lista cetăţenilor 
de onoare ai oraşului. 
Dl. Preşedinte : O comisie a avizat favorabil şi o comisie a respins. 
Dl. Secretar : Este suficient votul unei singure comisii pentru ca proiectul să fie pus în dezbatere. 
Dna. Cons. Vlad : Lămuriţi-ne ce legătură are cu oraşul nostru, este născut în Timişoara sau… 
Dl. Primar : Doamnă vă spun un singur lucru : Isăresu a fost ministrul României în 2000 , a 
deschis pentru Timişoara o mare oportunitate, punctul de frontieră Cenad Chisonborg care 
favorizează municipiul Timişoara din toate punctele de vedere. Dacă aveţi obiecţiuni faţă de 
personalitatea unui om care pe lângă faptul că a fost prim ministru , în calitatea de guvernator al 
Băncii Naţionale serveşte toată România şi nu numai România, puteţi s-o exprimaţi prin vot . Am 
considerat de datoria mea să introduc această propunere. 
Dl. Preşedinte : Supun la vot proiectul. 
 Se votează :  19 voturi pentru  
   1 abţinere. A trecut.  
   1 vot impotriva 
 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timişoara domnului Ioan (Hansi) Moser . 

 
Dl. Preşedinte : Avem avize favorabile. Supun la vot . 
 Se votează : 20 voturi pentru . A trecut. 
 
 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timişoara domnului Roland Gunesch. 

 
 

Dl. Preşedinte : Supun la vot proiectul. 
 Se votează : 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă. A trecut.  



 
 
 
 
 
 
 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara 

domnului Alexandru Folker 
 

Dl.Preşedinte : Supun la vot proiectul. 
 Se votează : 20 voturi pentru. A trecut. 

 
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI  

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timişoara, domnului Alexandru Buligan. 

 
Dl. Preşedinte : Supun la vot proiectul. 
 Se votează : 20 voturi pentru . A trecut. 
 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind conferirea post mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara lui Oscar Szuhanek. 

 
Dl. Preşedinte : Supun la vot proiectul . 
 Se votează :19 voturi pentru. A trecut. 
 
 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind rectificare bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 
2007. 

 
Dl. Preşedinte : Aviz favorabil din parte comisiilor. 
Dl. cons. Moldovan : Aş dori să propun 3 amendamente la proiectul de hotărâre. 
Primul se referă la o adrsă 8384 din partea Colterm şi a Ordinului Ministerului de resort privind 
alocarea unei sume de 4,8 milioane de lei subvenţii pentru compensarea creşterii preţurilor pentru 
combustibil în vederea producerii energiei termice . Aceşti bani alocaţi Timişoarei propun să fie 
trecuţi ca venituri la poziţia 42.02.32 şi  la cheltuieli la poziţia , cap. 81.02, art. 40 subvenţii la 
combustibili şi energie . Ţinând cont de proiectul pentru organizarea zilei Timişoarei , propun 
suplimentarea subcapitolului 67.02.03.06. Casa de Cultură cu suma de 25.000 lei , sumă care va 
fi diminuată corespunzător în subcapitolul  67.02.05.03 Spaţii verzi . 
Ultimul amendament vine în baza unui ordin de plată din partea Inspectoratului Timiş pun 
cuprinderea în planul de buget la cap. 65.04.02 Investiţii , amenajare depozit manuale şcolare la 



Grup Şcolar C.F.R.  cu suma de 35.000 lei banii care sunt alocaţi de către Inspectoratul Şcolar 
Timiş către Consiliul Local Timiş . 
Dl. Preşedinte : Supun la vot primul amendament : subvenţii la energia termică. 
 Se votează : 21 voturi pentru. A trecut. 
 
Al doilea amendament cu 25.000 Ron pentru Casa de Cultură . 
 Se votează : 21 voturi pentru. A trecut.  
 
Al treilea amendament pentru amenjare depozit manuale şcolare. 
 Se votează : 21 voturi pentru . A trecut.  
 
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamente. 
 Se votează : 21 voturi pentru. A trecut.  
 
 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi 
obiectivelor de performanţă pe anul 2007 ale S.C. PIEŢE S.A.  

 
Dl. Preşedinte : Avem avize de la comisii . 
Dl. cons. Moldovan : Comisia 3 are un amendament pentru toate bugeturile de venituri şi 
cheltuieli , poziţia 75 Anexa 1 sumele alocate pentru recompensarea managerului sau directorului 
general să se rezume suma respectivă la contravaloarea salarului aferent unei luni .Propunem un 
singur salar nu 12.  
Dl. Preşedinte : Supun la vot amendamentul. 
 Se votează : 20 voturi pentru. A trecut.  
Supun la vot proiectul în întregime. 
 Se votează : 21 voturi pentru. A trecut.  
 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a 
obiectivelor de  performanţă ale S.C. „HORTICULTURA” S.A. Timişoara pe anul 2007.  

 
 
Dl. Preşedinte : Avem acelaşi amendament, cu suma corespunzătoare. 
 Se votează : 18 voturi pentru, 1 abţinere. 
 
Supun la vot proiectul cu amendamentul. 
 Se votează : 20 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2007 şi a 
Listei de investiţii pe anul 2007 ale S.C. Administrarea Domeniului  Public S.A. Timişoara. 

 



Dl. Preşedinte : Comisa 3 a avut 2 amendamente aici. Primul ca şi la celelate şi a mai propus 
diminuarea cheltuielilor cu reclama de la 78.000 RON al la 20.000 RON. 
Supun la vota acest amdament. 
 Se votează : 13 voturi pentru, 3 abţineri, 2 voturi împotrivă. 
Acum supun la vot amendamentul cu limitatea fondului de premiere. 
 Se votează : 18 voturi pentru, 2 abţineri. 
AScum supun la vot proiectul în întregime. 
 Se votează : 11 voturi pentru , 7 abţineri,1 vot împotrivă.  A căzut. 
 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă pe anul 2007 
ale S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara. 

 
Dl. cons. Mistor : O societate trebuie să aibă buget. Nu poate functiona fără. 
Dl. cons. Grindeanu: Dl. Mistor , oricum cei de la ADP fac ce vor, aşa că nu au nevoie de votul 
nostru. 
Dl. Preşedinte : Supun la vot proiectul. 
 Se votează  12 voturi pentru , 7 abţineri, 1 vot împotrivă.  A căzut. 
 

 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi 

obiectivelor de performanţă pentru anul 2007 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara 
 

Dl. Preşedinte : S-a făcut acelaşi amendament cu privire la limitarea sumei de premiere. 
Se votează :19 voturi pentru,1 vot împotrivă. 
Supun la vot proiectul. 
 Se votează :20 voturi pentru. A trecut. 
 
 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului constitutiv al S.C. RETIM ECOLOGIC 
SERVICE S.A. 

 
Dl. Preşedinte : Avem un amendament din partea dl.Ciuhandu care a oropus 4 membri in 
consiliul de administraţie din partea consiliului local şi 3 membrii din partea RER. 
Dl. cons. Ciuhandu : Am considerat că având în vedere că reprezintă oraşul nostru este normal 
să avem în consiliul de administraţie 4 membri. Se punea problema să avem un membru neutru, 
acel membru neutru este relativ.  
Dna. Cons. Vlad : Pentru oraşul nostru societatea pentru distribuirea de acţiuni oraşul nostru este 
scos în afara societăţii. În primul rând este necostitutiv pentru că trebuia adus la cunoştiinţa 
consiliului local modificările care au loc în privinţa societăţii şi după ce consiliul local ş-ar fi dat 
acordul ar fi trebuit să vină în plen şi să fie supus dezbaterii .Faptul că nu ne-a fost adus la 
cunoştiinţă îl descalifică .Aici se fac o serie de modificări care sunt foarte importante . Retim 
Timişoara pierde ca număr de acţiuni , plus schimbarea datei de concesionare. Acestea sunt 



lucruri care trebuiau discutate în consiliul local , având în vedere că suntem unici acţionari ai 
societăţii, nu se poate să ni se aducă la cunoştiinţă în ultimă zi într-un bloc de materiale de 60 de 
puncte. Doresc să scoatem de pe ordinea de zi acest material şi după ce va fi supus conform legii 
spre dezbatere fiecare punct atunci să încercam să votăm acest lucru.  
Dl. Primar : Mă opun să se scoată de pe ordinea de zi . Afirmaţiile doamnei sunt complet 
anapoda . Dînsa ştie şi are sub iscălitură cel puţin …..treaba s-a discutat şi 3 săptămâni la rând dl. 
Reprezentant al RER , dl. Puri , căruia v-aş ruga să-i dati cuvântul a fost pe la diverse comisiişi 
nu spuneţi că aţi aflat în ultimul moment. Dacă este aşa înseamnă că nu aţi fost la comisii. 
Dna. Cons. Vlad : Vă rog să urmăriţi prezenţa mea la comisii. Am fost prezentă mereu, faptul că 
dl. vine şi susţine nişte lucruri .....Comisia noastră a discutat-o şi ne-am opus. 
Dl. Primar: V-aţi opus, dar aici este un plen care poate judeca. 
Dna. Cons. Vlad : Aţi făcut modificări la actul constitutiv foarte importante.Aţi făcut o 
concesiune de la 15 la 49 de ani . 
Dl. Primar : Legea românească permite 49 de ani. Vă rog să vă conformaţi procedurilor din 
consiliul local, nu mai afirmaţi că nu aţi ştiut pentru că aţi ştiut foarte bine şi aţi decis, acum să 
decidă plenul.  
Dna. Vlad : Trebuia discutat de consiliul local ca şi acţionar aşa cum ne-am adunat aici şi nu cu 
fiecare în parte. 
Dl. Primar : Doamnă aruncaţi vorbe de clacă şi nu putem purta o discuţie.  
Dna. Cons. Vlad : Nu este adevărat un acţionar trebuie să aibă calitatea de acţionar.Să ştie 
consiliul local care este realitatea. 
Dl. cons. Păşcuţă : Şi eu consider că cererea doamnei Vlad este o cerere prea importantă pentru a 
o lua aşa în pripă , mai ales că văd că modificările asupra cărora am convenit în comisiile de 
resort , în comisia de patrimoniu împreună cu dl. Puri nu se regăsesc în proiect. Noi în comisie 
am hotărât modificarea acestui proiect în mai multe puncte. 
Dl. Preşedinte Supun la vot dacă doriţi să-l ascultăm pe dl. Reprezentant al RER. 
Dl. Moldovan : Doresc să vorbesc eu mai înainte. Aş dori ca dl. Puri să-şi exprime în plen 
acordul pentru că ei ca şi celalaltă parte de acţionari au venit cu o propunere , noi cu altă 
propunere. Avem propuneri la comisia 3 şi dorim să le supunem votului .Fac 2 precizări : REBU 
nu are nici otreabă la RETIM , aceasta este o societate la Bucureşti. Aici sunt acţionari consiliul 
local Timişoara şi RER din Germania. Numărul de acţiuni este constant problema este de 
distribuire a numărului de acţiuni. Votul în AGA se ia cu majoritate dacă sunt 2 acţionari . Practic 
va fi nevoie de unanimitate permanentă. Legat de cele propuse de modificarea actului constitutiv, 
dacă doriţi precuzări de ce în cadrul comisiei le-am solicitat o să vi le citesc dacă nu vă rog să le 
supuneţi la vot.  
Dl. Secretar : Eu am crezut că avem 50 la sută partea germană 50 la sută . Nu am crezut că 
problemele puse aici vor ridica probleme mari  şi divergenţe. S-a spus punctul de vedere al 
executivului, a fost trecut materialul prin comisii şi s-a  supus plenului pentru a putea fi întregite 
problemele de AGA.Văd că apar probleme  şi pentru a fi consecvenţi cu ce am spus faţă de ADP., 
hotărâţi acum adunarea AGA dvs. consilierii, discutaţi toate problemele, se face procesul verbal 
al şedinţei AGA , dânşii îl supun aprobării dânşilor şi dvs. îl supuneţi aprobării consiliului local.  
Dna. Cons. Vlad : Asta înseamnă respectarea legii.  
Dl. Secretar: Oricare parte care nu este mulţumită spune că nu s-au respectat toate procedurile.  
Eu trebuia acum, dar am crezut că nu este cazul , pentru că la o investiţie mi se părea că este o 
treabă normală să-şi prelungească termenul , pentru obiectul de activitate a fost verificată de dl. 
Primar foarte atent , să rămână numai cu activităţile care sunt ale lor . Problema din discuţie era 
numai cu membrii consiliului de administraţie. 



Dna.cons. Vlad : Cine face parte din consiliulul de administraţie din partea consiliului local Eu 
văd în acte dar nu recunosc pe nimeni dintre noi. 
Dl. Secretar : Dl. Cons. Petrişor spuneţi şi dvs. dacă se consideră că sunt probleme divergente 
votaţi acum convocarea unei AGA. 
Dl. Preşedinte : Supun la vot ca dl. Reprezentant al RER să ia cuvântul. 
 Se votează : 17 voturi pentru. 
 
Dl. Puri : Această societate s-a înfiinţat în 1996 tot în această sală cu concursul tuturor 
partidelor.Şedinţa a fost condusă de un reprezentant al PRM . S-a votat în unanimitate înfiinţarea 
acestei societăţi . Cu toate problemele legislative care atunci au fost inerente unei astfel de 
acţiuni. Între ele aceea durată de viaţă de 15 ani . Întere cele 10 firme ale noastre care le avem cu 
alte consilii locale este singura pentru că legea prevede a se face nelimitat, acţionarii putând 
oricând la voinţa lor să se desfiinţeze o societate , dar şi aceşti  49 de ani sunt suficinţi dacă 
negândim la investiţiile pe termen lung care trebuie făcute. Numai din 2000 până azi am investit 
4,6 milioane de euro, pînă în 2006, în special în utilaje.În faţa nostră stau investiţii deosebit de 
însemnate  de soratare care este necesară oraşului pentru că anul viitor deponia va fi închisă şi va 
fi dusă la peste 40 de km la deponia nouă , la Gizela. .Depunerea costă 18 euro circa pe tonă mai 
intervine şi acest transport care îl va acoperi cetăţeanul, sau cine.Pentru a reduce acet transport 
este necesar şi eu am discutat cu reprezentanţii Primăriei şi este nevoie de a face o investiţie de 
peste 2,5 milioane europentru o staţie de sortare pe un teren pe care este vizavi de CET pentru ca 
populaţia să poată suporta costurile. Aceasta este problema. .Vom continua investiţiile în utilaje 
anul acesta şi construirea unui sediu administrativ, atelier central de reparaţii, depozit ca să ieşim 
din oraş din motive de mediu în afara oraşului..Aceste două investiţii au fost planificate : pentru 
instalţia de sortare , toate acestea au fost organizate de partea privată, să nu zic germană.a acestei 
societăţi. Cifra de afaceri a predecesorilor dvs. a fost în primul an la 1,87 milioane euro, acum 
este de  6,2 miloane euro.Societatea merge înainte, acţionarii privaţi au renunţat complet la 
dividente, le-au lăsat în societate pentru investiţii. În precedenţii ani s-au dat între 30 şi 50 la sută 
dividente restul au rămas în societate pentru investiţii.Pentru aceste modificări este nevoie 
deoarece legea o cere ca din cele 2 acte costitutive ale societăţii să se facă unul singur în care să 
se includă toate s-au redus activităţile menţinându-se doar cele necesare şi dorim pentru 
investiţiile majore şi factorul activ în firmă componenta privată spre deosebire de celelalte 
socităţi ale primăriei unde acţionar unic este Primăria să putem să încadrăm Timişoara într-o 
organizaţie de grup care la investiţiile mari să garanteze grupul prin investiţii la banci care cer 
bilanţul consolidat şi este necesar ca activitatea executivă realizată de consiliul de administraţie 
să fie în mâna celui care garanteză faţă de bănci creditul . Conducerea strategică a societăţii 
rămâne aşa cum a fost cu 50 la sută consiile de administraţie consiliul local şi 50 la sută partea 
privată.Când s-a înfiinţat societatea s-a dorit să fie 50.Partea privată a avut 50 la sută care datorită 
necesităţii de lege s-a împărţit într-un acţionar majoritar şi 3 minoritari , iar acum legea permite 
să fie numai 2 atunci partea de 50 care era pentru partea privată s-a trecut prin cedarea de către 
acţionarul minoritar acţionarului majoritar privat. Aceasta este logica pentru care s-au făcut 
aceste modificări. Referitor la consiliul de administraţie s-au şters primele puncte rămîne 
consiliul de administraţie şi partea aceea cu mărire de capitatl a rămas doar la consiliul de 
administraţie. Eu nu am avut influenţă asupra celui de la dvs.  
Dl. Preşedinte : Trecem la votul amendamentelor . Primul amendament la comisia doi privind 
consiliul de administaţie 4 membrii din consiliul local şi 3 din partea RER. 
 Se votează : 13 voturi pentru, 6 abţineri, 1 vot împotrivă. 
 



In comisia 3 s-au făcut mai multe : la art.7.1 capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza 
hotărârii adunării generale a acţionarilor în condiţiile şi cu respectarea legii  - restul textului din 
articol eliminat. 
 
 Se votează : 17 voturi pentru, 1 abţinere. 
La art. 14.2 se elimină pct. b şi c rămâne în vigoare restul.Aici nu am găsit  pct. respective. 
Dl. cons.Moldovan : Era vorba despre o posibilitate să se adopte unele decizii care noi am 
considerat că sunt de competanţa AGA.  Este vorba de pct.14.2 din actul constitutiv care se referă 
la 14.1.În art.14.2 se spune : exerciţiul atribuţiilor prevăzute la art.14.1 lit. b,c, şi d se deleagă 
consiliul. Noi am solicitat să se delege consiliului numai lit.d. Efectiv la art. 14.2 ar rămîne doar 
lit.d ca şi delegare.  
Dl. Preşedinte : Supun la vot acest amendament : 
 Se votează : 20 voturi pentru, 1 abţinere. 
Ultimul amendament eliminarea art.14.6 . Supun la vot. 
 Se votează : 18 voturi pentru. 
 
Dl. cons. Păşcuţă : Avînd în vedere faptul că a fost aprobat amendamentul dl. Păşcuţă ar mai 
trebui făcută o modificare în textul proiectului.La art. 15.3 este enumerată şi prezentată 
componenţa consiliului de administraţie . Prin adoptarea amendamentului această componenţă se 
schimbă şi ar trebui ca reprezentanţii părţii germane să ne spună la care din cei patru pe care i-au 
propus renunţă şi ar trebui să desemnăm o altă persoană pentru a-i lua locul. 
Dl. Puri : Ceea ce hotărâţi dvs. aici este o propunere ea va trebui aprobată în AGA.Dvs. puteţi 
face orice propunere este dreptul dvs. , dar doresc să spun că până acum firma a mers înainte 
datorită aportului părţii private. Dacă consiliul consideră necesar să preia conducerea executivă a 
acestei firme va trebui să o şi facă , să caute executant pentru instalaţie, să proiecteze, să discute , 
etc. Noi dorim să ne luăm reăspunderea pentru acestre acţiuni majore pentru dezvoltarea firmei şi 
ne vom supune , dar nu vom mai fi partea motrică, se doreşte să fie consiliul, eu nu am nimic 
împotrivă.Nu aşa a fost gîndită societatea, dar voi lucra încontiunuare la această societate. Eu 
sunt preşedintele consiliului de administraţie, dar pot renunţa pentru cineva dintre dvs. Am 
încercat să explic de ce este neceast ca conducerea executivă să fie la partea privată , garanţiile 
pentru toate aceste credite vor trebui găsite în altă parte pentru că nu le mai putem lua, Timişoara, 
Retim-ul neintrând ăn componenţa grupului. 
Dl. Preşedinte. : Înţeleg că trebuie să aşteptăm un punct de vedere scris şi oficial de la asociaţii 
cu care s-a stabilit această asociere. Amendamentul a fost validat prin vot de consiliu dar fără 
această componenţă nu se poate.  
Dl. Secretar : Această problemă nu depinde numai de dvs. ,este 50 la sută, 50 la sută. Dvs. puteţi 
hotărî ce doriţi, dacă parte germană are 50 la sută pică. Aici trebuie să existe un consens . Mai 
bine convocaţi AGA şi staţi la discuţii. Noi la discuţiile cu dl.Puri şi dl. Primar, eu am spus că nu 
o fie nimeni cu dvs. 4 cum nici noi nu suntem cu dvs. 4 . Să fie fie unul independent : 3 şi 3 şi 
unul independent.Dvs. aţi propus 4 , avem o hotărâre cu 4 , partea germană îşi exprimă refuzul , 
se ajunge la un blocaj. 
Dl. cons. Ciuhandu : Eu pot să renunţ la amendamentul meu dacă acesta este în defavoarea 
bunului mers al societăţii.  Nu văd un impediment la 4 cu 3 pentru că consiliul de administraţie 
gândeşte planuri şi strategi.  Care dintre membrii consiliului de aici ar fi impotriva strategiei de 
dezvoltare a Retimului.Nu vad cum o persoana independenta oricare a r fi ea ar fi de o parte şi de 
alta. Acesta a fost punctul de vedere.Eu nu ţin la amendamentul meu ca să nu meargă treaba şi să 



îngreunăm situaţia. Nu sunt de acord cu ceea ce a spus dânsul că dacă sunt 4 din consiliul local să 
preluăm noi conducerea. 
Dl. Primar : Noi în momentul de faţă suntem în postura de a achiziţiona această staţie care este 
esenţială şi permite separarea deşeurilor la faţa locului, aici în Timişoara , nu le mai ducem pe 
toate la Gizela să mai umflăm tariful timişoreanului Aceste lucruri trebuie aduse din import 
pentru că nu există în România staţie de sortare. Când am discutat cu partea germană au spus că 
ei merg şi îşi asumă o anumită răspundere de natură practică, tehnică , avem dorinţa ca în această 
poziţie să fie un om care să priceapă traba. Dacă se merge pe problema de încredere se poate 
accepta , dacă nu şi dorim să punem cu orice preţ pe cineva acolo care se pricepe , să mai 
întârziem achiziţionarea acestei staţii de sortare putem s-o facem cu consecinţele care decurg de 
aici. Aici trebuie adoptate nişte măsuri de către oameni care pricep chestiile nu de factori politici . 
Noi am avut discuţii apropape o lună în care diverse puncte pe care dânşii le-au avansat noi le-am 
amendat  şi în final am ajuns în această fază. Dacă se doreşte o colaborare pe încredere aşa cum a 
început cu 10 ani în urmă …..Domunul Ciuhandu poate să-şi retagă acest amendament. 
Dl. cons. Ciuhandu : Dacă este pentru bunul mers al lucrurilor îmi retag amendamentul. 
Dl. Preşedinte : Să ne spună dl. Secretar. 
Dl. Secretar : Art. 28 .2 spune : prin actul constitutiv sau prin hotărârea generală a acţionarilor se 
poate prevederea ca unul sau mai mulţi membri ai consiliului de administraţie trebuie să fie 
independenţi. Orice hotărâţi acum trebuie să vă întâlniţi cu AGA pentru că este partea dvs. de 50 
la sută . Problema pentru mine este clară.  Dvs. în mod unilateral, indiferent ce aţi hotărât dacă nu 
ajungeţi la un acord cu dânşii …Dînşii se pot opune.Se ajunge la un blocaj în consiliul de 
administraţie şi pentru celelalte probleme.  
Dl. cons. Petrişor : Din punctul meu de vedere lucrurile sunt clare. Dacă dl. Ciuhandu renunţă la 
amendamentul lui lucrurile sunt clare. 
Dl.Preşedinte : Considerăm amendamentul retras. 
Dl. cons. Karagena : Din punct de vedere al intreprinzătorului particular mi-e greu să înţeleg că 
cinva plăteşte şi cinva conduce .Creed că un asemena mod de abordare este greşit . Cine comandă 
plăteşte. Nu ne putem asuma conducerea executivă în cazul în care altcineva supurtă cheltuielile. 
Dna. Cons. Vlad : Mi-ar fi plăcut ca discuţia pe această temă să aibă loc în alte condiţii , cu noi 
împreună aici să dezbate fiecare punct să avem un raport din partea societăţii Retim de la 
asocierea cu noi , ce au făcut , ce au adus înplus la societate, cum merge curăţenia în oraş , aş fi 
vrut să văd încasările la societate. Retimul este o societate comercială cu venituri mari, iar acum 
se încearcă înlăturarea Retim Timişoara de la conducere şi asigurarea supremaţiei de către 
societatea germană. 
Dl. Primar : Societatea este societate mixtă română- germană . Nu se intenţionează nici o 
înlăturare şi nu mai faceţi doamnă astfel de acuzaţii , pentru că le faceţi în necunoştiinţă de cauză. 
 Această societate mixtă a fost avizată de consiliul local cu 10 ani în urmă . Retimul nu 
este parte română de-o parte şi cea germană de alta, toţi lucrează în comun. 
Dna. Cons. Vlad : Dl.Primar atâta timp cât nu aţi dispus aruncarea de acţiuni către consiliul local 
spre cumpărarea ca să-şi asigure supremaţia aţi lăsat partea germană, grupul să acţioneze în plus 
este clar că prin majorarea capitalului social societatea Retim va pierde. Conducerea va fi 
asigurată de partea germană pe 49 de ani. Astfel am vîndut pentru timişoreni societatea de acum 
pentru mulţi ani. 
Dl.Primar : Doamnă lansaţi populisme şi lozinci şi vă rog să vă documentaţi. Dvs. nu sunteţi în 
stare nici ca şi persoană şi mă îndoiesc că şi consiliul local este capabil ca în momentul de faţă să 
asigure o conducere tehnică operativă acestei societăţi. 
Dna. Cons. Vlad : De ce credeţi că nu. 



Dl.Primar : Dacă doriţi să menţinem această situaţie şi să nu luăm nici un fel de decizie ca să 
asigurăm continuitatea în oraş , facem cum spunem dvs. Partenerul german şi-a oferit 
parteneitatea tehnică şi financiară şi asumarea răspunderii care într-un context pentru bunul mers 
al oraşului au făcut o propunere     
 
Dl. PRIMAR:   In  zona CET-ului lucram la demolarea acelui  incinerator, acolo trebuie montata 
statia de sortare, daca statia de sortare nu se va monta si vom duce tot gunoiul la 400 km de 
Timisoara, costurile o sa le suporte timisoreanul. Nu stiu daca timisoreanul va fi doritor sa 
suporte costuri de 2-3 ori mai mari la gunoi ori daca avem statia de sortare montata putem evita 
aceasta situatie. 
Dl. AVRAM:   Daca-mi permite-ti , domnul consilier Ciuhandu si-a retras amendamentul. Ar 
trebui supus la vot ca toata lumea a inteles.. 
Dl. BACANU:   In acest moment la art. 15.2 este prevazut ca societatea este administrata de catre 
un consiliu de administratie compus din 7 membri, din care 4 membri din partea actionariatului 
RWE si 3 membri din partea consiliului local. Ori facem o modificare si aprobam varianta cu un 
independent, ori adoptam pozitia sugerata de domnul secretar si trecem la convocarea AGA. 
D-na TONENCHI:   Parerea mea este ca un independent nu poate fi mai independent decat noi, 
nu cred ca este un interes politic in cei 4 consilieri, sa fie 3 si un independent… nu este vorba de 
o problema de maxima necesitate care este foarte sensibila si vis-a-vis de locuitori. Vreau sa va 
anunt ca am fost  informata ca oamenii din zona din str. Tigrului si Giroc nu au inteles ca este 
vorba de o statie de sortare, ci dansii considera ca acolo va fi groapa de gunoi. Va rog sa anuntati 
populatia ca este vorba de sortare. 
Dl. PRIMAR:   Joia trecuta a fost o dezbatere publica la care ati fost invitati si d-vs ca si 
consilieri locali. Locuitorii de acolo s-au lamurit si pot sa va spun ca am vorbit si ieri cu 
presedinta  Consiliului de Cartier. Se pare ca lumea este lamurita dar consiliul nu este lamurit. 
 Pot sa va asigur in numele acelor care au fost la acea dezbatere ca nu este obiectiune fata 
de aceasta activitate. Problema este sa o deblocam, sa finalizam investitia, sa o punem in circuit, 
sa separam bunurile si ceea ce ducem la Ghizela sa fie cat mai mic ca sa nu gravam tariful pe 
Timisoara. 
Dl. AVRAM:   Eu am participat la aceasta dezbatere si in final cetatenii au avut urmatoarele 
propuneri: - doresc plantarea unei perdele de pomi sau verdeata in jurul statiei de sortare si a 
locatiei industriale poluante din zona 

- doresc plantare de arbusti in Cartierul Steaua 
- plantare de pomi in fata blocurilor din Calea Sagului 
- parapet de poluare fonica pe pod si urcare si coborare 
- reabilitarea zonei de sub podul din C. Sagului unde se depoziteaza permanent 

moloz si alte gunoaie; 
 
Dl. PRIMAR:  Ieri am avut o intalnire cu Directia de Mediu si cu Directia de  Drumuri si am 
discutat toate aceste puncte, ele s-au insusit si o sa le rezolvam. 
Dl. TOANCA: Il  rog pe presedintele de sedinta sa supuna la vot proiectul acesta de hotarare asa 
cum este formulat. 
 O componenta majoritara intr-o firma mixta din partea noastra 4/3 presupunea inclusiv 
relatiile cu bancile. Dincolo de componenta tehnica pe care noi nu o putem duce la bun sfarsit… 
 Domnul care reprezenta partea germana ne-a spus foarte clar ca RETIM TIMISOARA va 
face parte dintr-un consortiu de 9 firme si vor intra intr-o logica a finantarii cu niste implicatii 
destul de complicate pentru noi, eu zic sa mergem cu 4 la 3, sa lasam orgoliile deoparte, este o 



problema si de semantica, mai ales in conditiile in care ni s-a spus foarte clar ca deciziile se iau in 
unanimitate fiind vorba despre bani foarte multi. Eu zic sa punem punct la aceasta discutie, sa 
votam proiectul de hotarare daca pica la vot vom vedea ce vom face. 
Dl. SECRETAR:   Haideti sa lamurim o problema.  Dansii au venit sa modifice actul constitutiv 
care este la inceput. Daca d-vs nu sinteti de acord cu membri consiliului de administratie, 4 cu 3 
sa fie la ei, atunci puteti ramane 3-3 si atunci… dumneavoastra aveti in momentul de fata… 
Dl. BACANU:   Cine este pentru acest  proiect de hotarare ? 
Se numara voturile:   - 19 voturi pentru 

- 1 vot impotriva (Vlad) 
- 1 abtinere(Pascuta) 

 
 
 
   PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a unei suprafeţe de teren 
către SC RETIM SA. 

 
Dl. BACANU: Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
    -  1 vot impotriva (Vlad) 
 
 
 
 
   PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind concesionarea prin atribuire directă a unei suprafeţe de teren 
către SC ADP SA. 

 
Dl. MOLDOVAN: Avem nevoie de un loc unde sa adunam toate masinile vechi si abandonate ? 
Dl. GRINDEANU:   Acest proiect nu are nici o legatura cu ceea ce ne-am opus noi pana acum la 
cele doua. 
Dl. BACANU:  Cine este pentru acest proiect? 
Se numara voturile:   - 21 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind schimbul de terenuri între Primăria Municipiului Timişoara şi 
Consiliul Judeţean Timiş. 

 
Dl. BACANU: Cine este pentru ? 
Se numara voturile:   -  20 voturi pentru 
     - 1 abtinere (Grindeanu) 
 



 
 
   PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafaţă de 290 mp., care face 
parte din parcela cu nr. top 29787 în suprafaţă totală de 1635 mp înscrisă în cf 
56670Timişoara, din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul privat al 
Municipiului Timişoara şi schimbul de terenuri între Municipiul Timişoara cu Pătru Ovidiu, 
Pătru Carmen Gabriela, Popa Emanuel şi Popa Daniela Carmen. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  -  21 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind imobilul din Timişoara, str. General Grigorescu nr. 2, cunoscut 
sub denumirile de Cazarma U sau Cazarma Viena. 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 18 voturi pentru 

- 2 voturi impotriva (Ciuhandu, Vlad) 
- 1 abtinere (Bacanu) 

 
   PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 

 
Proiect de hotărâre  privind prelungirea valabilităţii acordurilor de funcţionare pentru 
exerciţii comerciale în municipiul Timişoara.  

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei cu solicitările beneficiarilor Legii nr. 341/2004, 
întocmită în conformitate cu criteriile stabilite prin HCL nr. 27/30.01.2007, privind 
modificarea HCL nr. 294/27.06.2006. 

 
Dl. VASI:  EU ma abtin la vot. 
D-na CRISAN:   La pozitia 20 este dl. Pricop, prezent in sala, este nemultumit de punctajul pe 
care l-a obtinut si doreste cu acordul dumneavoastra un minut sa-si expuna….. deoarece a facut 
mai multe petitii si nu a primit nici un fel de raspuns. 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru  luarea de cuvant? 



Se numara voturile:  - 16 voturi pentru 
- 1 vot impotriva (Stirbu) 
- 1 abtinere (Bacanu) 

 
Dl. PRICOP:  Onorat consiliu, sint ranit gradul II. Nemultumirea mea pleaca de la modul de 
stabilire a criteriilor de prioritate. Eu consider ca trebuiau sa existe 2 tabele: unul cu solicitantii de 
spatii comerciale si unul cu solicitantii de terenuri. Diferenta este foarte mare pentru ca un 
solicitant de spatiu comercial a depus o cerere acum 17 ani pentru spatiu, el a acumulat punctajul 
iar azi el solicita teren. Eu nu am putut sa depun decat acum 3 ani o cerere pentru teren pentru 
constructie spatiu comercial pt. ca atunci a aparut Legea 341. Legea 42 nu prevedea pentru 
constructii spatiu comercial ci numai spatiu comercial. 
 Ar fi fost necesare 2 tabele, separat pentru spatiu comercial si pentru teren. Acum exista 
un singur tabel cu 2 rubrici, unde acest solicitant de spatii comerciale are 15 puncte si el solicita 
teren. Eu am adunat 13 puncte cu greu, am 2 copii minori in intretinere, nu am primit apartament, 
etc. 
 Pe cand celalalt solicitant are 12 puncte din start.  
Dl. BACANU:  Va multumim si va rugam sa va adresati si in scris pentru ca nu intra in atributiile 
Consiliului Local sa faca modificari pe aceste criterii ci doar sa aprobe sau nu o lista propusa de o 
Comisie de specialitate. 
Dl. PRICOP:   Nu se poate supune la vot sa se retraga lista? 
Eu nu vorbesc numai in numele meu. Nu este corect ce se intampla… 
Dl. PRIMAR:   Doriti scoaterea de pe ordinea de zi ca sa ce? Sa refacem lista? 
Ganditi-va ca pe lista asta sint zeci de oameni.  
Dl. dir. MIUT:   Chiar daca se retrage de pe ordinea de zi, refacerea listei se va face dupa 
aceleasi criterii pe care le-am facut acum. Exista o HCL votata de d-vs privind criteriile de 
stabilire a listei de prioritati. 
Dl. BACANU:   Trebuie rectificata si acea hotarare pentru a determina 2 liste conform 
propunerii. Exista o propunere din partea unui membru al consiliului de a retrage acest punct? 
Atunci vom vota! 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 17 voturi pentru 

- 1 vot impotriva (Avram) 
- 3 abtineri (Bacanu, Ciuhandu, Grindeanu) 

 
 
 
   PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. Central S.R.L. 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
    - 1 abtinere 
 
 
 
 



   PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind atribuirea prin contract de concesionare fără licitaţie publică 
către S.C. AGN Group S.R.L. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI  
 

Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune 
nr.11/01.11.1999 încheiat cu Clubul Sportiv F.C. SRBIANKA GIUCHICI  cu referire la 
identificarea amenajărilor ce pot fi efectuate şi prelungirea termenului de concesiune. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 18 voturi pentru 
    - 2 abtineri (Blaj, Stirbu) 
 Dl. SECRETAR:  Acum pot sa va spun ca el a pierdut , acum nu are teren. 
 
 
 
 
 
 
   PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de închiriere a spaţiilor  temporar 
disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
 
Dl. BACANU :  Cine este pentru ? 
Se numara voturile:    - 19 voturi pentru 
 

Dl. BACANU:    Va propun sa ascultam un minut pe cel care se pregateste sa investeasca peste 
100 milioane de euro in Timisoara, reprezentantul S.C. TOMIS S.A., cu privire la situatia pe care 
o intampina in raport cu autoritatea locala. Sint anumite blocaje si va cer votul pentru a-l asculta 
pret de 1 min. 
Cine este pentru ? 
Se numara voturile:   - 
 
Dl……..:   Reprezint in fata dumneavoastra S.C. TOMIS SA din Constanta, un important 
dezvoltator imobiliar din Romania  din a carui proiecte realizate as aminti doar TOMIS MOLL 
din Constanta. 
 In anul 2007 am cumparat in Timisoara 40 ha de teren situate la intersectia dintre C. 
Aradului si centura rutiera ocolitoare a mun.Timisoara. Am elaborat un proiect pentru un PUZ 
care se intituleaza „ Spatii pentru depozitare, servicii si comert” care cuprinde 3 zone, zona de 



logistica, zona comerciala si zona de servicii si l-am inaintat pe data de 14 iunie, acum 3 
saptamani la primarie pentur verificare si peentru inaintarea in fata d-vs , pentru aprobare. 
 In aceasta perioada am avut nenumarate discutii cu Directia de Urbanism, Serviciul 
Juridic, Serv. Banca de Date cu domnul Primar si Dl. Secretar legate de o interpretare, niste 
motive pe care juristii pe care i-am consultat absolut toti, le-au considerat bizare, provenite dintr-
o pozitie a Serviciului Juridic al Primariei Municipiului Timisoara care nu isi da avizul pentru 
acest PUZ pe motive ca ar fi niste solicitari in baza legiinr. 247/2005, lucru pe care toti juristii l-
au considerat cam ne la locul lor pentru ca acest teren a fost retrocedat, intreg terenul pana in 
perioada 1997-2000 in baza Legii 18 persoanelor care au avut drept la aceste retrocedari, noi 
cumparand acest teren in 2007. Nu intelegem de ce ni se opreste acest proiect si nu se inainteaza 
spre d-vs pentru ca sa supunem aprobarii si d-vs. Sa-l aprobati sau nu in conditiile in care in 
momentul in care l-am cumparat noi, toate extrasele de  C.F. erau absolut lipsite de sarcini, asa 
cum sint si in momentul de fata. In conditiile in care legea spune clar ca terenurile care s-au 
retrocedat nu mai fac obiectul unei a 2-a retrocedari sau a 3-a s.a.m.d. si avand in vedere ca 
aceasta investitie imobiliara va fi peste 120 000 000 euro, cea mai mare de pana acum in 
Timisoara, orice intarziere in promovarea acestui PUZ noua ne aduce serioase prejudicii. 
 Vin in fata d-vs cu rugamintea de a discuta aprobarea acestui PUZ pentru a nu fi nevoiti 
sa recurgem in ultima instanta la  instantele judecatoresti care clar noua ne-ar produce prejudicii 
prin  intarziere care clar vom cauta sa le recuperam de la persoanele care provoaca aceste 
prejudicii… 
 Rugamintea mea este sa se discute acest PUZ care am inteles de la Directia de Urbanism 
ca din punct de vedere urbanistic este in regula. 
Dl. PRIMAR:   Eu cu domnul am discutat in 2 randuri, o data a fost in audienta si o data a venit 
saptamana trecuta. Eu nu contest faptul ca dansul este cumparator de buna credinta dar atata 
vreme cat de la Serv. Juridic ni se spune ca avem revendicari pe Legea nr. 247 pe anumite 
numere topo cadastrale care coincid cu numerele dansilor, eu nu pot sa operez mai departe. Daca 
d-vs ca si consiliu local va asumati aceasta raspundere. Eu nu din rea vointa ,dar nu pot sa-mi pun 
semnatura atata timp cat de la Serv. Juridic mi se spune si de la Banca de Date mi se confirma ca 
sint anumite numere topo-cadastrale pe revendicari la  Legea nr. 247. Asta este problema! Daca 
d-vs  credeti ca este cazul sa treceti peste aceste obiectiuni ale Serv. Juridic.  Puteti trece dar l-as 
ruga si pe domnul secretar sa  ne spuna pentru ca eu realmente nu mi-am putut permite sa 
inaintez acest PUZ Consiliului Local in conditia data. Pana cand se lamureste aceasta 
suprapunere de numere. 
Dl……..:  Ati spus numere topo si cadastrale. Este o diferenta .Numele cadastrala sint numerele 
actuale si numerele topo sint cele care au fost si care nu mai sint in vigoare. 
Dl. PRIMAR:   Consilierii trebuie sa stie pentru ca  dansii raspund de Directia Patrimoniu. 
Daca d-vs credeti ca s-a procedat gresit, dati aprobarea , bagam PUZ-ul, avizati…ca domnul 
secretar pentru ca Serv. Juridic ii este subordonat sa exprime un punct de vedere . Exista un punct 
de vedere legal care spune ca atunci cand apar revendicari  PUD-urile se suspenda pana la 
lamurire. Eu nu pot sa avizez niste PUZ-uri si sa le inaintez Consiliului Local cata vreme eu nu 
am siguranta si mi se specifica in scris ca sint solicitari pe o parte din acele terenuri. 
Dl. SECRETAR:   Domnul a fost si la mine in audienta. Investitia este  foarte mare, este 
benefica pentru oras, eu am incercat atunci sa deblochez situatia, am luat legatura cu Serv. 
Agricol, cu Dir. Patrimoniu, cu Serv. Juridic si am spus sa deblocam pentru ca domnul mi-a spus 
cand a fost la mine in audienta ca este vorba de o confuzie. Nu sint aceleasi numere si problemele 
sint curate. Am asteptat sa vina cu PUD-ul sa-mi aduca, a fost a 2-a oara si mi s-a spus de jos  ca 
sint probleme si am aflat ca juridicul nu vrea sub nici o forma sa semneze ca sint procese pe rol 



exact pe  suprafata pe care se pune sa faca acel PUD, acea investitie si atunci sigur ca neavand 
semnatura juridicului s-a blocat situatia acolo. 
 Pe de alta parte sint foarte multi oameni care solicita, cer, ne blocheaza foarte multe 
treburi fara sa aibă nici un fel de dreptate. Problema se pune: noi blocam acum pentru ca este un 
proces care cere cineva, care noi am respins, ala  va pierde in final, dansul nu mai realizeaza nici 
investitia, o amana si cine castiga din treaba asta? 
 Dar pe de alta parte daca omul respectiv castiga si ne obliga ca sa-i dam noi despagubiri 
ce vom face in continuare? 
  Eu in momentul de fata am acest blocaj si l-am rugat pe dansul sa puna hartile fata 
in fata cu  punctul d-vs de vedere  si punctul de vedere al celor de la Banca de Date, vedem ce se 
suprapune  vedem care este situatia, sa scoatem daca este o portiune mica care se suprapune si sa  
continuati cu treaba cealalta ca sa-i dam drumul. Noi nu avem nimic impotriva dar nici nu pot 
obliga pe sefa juridicului sa-si puna o viza de legalitate cand este un proces pe rol. Cand legea 
spune clar „se suspenda pana la solutionare toate problemele”. Poate nu este afectata toata 
suprafata, asta mi-a spus mie la discutii ca nu este afectata  suprafata si ca sint niste erori ca se 
suprapune pe o alta parcela s.a.m.d. 
Dl…….:   Vreau sa spun ca si in cazul in care cei care solicita in baza Legii nr.247, sa zicem ca 
vor castiga in instanta, singurii care au de suferit vom fi noi si faptul ca noi facem un PUZ si 
chiar construim. 
Dl. SECRETAR:   Noi nu va vom da in veci aprobarea, autorizatie  sa construiti atata timp cat 
este proces pe rol si sa raspund eu cu averea mea ca ti-am dat dumitale. 
Dl. …….:    Conform legii nu aveti nici o raspundere care decurge in urma adoptarii unui PUZ. 
Dl. PETRISOR:   Daca exista acele procese, si nu ma indoiesc ca exista un numar de procese 
care vizeaza anumite suprafete din suprafata asta mare. Oricum acele hotarari nu sint opozabile 
dansilor, pentru ca  cei care au dat in judecata se judeca cu cei care le-au vandut dansilor si 
hotararea nu este opozabila dumnealor. Cel care va plati va fi ala care le-a vandut dansilor…Daca 
s-ar castiga vreun proces nu ar avea nici o repercusiune cu dansii ci cu antecesorii dansilor. 
Dl.  SECRETAR:   Am avut surpriza ca a dispus instanta sa anuleze contractul  de vanzare-
cumparare si sa revina la situatia anterioara…. 
Dl. PETRISOR: Eu  cred ca era vorba de un contract autentic atata timp cat nu s-a facut 
inscrierea in fals. 
Dl. SECRETAR:   Pentru 3 August, sa vana dansul maine la mine, ne uitam si pe 3 August cand 
ne vom intalni, avand in vedere ca este vorba de o investitie de zeci de milioane, o vom discuta 
cu rezerva asta. 
Dl……:  Putem pregati un memoriu argumentat litera cu litera din punct de vedere juridic ca sa 
vedeti ca nu este asa 
 
 
 
 
   PUNCTUL 26  AL ORDINEI DE ZI  
 

Proiect de hotărâre  privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din 
piaţa agroalimentară Timişoara 700.  

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  -  23 voturi pentru 



 
 
 
 
   PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI  
 

Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din 
Timişoara, Piaţa Plevnei nr.1 către Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.  

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 22 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 
  

Proiect de hotărâre privind  atribuirea  spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
din Timişoara, strada V. Alecsandri nr. 1 . 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 22 voturi pentru 
 
 
 
 
 
   PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din 
Timişoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.15. 

 
 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 22 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind extinderea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
închiriat în imobilul din Timişoara, Piaţa Libertăţii nr. 1 la Agenţia de Plăţi pentru 
Dezvoltare Rurală şi Pescuit Programul SAPARD. 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 21 voturi pentru 
 
 



 
   PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, proprietate 
privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, 
închiriate beneficiarilor Legii nr. 341/2004.  

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 21 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 135/24.04.2007 privind  atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 10 
ani a suprafeţei de 880,00 mp. din imobilul situat în Timişoara, Piaţa Huniade nr. 3. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 22 voturi pentru 
 
 
 
 
   PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
329/25.07.2006 privind vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
proprietatea privată a Primăriei Municipiului Timişoara. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 21 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea preţurilor de vânzare către chiriaşi a apartamentelor 
proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara situate în Timişoara, Bd. Tinereţii nr. 1, 
ap.4A, str. S. Micu nr. 16, str. I. Grozescu nr.8.  

 
 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 22 voturi pentru 
 



 
 
   PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind eliberarea autorizaţiei de funcţionare pentru obiectivul de 
investiţii”Baza de întreţinere şi reparaţii troleibuze Calea Lipovei” situat în Timişoara, str. 
I.I. de la Brad în vederea înscrierii în CF nr. 2190/2, 2191/1-2191/2, 2191/1/1/1/4/2-
/3/4;2190/2, 2191/1- 2191/2, 2192/1/7/2; 2193/1/1/1/1/2. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 23 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  intabularea  pieţelor  din Municipiul Timişoara.  
 
  
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 23 voturi pentru 
 
 
 
 
 
   PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Timişoara Piaţa Huniade 
nr.2, înscris în C.F. nr.63 cu nr. topo 266. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 22 voturi pentru 
 
 
 
 
 
   PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre  privind reorganizarea pe zone  a Consiliilor Consultative de Cartier din 
Municipiul Timişoara . 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 21 voturi pentru 
 
 
 



 
   PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre  privind numirea membrilor în Consiliul de administraţie al unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat.  

 
 
D-na CRISAN:   Doresc sa propun amanarea acestui proiect avand in vedere ca unele consilii 
sint deja infiintate, ne suprapunem la unele scoli iar alte scoli nu sint acoperite. Pana la primul 
plen cred ca putem sa ne alocam fiecare scolile unde dorim sa facem parte din Consiliul de 
administratie. 
Dl. STIRBU:   Sint de acord sa se amane deoarece sint foarte multe pozitii nenominalizate.. Sint 
o suita intreaga de suprapuneri. Alte optiuni exprimate, consemnate in procesele verbale ale 
comisiilor nu sint operate in tabel. 
Dl. MOLDOVAN:   Nu este problema sa amanam dar sa venim in septembrie cu ele O.K. 
Sl. STIRBU:    As vrea sa ne spuna domnul secretar daca este posibil sa aprobam hotararea 
urmand ca reglementarile sa le facem ulterior intre consilieri. 
Dl. SECRETAR:   Nu este posibil, trebuie nominalizati. 
Dl. STIRBU:   Am rugamintea ca secretarii tehnici ai comisiilor sa insiste asupra acestui aspect. 
Dl. SARAFOLEANU:   Vreau sa va reamintesc ca aceste note circula de cateva luni si imi pare 
rau daca colegii nu au dat atentie. 
Acest consilii sint neremunerate. Trebuie votat pentru ca multe scoli asteapta deja participarile 
noastre in aceste conislii de administratie si noi … 
 Eu propun sa se voteze cu propunerile care se fac si dupa aceea se mai pot completa. 
Dl. MOLDOVAN:  Nu pot fi mai multi consilieri in acelasi consiliu?  Este limitat numarul? 
D-na PUSCAS:  Obligatia consiliilor locale de a-si numi consilieri in consiliile de administratie 
ale scolilor este de acum 2 ani. Conform cu  legislatia in vigoare. Noi ne desfasuram activitatea in 
scoli in mod ilegal neavand reprezentanti legali pentru ca toate problemele de patrimoniu, care tin 
de reparatii si buget sint in responsabilitatea consiliilor locale. 
 Daca se poate ar fi de dorit sa ne hotaram foarte repede ca sa nu ne prinda luna septembrie fara 
reprezentanti din consiliul local in consiliile de administratie. Consiliile de administratie ale 
scolilor se valideaza in fiecare an in luna septembrie in prima saptamana. 
Consiliile de administratie se tin o data pe luna, dumneavoastra puteti sa fiti informati de catre 
diretorul scolii de toate problemele  care sint discutate in  consiliu, planificarea sedintelor se face 
la inceputul lui septembrie la inceputul fiecarui an scolar cu tematica aferenta fiecarei sedinte . 
Ca urmare dumneavoastra puteti sa decideti daca participati sau nu la sedinta consiliului 
respectiv. 
 Conform legii este un reprezentant al consiliului local in fiecare consiliu de administratie 
si un reprezentant al primarie, agentilor  economici al altor agenti care sint interesati de educatie. 
Dl. PETRISOR:   Haideti sa o facem astazi. 
Eu renunt la  Sc. Gen nr. 7 si ramane d-na Crisan, si eu merg la Lic Ana Aslan si la Sc. Gen. Nr. 
21. 
D-na BLAJ:   Imi cer scuze dar in propunerile comisiilor nu au fost operate in proiect. Simpla 
trecere a optiunilor din comisii in tabel ar rezolva problema. Cei care ne suprapunem putem 
decide acum 
Dl. BACANU:     SC GEN. 30 – DL. MOLDOVAN VALENTIN 
   Lic AUTO:     - dl. Vasi CALIN 



   Sc. Gen.21 - dl. PETRISOR 
   -SC.GEN 23 -DL. TUCU DUMITRU 
   -LIC. CARMEN SILVA - DL. CORADO TOADER 
   -SC. GEN NR.9 - nu sint optiuni 
D-na PUSCAS:  Pentru sc. Gen. Nr. 9  trebuie sa cerem o informare de la Inspectoratul Scolar 
Judetean pentru ca din cate stiu eu este desfiintata. Este Lic de Arte Plastice care absoarbe Sc. 
gen nr. 9 din cauza ca are efectivul sub normativ. 
 
Dl. BACANU:   LIC. BARTOK BELA - DL. STIRBU SERGIU 
   SC.GEN.NR.22 - DL. KARAGENA SORIN 
   LIC. LENAU  - DL. PETRISOR PETRE 
   LIC.SHAKESPEARE  - DL. PASCUTA ADRIAN 
   SC. GEN. NR. 19 - D-NA PUSCAS FLORICA 
   SC. GEN. NR. 11 - DL. CRASOVAN DANIEL 
   SC. GEN. NR. 29 - DL. CIUHANDU OVIDIU 
   SC. GEN. NR. 24 - DL. SARAFOLEANU SILVIU 
   LIC. ELECTROTIMIS – D-na BLAJ ADRIANA 
   Lic. Constructii Montaj - Dl. MISTOR 
   Colegiul Tehnic MIU  - dl. TUCU DUMITRU 
   Lic. Alimentar   - dl. TUCU DUMITRU 
   Lic. Tanasescu  - dl. TUCU Dumitru 
   Lic. Arte Plastice  - d-ns BLAJ Adriana 
   Sc. Gen . nr. 18  - dl. AVRAM JECU AUREL 
   Sc. Gen. 12   - Dl. Grindeanu 
   Colegiul Ana Aslan  -dl. Avram Jecu 
   Lic. AZUR   - D-na VLAD 
   Sc. Gen nr. 6   -Dl. Barsasteanu 
 
D-na cons. Crişan: …doi ani sunt în cinci consilii de administraţie. 
Preşedinte: Domnule Ştirbu, este d-na Crişan acolo, de doi ani. 
D-na cons. Crişan: Dacă doriţi să le schimbaţi, nu e nici o problemă, pot să mă retrag.  
Dl. cons. Ştirbu: Doamna Crişan, eu am fost la Calderon 10 ani şi n-am cerut Calderonul deşi 
amândoi copiii mei au fost acolo. Eu solicit şi insist ca să rămân la Banatul. 
Preşedinte: Şcoala Generală 6: dl. Bârsăşteanu 
        Şcoala  Generală 26: dl. Ţoancă 
        Lic. Obradovici: Smaranda Popa Radovan 
                   Lic. Energetic: Adrian Păşcuţă 
                   Şcoala Gen. 13: D-na Tonenchi 
        Şcoala Gen. 5: dl. Vasi 
                   Şcoala Gen. 14: Daniel Ursu 
                   Şcoala Gen. 1: Lelica Crişan 
                   Şcoala Gen. 15: Eugenia Tonenchi 
                   Şcoala Gen. 16: Adrian Păşcuţă 
                   Liceul CFR: Daniel Ursu 
                   Şcoala Gen. 7: Lelica Crişan 
                   Şcoala Gen. 28: Horea Băcanu 
                   Şcoala Gen. 25: dl. Bîrsăşteanu 



                   Şcoala Gen. 2: dl. Ştirbu 
                   Şcoala Gen. 20: Radu Ţoancă 
                   Grupul Şcolar Silvic: Silviu Sarafolean 
                   Şcoala Gen. 4: Valentin Moldovan 
                   Centru Bugetar Grădiniţe: Horea Băcanu 
Dl. cons. Ursu: Domnule preşedinte, mai este o şcoală care a fost scăpată: Liceul Teologic 
Baptist. Nu ştiu de ce nu a fost pe listă.  
Dl. secretar Cojocari: Păi nu e al nostru. Dacă nu e în circuitul public… Baptiştii nu sunt la noi. 
Dl. cons. Ursu: Bine. Eu o să optez totuşi pentru Liceul teologic Baptist.  
Preşedinte: Votăm proiectul de hotărâre. Declanşez procedura de vot. 
Dl. cons. Toader: Domnule Preşedinte, aş vrea numai să spun o singură idee, dacă se poate. E 
foarte interesant cum Parlamentul ţării noastre, când face legi ştie să spună că suntem 
incompatibili să fim în consiliile de administraţie de la regiile şi societăţile primăriei, unde sunt 
problemele adevărate ale oraşului, dar ne poate trimite la toate consiliile de administraţie, în rest. 
Asta e foarte interesant. Ar fi o temă pentru parlamentarii de Timiş să facă ceva în sensul acesta. 
Vedeţi câte probleme avem la regii, iar acum noi trebuie să ne ducem în toate consiliile astea de 
administraţie. Vă mulţumesc. 
Dl. viceprimar Orza: Eu v-aş propune să introduceţi printr-un amendament  la această hotărâre 
de consiliu, o problemă venită printr-o adresă  din partea Inspectoratului Judeţean Timiş, privind 
numirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local, respectiv din executivul Primăriei Municipiului, 
într-o comisie de negociere constituită la nivel judeţean pentru cumpărarea imobilelor retrocedate 
în care funcţionează unităţi de învăţământ. Deci, este vorba despre un program pe care îl are 
Guvernul României, de a aloca fonduri de bani, în oraşele şi în situaţiile în care un nou proprietar 
al unei foste instituţii de învăţământ şi actuale instituţii de învăţământ, doreşte să vândă acel 
imobil. Atunci se face o comisie de negociere din care trebuie să facă parte şi un reprezentant al 
Consiliului Local. Din partea Primăriei, domnul Primar urmează să nominalizeze un titular şi un 
înlocuitor, dar e nevoie să fie trecut aici şi un titular şi un înlocuitor din partea consiliului Local şi 
cred că ar fi bine la un art. din această hotărâre să apară şi acest lucru, ca să nu mai facem încă un 
proiect de hotărâre separat, care s-ar amâna până în luna septembrie.  
Preşedinte: Din păcate nu are o directă legătură. Se poate pune un articol care să facă referire la 
acea adresă care a fost primită. 
Dl. cons. Avram: Păi să introducem atunci amendamentul care a fost supus la vot şi gata.  
Preşedinte: Vă rog, o propunere pentru un titular în această comisie şi un înlocuitor. 
 
Dl. cons. Grindeanu:  O propun pe d-na Puşcaş. 
Preşedinte: Încă o propunere, pentru un înlocuitor…d-na Crişan. Urmează ca propunerile 
executivului să fie ulterioare. Considerăm formulat şi un articol 2, care să facă referire la această 
comisie. Votăm proiectul de hotărâre în ansamblu. Iniţieim procedura de vot. 
 
  Se votează: 22 voturi pentru. 
 
 
 

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea eliberării din funcţia de membru al C.A. al 

RATT Timişoara a domnului Ovidiu Sere şi numirea în locul rămas vacant a doamnei 
Macrinne Mihnea 



 
 

Dl. cons. Păşcuţă: Am o întrebare: Având în vedere că nu o cunosc pe doamna Macrine Mihnea, 
nu ştiu cine este şi având în vedere o informaţie pe care am primit-o nu demult şi care pe mine m-
a stupefiat, că în consiliul de administraţie al RATT-ului ar fi şi persoane care nici măcar nu 
domiciliază în Timişoara. Nu ştiu cine i-a propus, ce partid şi-i asumă, dar aş vrea să ştiu şi eu 
două vorbe despre această doamnă. E româncă, e timişoreancă? Are vreo legătură cu RATT-ul? 
Care e criteriul pentru care a fost propusă? 
Dl. cons. Moldovan: Probabil că domnul Păşcuţă a aterizat acum în Consiliul Local, după 3 ani 
de la numirea celorlalţi membri în Consiliul de administraţie în baza unor înţelegeri clare între 
grupurile de consilieri. Acum dumneavoastră veniţi să întrebaţi nu ştiu ce. 
Dl. cons. Păşcuţă: Sigur că este o înţelegere pe care dvs. aţi făcut-o împreună cu PNL-ul şi cu 
PD-ul şi carene-a fost impusă celorlalţi, dar asta nu mă împiedică pe mine ca şi consilier local să 
ştiu dacă în Consiliul de Administraţie al RATT-ului este vreun cetăţean din Lugoj, din Arad, din 
alt judeţ, din altă ţară şi care e legătura lui. 
Dl. cons. Moldovan: Doamna Mihnea este de profesie inginer, locuieşte în Timişoara, aveţi CV-
ul acolo, are o experienţă, n-a condus tramvaie, e adevărat, dar în rest cred că poate să … E soţia 
domnului Mihnea, normal, dacă o cheamă Mihnea…Iar despre alte persoane din Consiliul de 
Administraţie care au fost votate acum 4 ani, eu nu cred că mai e cazul să dăm relaţii în mod 
special. Din cadrul regiei puteţi obţine orice relaţie.  
Preşedinte: Mulţumim, o să iniţiez procedura de vot. Declanşez votul. 
 
 Se votează: 19 voturi pentru; 
                                 1 abţinere. 
 
 

PUNCTUL NR. 41 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind numirea în locul rămas vacant a domnului Vasile Roşu, în 

funcţia de membru al Consiliului de Administraţie al SC PIEŢE SA. 
 

 
Dl. cons. Moldovan: Înainte de a fi întrebat de dl. Păşcuţă, este de profesie economist, postul a 
fost vacant din păcate prin decesul celuilalt reprezentant. 
Preşedinte: Iniţiez procedura de vot. 
 
 Se votează: 21 voturi pentru. 
 
 
 
 

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind înregistrarea vehiculelor care circulă ocazional pe 

drumurile publice, pentru care nu există obligativitatea înmatriculării 
 

                   
Dl. secretar Cojocari: Problema e următoarea: au apărut acum ATV-urile astea. 
Dl. cons. Karagena: Şi de ce ocazional? Pot să circule non-stop. 



Dl. secretar Cojocari: Aşa e făcută şi hotărârea veche. Păi e trecut aici, să nu circule… 
Preşedinte: Comisia 3 propune amendamentul „inspecţia tehnică periodică se va efectua la staţii 
autorizate şi dotate corespunzător” 
Dl. cons. Moldovan: Ca să mă explic, în proiectul de hotărâre era nominalizată o anumită staţie . 
Am primit informaţia că actualmente, în Timişoara este singura autorizată şi dotată, dar dacă între 
timp apar şi altele, de ce să nu poată omul să-şi facă inspecţia tehnică periodică şi la altă staţie. 
Dl. cons. Karagena: Amendamentul a fost făcut pentru că m-am gândit că Consiliul Concurenţei 
poate ataca această hotărâre pentru că noi impunem să se facă într-un singur loc, când toţi cei 
care sunt abilitaţi RAR şi sunt în franciza RAR, dacă au dotarea necesară, pot să facă această 
inspecţie. Nu cred că putem îngrădi printr-o hotărâre de consiliu local ca să se facă într-un singur 
loc, chiar dacă în acest moment, într-un singur loc au dotarea pentru toate. 
Dl. cons. Moldovan: Problema este simplă, noi nu vrem să ne limităm doar la o anumită staţie 
din Timişoara. 
Dl. Chiş Culiţă: Aici este problema că prin lege ni se cere Consiliului Local prin Primăria 
Municipiului Timişoara, să asigure o staţie de inspecţie tehnică pentru aceste vehicule care 
trebuie înregistrate. Am avut probleme până acum pentru că celelalte staţii  de inspecţie tehnică 
refuzau să facă acest lucru, deşi aveau o adresă din partea Ministerului. Am avut o discuţie cu 
directorul RAR şi am stabilit că dă aprobare pentru Regia Autonomă de Transport Timişoara, 
având în vedere că e agreată de RAR, să facă aceste verificări tehnice.  
Preşedinte: Mulţumim, supun votului amendamentul formulat şi prezentat de dl. Moldovan. 
Declanşez votul. 
 
 Se votează: 20 voturi pentru. 
Preşedinte: Votăm acum proiectul de hotărâre în întregime. 
 Se votează: 18 voturi pentru. 
 
 

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, 

cărbuni sau combustibili petroliferi familiilor sau persoanelor singure evacuate de către 
proprietari 

 
Preşedinte: În comisia 4 s-a formulat un amendament: „Acordarea ajutoarelor prevăzute la 
art. 1 se va face conform procedurii specifice din Anexa1, parte integrantă a prezentei 
hotărâri”. Nu avem propusă o procedură printr-o Anexă. 
Dl. viceprimar Orza: E vorba despre faptul că sunt cetăţeni care locuiesc în imobile aflate în 
proces de retrocedare, în instanţă, pe cale administrativă şi aşa mai departe, care nu mai au 
contract. Ei locuiesc încă locuiesc acolo până la finalizarea procedurilor, nu mai au contract, 
şi nu pot primi ajutorul cu lemne pentru că, din păcate, în hotărârea de guvern scrie că trebuie 
să aducă la Serviciul Social pe lângă o grămadă de acte şi contractul de închiriere. El, 
aflându-se în procedura de evacuare, nu mai are contract de închiriere şi atunci erau o 
grămadă de oameni care nu mai puteau să se încălzească. Am ajuns  la concluzia că facem o 
HCL pe acelaşi principiu ca şi Hotărârea de Guvern, prin care cetăţenii care sunt în situaţia 
asta, să primească bani. Deci, „Anexa” e exact procedura după care se lucrează la banii care 
se dau din partea guvernului pe chestiunea asta de ajutor la încălzirea cu lemne, deci nu e nici 
o mare filozofie.  



Preşedinte: Putem să completăm acest amendament cu o paranteză, după anexa 1: similară 
anexei utilizate în… 
D-na Stoianov: Propunerea ar fi să introducem un articol 2 în care să zicem: „Acordarea 
ajutorului prevăzut la art. 1 se va face conform procedurii care va fi aprobată ulterior prin 
dispoziţia primarului”. Am discutat cu dl. cons. Ţucu, dumnealui urma să-l susţină, dar n-a 
venit astăzi. Cum doriţi. Putem să mergem după aceeaşi procedură care este aprobată de 
Guvern pentru ajutorul de la bugetul de stat. 
Dl. viceprimar Orza: Evident! Practic, hotărârea noastră e un fel de completare a Hotărârii 
de Guvern, o prelungire a ei, pentru situaţiile în care unii cetăţeni nu au acel contract de 
închiriere datorită faptului că se află în proces de evacuare. 
D-na Stoianov: Şi care sunt descrise la art. 1 foarte clar.  
Preşedinte: Acest amendament va avea în paranteză ca Anexa 1 să fie similară fişei utilizate 
în Hotărârea de Guvern. 
D-na Stoianov: Nu ştiu dacă mai e nevoie. Cum doriţi. 
Preşedinte: Păi atunci nu se specifică în hotărârea noastră ce înseamnă Anexa 1.  
D-na Stoianov: Fără Anexă. 
Preşedinte: Haideţi să votăm cu privire la acest amendament. Deschid procedura de vot. 
 
 Se votează: 6 voturi pentru; 
                         7 voturi împotrivă; 
                         2 abţineri 
Preşedinte: Amendamentul nu a trecut. Acum votăm proiectul în întregime. Deschid 
procedura de vot. 
 
 Se votează: 21 voturi pentru. 

 
 
 

PUNCTUL NR. 44 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind iniţierea unei asocieri între Consiliul Local al Municipiului 

Timişoara şi S.C. FCU POLITEHNICA  Invest S.A. 
 

Preşedinte: Titlul trebuie schimbat, pentru că este neconform cu conţinutul articolului 1. În 
comisii a fost avizat cu discuţii în plen acest proiect de hotărâre. Dacă sunt intervenţii… Dacă 
nu , o să supun votului acest proiect de hotărâre. Declanşez procedura de vot. 
 
 Se votează: 12 voturi pentru; 
                           1 vot împotrivă; 
                          10 abţineri. 
Preşedinte: Proiectul a căzut. La nr. 44 se prevede ca fiind necesare 14 voturi, au fost 12 
pentru. 
 
 
 

PUNCTUL NR. 45 AL ORDINEI DE ZI 



Proiect de hotărâre privind consumul  lunar de carburanţi pentru microbuzul Mercedes 
Benz Vito (8+1 locuri) înmatriculat sub nr. TM 24 PMT care deserveşte Direcţia de 

Asistenţă Socială Comunitară 
 

Preşedinte: Are avizul comisiilor. Iniţiez procedura de vot 
 
 Se votează: 21 voturi pentru. 
 
 
 

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea unui nr. estimativ de 4327 abonamente gratuite 
pe mijloacele de transport în comun în Municipiul Timişoara, pentru luna august 2007 
pentru persoanele beneficiare conform Legii 448/2006 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor persoanelor cu handicap 
 

Preşedinte: Cu avizul favorabil al comisiilor şi cu completarea ulterioară a celor 37 de 
persoane beneficiare, iniţiez votul. 
Cine este pentru acest amendament? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
Dl. BACANU : Cine este pentru proiectul in intregime? 
  
Se votează: 14 voturi pentru. 

 
 

PUNCTUL NR. 47 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la 

transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr. 
448/2006 

 
Preşedinte: Sunt avizele comisiilor. Iniţiez procedura de vot. 
 
 Se votează: 18 voturi pentru. 

 
 
 
 

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara nr.116/28.03.2006  
 

Preşedinte: Avem avizele comisiilor. Iniţiem procedura de vot. 
 
 Se votează: 20 voturi pentru. 
 
 



 
PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  modificarea  art.1 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 44/28.09.2004 privind constituirea Comisiei de negociere a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

Preşedinte: Iniţiem procedura de vot. 
 
 Se votează:18 voturi pentru. 
  - 1 abtinere (Pascuta) 
 
 

PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării unor lucrări de extindere la iluminatul 

public 
 

Preşedinte: Avizul comisiilor este favorabil. Iniţiem procedura de vot. 
 
 Se votează: 15 voturi pentru. 

 
    
 
   PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind sarcina completării, ţinerii la zi şi centralizării datelor din 
Registrul Agricol, pe perioada 2007-2011. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 16 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea  obiectivului de 
investiţie „Mansardare” la Grădiniţa PP nr. 20, str. Martir Silviu Motohon nr.53 Timişoara.  

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 22 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „CHE BEGA TIMISOARA. 
Retehnologizare prin reamenajare cu hidroagregate moderne. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 19 voturi pentru 



 
 
   PUNCTUL 54 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de 
investiţie „Reabilitare infrastructură secţie pneumologie la Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase „  Dr. V. Babeş” Str. Gh. Adam, nr. 13, Timişoara.  

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 18 voturi pentru 
 
 
 
 
 
   PUNCTUL 55 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major de canal – 
Cartier Plopi – etapa a II-a. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
 
 
 
   PUNCTUL 56 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate  „Execuţie fântâni publice 
forate în municipiul Timişoara. 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
 
 
 
 
   PUNCTUL 57 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Realizare fântână 
ornamentală – Piaţa Huniade” în Municipiul Timişoara. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 



Se numara voturile:  - 21 voturi pentru 
 
 
 
 
   PUNCTUL 58 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect  de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în C.F.  nr. 1994 Moşniţa Veche, 
pentru crearea unui drum de legătură, de aprox. 450 ml, între Calea Moşniţei şi drumul de 
exploatare DE 1676/11, pentru Zona Plopi Sud. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 19 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 59 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire două 
terenuri de sport împrejmuite şi anexă în regim de P+Mp” Calea Şagului nr. 175 Timişoara.  

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 21 voturi pentru 
 
 
 
 
   PUNCTUL 60 AL  ORDINEI DE ZI 
  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire clădire 
Calea Bogdăneştilor colţ cu Bd. Cetăţii Timişoara” şi realizarea unui parcaj subteran pe 
terenul care se află în incinta Grupului Şcolar de Industrie Alimentară.  

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 61 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu rezidenţial 
P+2E+M,  D+P+4E+M”, strada Liniştei nr.2A, Timişoara.  

 
Dl. CIUHANDU:   Imi manifest inca o data optiunea, nu este strict legata de proiect, sa realizam 
noi obiectivele care dorim sa le facem. Sa nu facem PUD-uri si PUZ-uri pentru altii pentru ca 
apoi sa vina la gata facut anumiti investitori. 
Dl. VICE. ORZA:  La proiectul cu asocierea lui POLI , scopul nostru de a dezbate subiectul, ati 
votat in asa fel incat sa cada proiectul fara sa spuneti un cuvant, acum ma vad obligat sa ava trag 



atentia asupra unui lucru. Pe hol mi-ati spus ca este bine sa vindem terenul respectiv si sa facem 
noi locuinte, sa nu-l dam la investitori si acum spuneti altceva. Faptul ca primaria face PUZ este 
foarte bine pentru ca impune niste reguli ca sa stim din start ce se va face. 
 Va deranjeaza faptul ca se construieste aici magazin alimentar pentru ca peste drum aveti d-vs 
unul. 
Dl. CIUHANDU:   Nu. Vreau sa va spun ca eu nu am magazin, nu am nici o cladire vis-a-vis de 
locatia respectiva si chiar nu ma intereseaza. Magazinul uneia dintre societatile la care sint 
actionar este acolo in chirie si poate sa plece oricand, fara nici o problema. Ceea ce vreau sa spun 
este ca in urma cu un an de zile in Consiliul Local s-a blocat o vanzare a unui teren de la o baza a 
RATT-ului. De aproape un an ma chinui singur sa initiez un PUD pentru zona respectiva. Este 
foarte curios ca absolut nimeni  nu misca un deget pentru acel PUD  pentru 600 apartamente 
construite pentru cei din Timisoara. 
 Este foarte curios ca pentru un alt teren …Nu sint de acord sa se spuna ca primaria nu are 
bani. Primaria este institutia care poate sa acceseze credite pe care poate sa  le restituie inapoi, sa 
construiasca si sa vanda asa cu  fac toti investitorii de pe piata imobilliara. Nu sa vina si sa puna 
la dispozitie un PUZ cu teren unui investitor care nu face altceva decat sa  faca profit pe terenul 
respectiv. Bugetul poate sa acceseze credite. Sintem la o limita suportabila. Pe proiecte pe care le 
putem realiza. 
 Nu am spus ca sa gasim asociati la chestia asta. Am spus ca putem avea capacitatea la 
proiectul acela…. Pentru proiecte mari nu avem nici un sprijin de la municipalitate sa le duca la 
bun sfarsit. 
Dl. viceprimar ORZA:   Eu raman la parerea ca aveti un limbaj dublu. Scopul discutiei este   ca 
orice comunitate nu lucreaza neaparat cu banii ei si o comunitate inteligenta este aceea care 
foloseste investitiile altora. 
 In urma cu un an am fost la o intalnire cu consiliile de cartier si acolo au fost pesye 200 ed 
oameni care cereau sa se faca ceva cu groapa. Si de asta s-a cerut acest PUZ. 
 Haideti sa lasam sa se faca locuinte pentru tinerii din Timisoara 
Dl. CIUHANDU: Nu sint duplicitar si niciodata nu am spus sa nu vina investitorii dar pe 
terenurile care sint ale noastre nu le dam societatilor private sa faca profit. Facem noi profit 
pentru toti cei 400 000 de cetateni. Avem bani pentru ca putem sa accesam credite pe care apoi le 
dam inapoi. 
Dl. PRIMAR: As dori sa va aduc aminte ca discutam PUD. Si este vorba de plan si nu de 
altceva. Cred ca chestiile astea trebuie abordate in succesiunea lor fireasca iar ceea ce spuneti 
dumneavoastra ca toate sa le facem pe bugetul primarie, nu merge. 
 Eu nu doresc decat sa treaca acest PUD apoi vom vedea ce este de facut. 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 19 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 62 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Locuinţe 
semicolective” strada Ciocârliei nr.53 Timişoara  

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 



Se numara voturile:  - 19 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 63 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Zona Rezidenţială – 
parcela A 1504/1/6/1 „ Calea Buziaşului. 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 18 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 64 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal „Biserica Ortodoxă Română 
şi centru social” – Timişoara, Bd. Take Ionescu nr.83. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
    - 1 abtinere (Blaj) 
 
 
   PUNCTUL 65 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Hală de producţie 
Garnituri de cauciuc”, Timişoara, teritoriul intravilan extins, DN 69 Timişoara – Arad, km.7, 
stânga. 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 66 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  „Realizare drum de 
acces şi ridicarea interdicţiei pentru construirea pe parcelă a unei locuinţe individuale” Zona 
Freidorf – Timişoara. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 21 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 67 AL ORDINEI DE ZI 
 



Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD Locuinţe colective, D+P+3E+Mansardă parţială, 
strada Ion Roată nr. 55 Timişoara.  

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 21 voturi 
 
 
 
 
   PUNCTUL 68 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD Amplasare Case unifamiliale Str. Constantin 
Daniel nr. 9 Timişoara. 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 21 voturi pentru 
 
 
 
 
   PUNCTUL 69 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD Locuinţe colective în regim P+2E str. Aluniş nr. 
79 Timişoara. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 70 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD Demolare Anexe, amenajări interioare, exterioare, 
etajare şi mansardare casă P, rezultând casă D+P+2E+M şi construire locuinţă plurifamilială 
în regim D+P+1E+M şi D+P+M, str. Ciprian Porumbescu nr. 24 Timişoara  

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 71 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobare PUD Locuinţe colective str. Letea nr. 24 Timişoara  
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 18 voturi pentru 



 
 
 
 
 
   PUNCTUL 72 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „Clădire birouri, servicii şi locuinţe plurifamiliale, 
str. Gh. Lazăr nr. 15 (nr. cad. 1211/2/1) Timişoara.  

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 18 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 73 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „ Imobil de locuinţe colective în regim 
D+P+2E+E retras „ zona Bd. Mareşal Constantin Prezan ( Lidia ) – str. Mureş, Timişoara  

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 16 voturi pentru 
 
 
 
 
 
   PUNCTUL 74 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „ Parcelare teren, construire locuinţe şi funcţiuni 
complementare „, Calea Buziaşului nr. 116, Timişoara. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 75 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect e hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Ansamblu locuinţe 
colective”, str. Luceafărul nr. 9-11 Timişoara. 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 19 voturi pentru 
    - 1 abtinere 
 



   PUNCTUL 76 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „ Extindere zonă rezidenţială „ parcelele cu nr. 
topo 1289/998-1030/b/2/a/1/162 şi 1289/998-1030/2/b/2/a/163, str. Luţă Ioviţă, Timişoara; 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 19 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 77 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „ Imobil de locuinţe colective propus şi servicii 
existente „ Aleea Cristalului nr. 2A, 2B, Timişoara. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 19 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 78 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „ Ansamblu de locuinţe colective şi servicii”, str. 
Ion Ionescu de la Brad nr. 11, Timişoara. 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 18 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 79 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „ Extindere hotel „, str. Radu Tudoran nr. 18; 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 80 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcţii pentru 
birouri, locuinţe şi sănătate”, str. Protopop G. Dragomir nr. 15, Timişoara. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 21 voturi pentru 
 
 



   PUNCTUL 81 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobare PUD Spaţii depozitare şi birouri Bd. Industriilor nr. 4 
Timişoara. 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 82 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construcţie pentru 
comerţ locuinţe- modificare PUD aprobat prin HCL nr. 378/2005, Calea Torontalului nr. 74A 
Timişoara. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 17 voturi pentru 
    - 1 abtinere 
 
 
   PUNCTUL 83 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD „ Ansamblu de locuinţe colective „ str. I. Slavici 
nr. 98, Timişoara. 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 18 voturi pentur 
 
 
 
   PUNCTUL 84 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „ Construire hale depozitare cu corp administrativ 
„ – parcela cu nr. cadastral A 1229/2/6, DN 59 Calea Şagului km 8 dreapta, intravilan extins. 

 
 
 
Dl. BACANU:   Din partea Agentiei Nationale de Protectie a Mediului avem o serie de 
completari, documentatii  si conditii impuse. 
 Daca poate sa ne precizeze un reprezentant al Directiei de Urbanism daca aceste 
completari au fost realizate si conditiile indeplinite ? 
 Au avizul de la mediu? 
   
Dl. PRIMAR:   Se adopta fara aviz de mediu . In mod normal ar fi completare in sensul pozitiv 
Dl. BACANU: Cine este pentru ? 



Se numara voturile:   - 15 voturi pentru 
     - 5 abtineri 
 
 
   PUNCTUL 85 AL ORDINEI DE ZI 
 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ „ Zonă producţie şi depozitare „ Timişoara, 
extravilan DN 69 Timişoara – Arad  km 7+800 stânga. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 86 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind avizarea Planului Urbalistic de Detaliu „Locuinţe colective şi 
Servicii str. Gh. Asachi nr. 1, 1/a şi str. Cronicar I. Neculce nr.2, Timişoara. 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
   
   PUNCTUL 87 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ Zonă de producţie amplasare hală producţie 
mecanică fină şi corp administrativ Calea Moşniţei Timişoara 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 88 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
cu Fundaţia RUBIN în vederea realizării în comun a proiectului „Arta în stradă”.  

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
 
 
 
 
 



   PUNCTUL 89 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi 
Asociaţia Documentor Timişoara în vederea organizării sesiunii de Trening Deschis 
„Discovery Campus Masterschool” în perioada 10.09.2007 – 16.09.2007. 

 
Dl. TOANCA:   Am un amendament si avem bani care sa sustina acest amendament.  Propun 
suplimentarea sumei de la 30 000 RON la 50 000 RON. 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 Cine este de acord cu proiectul de hotarare in intregime? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 90 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi 
Universitatea de Vest Timişoara în vederea organizării Concursului Internaţional de 
Interpretare Vocală „Sabin Drăgoi” Ed. a V-a în perioada 21.09.2007 – 24.09.2007. 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 19 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 91 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asociere dintre Municipiul Timişoara şi 
Muzeul de Artă Timişoara, în vederea organizării expoziţiei „Dominarea Iraţionalului” cu 
lucrările lui Salvador Dali în perioada 09.07.2007 -07.08.2007. 

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 92 AL ORDIENI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind suplimentarea sumei alocate Casei de Cultură a Municipiului 
Timişoara pentru organizarea Zilei Timişoarei – 3 August 2007.  

 
 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  -20 voturi pentru 
  



   PUNCTUL 93  AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Asociaţia 
Automotivest în calitate de membru fondator şi alocarea sumei de 50 RON din bugetul local 
pentru contribuţia la capitalul social al Asociaţiei Automotivest. 

 
Dl. BACANU:   Comisia III face observatia ca in actul constutiv municipiul Timisoara este 
reprezentat de domnul primar in loc de  Primaria Mun. Timisoara 
  Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 19 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 94 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi 
Clubul Sportiv  Şcolar nr. 1 Timişoara în vederea organizării turneului Internaţional de 
Juniori – Lupte Libere „ Cupa Timişoara. 

 
Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 19 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 95 AL ORDINEI DE ZI 
 

Informare privind situaţia eliberării spaţiului din zona Cetăţii – Timişoara – Bastionul 
Theresia unde îşi desfăşoară  activitatea S.C. Complex Bastion S.R.L., spaţiu în care se vor 
efectua lucrări de consolidare  în cadrul investiţiei „Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei 
Cetăţii Timişoara – Bastionul Theresia”. 

 
 
   PUNCTUL 96 AL ORDINEI DE ZI  
 

Adresa nr.SC2007 – 15224/02.07.2007 a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.  
referitoare la convocarea unei adunări generale extraordinare. 
 

 
 
 
 
 
   PUNCTUL 97 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ „ Spatii pentru invatamant si functiuni conexe” 
reactualizare PUZ aprobat prin HCL nr. 198/2001 – str. Oituz-str. Popa Sapca Timisoara. 
 
 



Dl. PRIMAR:   Acest PUZ  vizeaza spatii pentru invatamant si functiuni conexe, este vorba de 
reactualizarea unui PUZ mai vechi reactualizat printr-o hotarare 198/2001 in zona Oituz, Popa 
Sapca.. s-a propus catre Comisiile Consiliului Local analizarea si avizarea din punct de vedere 
urbanistic a PUZ-ului intitulat Spatii pentru Invatamant si Functiuni Conexe. Se detaliaza ce 
cuprind aceste spatii de invatamant si functiuni conexe, este vorba de mai multe functiuni….. 
 Acum se are in vedere ca aceasta zona implantare de functiuni de agrement si sport pt. ca 
universitatea de Vest prin Compania Nationala de Investitii va fi beneficiara unor bani de la 
Guvern si se va face o sala de sport care va fi comuna si Universitatii de Sport si Liceului Lenau. 
Acum noi avem materialul cu o obiectiune din partea Serviciului Juridic, „conditia depunerii 
avizelor de la Aquatim si EON gaz”. Deci ele au fost valabile si sunt valabile pentru aceasta zona 
de implementare sau de implantare de care noi spuneam. 
 Data fiind urgenta proiectului fiind in perspectiva de a se primi niste bani noi am propus 
un proiect de hotarare in care la punctul 1 sa aprobam PUZ avand ca beneficiar Universitatea de 
Vest , sa stabilim conditiile de construire  pentru zona de implantare cu cladiri rezidentiale, 
Camine Studentesti si pentru zona de implantare functiuni agrement si sport. 
 Primele 3 zone de implantare sa le punem deocamdata sub interdictie temporara pana nu 
se va elabora un PUD special pentru ca este zona afectata de SIT-ul instoric. 
 Dl. BACANU:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 19 voturi pentru 
 
Dl. BACANU:   Domnul secretar revine asupra proiectului cu nr. 44 si sustine ca nu este vorba 
de o asociere si ca  ar fi necesar un numar de 12 voturi , majoritatea celor prezenti. 
Dl. SECRETAR:   Este vorba despre initierea unei asocieri. Nu asocierea! 
Se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului 
local:         -hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane 
juridice romane. 
 - se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti in afara de cazurile in care legea sau 
reglementarile de organizare si functionare a Consiliului Local cere alta majoritate.. 
… si trecem majoritatea asta! Ori dumneavoastra nu hotarati acum o asociere!!! 
Dl. BACANU:   La art. 3 , hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a 2/3 ! 
Dl. SECRETAR:   Da ! dar aici nu hotarasti patrimoniul In situatia asta data cu votul celor 
prezenti pentru ca nu este asociere. 
Dl. GRINDEANU:   D-vs ne-ati dat o procedura inainte de vot, acum ati venit cu alta 
procedura….este foarte curios ce se intampla… 
Vad ca este in functie de cum hotarati d-vs… 
Dl. TOANCA:  Presedintele de sedinta are punctajul facut cu dumneavoastra inainte…scrie 14 
voturi….Ce hotarare este aceasta cu initierea.. ce este cu termenii asti vagi si extrem de echivoci. 
Daca vrem sa ne asociem cu Iancu o punem pe fata, punem terenul cu care vrem sa intram , nu 
aruncam pe piata 4 miliarde, bugetul Timisoarei pe 25 de ani si alte bazaconiide genul asta.  
Dl. SECRETAR:  Nu am hotarat asocierea 
Dl. TOANCA:   Eu propun sa ramana asa si daca  demersurile acestui investitor sint serioase 
putem sa reluam problema in toamna, nu acum pe sub masa cand avem 96 de puncte la ordinea 
de zi. 
Dl. SECRETAR:   Ati hotarat initierea unor demersuri. Din punctul meu de vedere care raspund 
de legalitate spun ca trebuie votul majoritatii celor prezenti! 
Dl. PRIMAR:   Eu nu vorbesc acum procedural ca nu am calitatea sa calific modul in care s-a 
votat. Noi am primit o scrisoare de intentie de la aceasta firma, s-a facut o mare tevatura in presa, 



etc. Pentru ca este o problema sensibila a aparut acest proiect de hotarare tocmai ca sa facem la  
vedere si ca sa avem o abilitare ca sa incepem niste discutii. Ca sa nu se zica ca le incep eu sau 
altul , ca nu stiu ce interese am avea cu ei. Oricum , hotararea finala cat se ia necesita majoritate 
de 2/3 si va ajunge pe tapetul Consiliului Local in urma unor negocieri. 
 Noi am vrut o data sa va informam de aceasta scrisoare si in temeiul acelei oferte sa fim 
mandatati sa incepem niste discutii. 
Dl. GRINDEANU:  Este singura firma care doreste investitii acolo ? 
Mi se pare o chestiune destul de ciudata, de 5 ani auzim ca Timisoara este in deficit cu 500-600 
de hectare si dintr-o data dam 120 de hectare si ne asociem. 
Dl. PRIMAR:   Timisoara este in deficit cu 300 de hectare, 60 de hectare am primit de la 
Agronomie si urmeaza sa fie transferata de la Agronomie la Comisia Locala si sa le introducem 
in circuit. S-a facut o prounere la Guvern pentru ca sa reprimim cele 60 ha la Covaci pentru ca 
deponeul ca obiectiv nu mai era. Am avut discutii la Prefectura si este vorba sa primim in Zona 
Sanandrei cca. 100 ha si  mai sint in discutie 30 ha in Zona Ghiroda unde este un proces pe rol. 
 Oamenii astia au venit cu o scrisoare si in aceasta scrisoare se vine cu o oferta de 4 
miliarde de euro sau dolari, o oferta foarte mare si tocmai ca sa nu persiste nici un dubiu, trebua 
sa va pun scrisoarea pe tapet sa stiti de ea pentru ca altfel vad tot felul de comentarii…. Ca nu se 
mai da pamant la oameni, ca am inceput cu nu stiu cine , nu stiu ce negocieri, s.a.m.d. 
 Dar eu ca stiu despre ce este vorba, stiu cat pamant sa  dau inapoi si cat sint de credibile… 
Dl. TOANCA:   Scrisoarea ne-ao puteti prezenta sub forma de informare.. Haideti sa o lasam 
pentru toamna ca acum toata lumea pleaca in concediu… ce vreti sa initiati in aceasta vara? 
 Nici macar majoritate nu a luat.. nu are nici macar 14 voturi din 26! 
Dl. SECRETAR:   Problema in sine nu intra in discutie ca sa poti sa dai odata 100 ha de teren 
pentru oricine ar fi. In situatia data este la votul respectiv :  „ votul majoritatii celor prezenti si nu 
in functie” ca nu s-a facut asocierea. In momentul de fata noi nu avem terenul pe care il cer 
dansii. 
Dl. TOANCA:   Atunci lasati pe toamna… 
Dl. SECRETAR:  Da domnule dar ca sa initiez o treaba, o discutie… nu poti sa refuzi din start. 
Dl. GRINDEANU:  Pentru toate persoanele private care vin in primarie si cer teren d-vs veniti si 
ne cereti noua avizul  ? 
Dl. SECRETAR:   Daca vrea sa faca un stadion ultramodern este o treaba mai complicata si o 
investitie mare si ar vrea sa stie daca Consiliul Local vrea sau nu! 
D-na BLAJ:  Daca acest subiect suscita atatea discutii si d-vs ne cereti sa fim transparenti atunci 
hai sa o lasam sa mearga lucrurile asa cum trebuie. Nu trebuie sa ne tot intoarcem 
Dl. PRIMAR: Nu trebuie sa ne intoarcem, eu voi avea o intalnire cu reprezentantii si o sa le 
spunem ce s-a intamplat si daca vor sa continue bne si da ca nu …. 
Dl. BACANU :   Cred ca este cazul sa inchidem aceasta sedinta. Va multumesc pentru 
participare! 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR 
Cons. BACANU HOREA            IOAN COJOCARI 


