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 La dezbaterea publică desfăşurată în data de 4 martie 2004, în Sala de Consiliu a 
Primăriei Municipiului Timişoara, au participat directorii Direcţiei de Patrimoniu şi 
Direcţiei de Urbanism, domnii Nicuşor Miuţ, respectiv Radu Radoslav, împreună cu 
membri ai Direcţiilor respective - în calitate de iniţiatori ai proiectelor de hotărâre supuse 
dezbaterii publice, reprezentanţi ai Biroului Relaţii Publice, ai unor asociaţii, ai mass-
media locale, cetăţeni. La dezbatere au participat circa 150 de persoane. Întâlnirea s-a 
desfăşurat pe parcursul a 120 de minute, începând cu ora 15. 
 

Ordinea de zi 
 

1. Proiect de hotărâre privind criteriile suplimentare de departajare în baza Legii 
15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală  

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei şi a Notei la Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 42/28.09.2000 – privind modificarea tarifelor de bază pe 
m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Tehnic privind realizarea 
balcoanelor pe faţadele blocurilor aflate în intravilanul Municipiului Timişoara, 
aprobat prin H.C.L. nr. 12/29.10.1998, şi revocarea H.C.L. nr. 28 din 25.02.2003 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Extindere 
zonă industrială” – str. Ion Slavici, nr. 135, Timişoara 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal II – Zona Calea 
Ghirodei - strada Bobâlna, Timişoara 
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1. Proiect de hotărâre privind criteriile suplimentare de departajare în baza Legii 
15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe 
proprietate personală  

 
 
Adrian Schiffbeck: “În primul rând bună ziua şi bine v-am găsit la această dezbatere, ne 
bucurăm că sunteţi în număr atât de mare. Numele meu e Adrian Schiffbeck, de la Biroul 
Relaţii Publice, sunt şi colegi prezenţi de la Direcţiile care au iniţiat proiectele de hotărâre 
de pe ordinea de zi. Voi da citire acestei ordini de zi; deci astăzi avem în discuţie cinci 
proiecte de hotărâre, primul se referă la aprobarea unor criterii suplimentare de 
departajare, în baza Legii 15/2003, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală. Punctul 2 este o modificare a Anexei şi a Notei la 
Anexa la HCL 42/2000, privind modificarea tarifelor de bază pe mp la chiriile pentru 
spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. La punctul 3 avem modificarea unui 
regulament tehnic, aprobat printr-o hotărâre de Consiliu Local din 1998, care se referea la 
realizarea balcoanelor pe faţadele blocurilor aflate în intravilanul municipiului Timişoara. 
Punctul 4 este un plan urbanistic zonal, privind „Extinderea zonei industriale” de pe 
strada Ion Slavici nr. 135 din Timişoara, iar ultimul punct este tot un plan urbanistic 
zonal, care se referă la Calea Ghirodei – strada Bobâlna.  
 Am să vă prezint, pentru început, în două cuvinte, pentru cei care nu cunosc, 
regulamentul acestor întâlniri, deci ele se desfăşoară cu public, sunt publice, poate să 
participe oricine, oricine îşi poate spune punctul de vedere, în limita, am spus noi într-un 
regulament de ordine interioară, a cinci minute, pentru a nu crea dezbateri îndelungate şi 
inutile, normal, exclusiv pe marginea subiectelor aflate pe ordinea de zi. Vreau să vă mai 
spun că patru dintre cele cinci proiecte au fost introduse în această dezbatere la iniţiativa 
Primăriei, iar unul dintre ele, cel referitor la modificarea Anexei cu tarifele la chiriile 
pentru spaţiile cu altă destinaţie, a fost introdus la solicitarea unei organizaţii 
neguvernamentale. Cu asta, am putea începe; deci primul proiect, iniţiat de Direcţia 
Patrimoniu, se referă la aprobarea criteriilor de departajare între cei care solicită 
atribuirea de terenuri pentru construcţia unei locuinţe proprietate personală. Am să îi rog 
pe colegii mei să vă prezinte în câteva cuvinte proiectul, după care aşteptăm opiniile Dvs. 
Mulţumesc” 
Nicuşor Miuţ: „Legat de prevederile Legii 15/2003, bănuiesc că majoritatea dintre Dvs. 
care aţi venit pentru acest subiect ştiţi la ce se referă şi nu e momentul să intrăm în 
aspectul legii, decât după ce vom prezenta propunerea noastră. Trebuie să ţinem cont de 
faptul că aceste locuinţe, care se vor construi pe teren atribuit de comunitate, nu sunt 
locuinţe sociale, această condiţie am avut-o noi în vedere când ne-am gândit la aceste 
criterii pe care le propunem ca şi criterii suplimentare faţă de cele stipulate de lege, adică 
beneficiarul terenului să nu aibă locuinţă proprietate, părinţii acestuia să nu aibă terenuri 
atât situate în localitate urbană, cât şi rurală. Şi o să dau citire criteriilor pe care ne-am 
gândit noi să le propunem Consiliului Local, urmând să vă ascultăm şi pe Dvs, dacă sunt 
comentarii vizavi de aceste criterii, sau elemente în plus care pot să apară.  
 Situaţia venitului: situaţia în care beneficiarul prezintă un extras de cont bancar al 
lui sau al părinţilor, cu minim cinci mii de euro în cont, depozitul să fie deschis cu minim 
trei luni înainte de data depunerii extrasului; această prevedere am propus-o ca să evităm 
acele împrumuturi şi depuneri în cont a sumei pentru o zi – două, cât să îţi elibereze 
extrasul, sau scrisoare de garanţie bancară pentru credit în vederea construcţiilor de 
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locuinţe, să fie punctate cu 15 puncte. Punctul 2: venitul net lunar pe membru de familie, 
pe membru major, în situaţia în care există şi copii majori, şi cred că poate fi posibil ca un 
cuplu de până la 35 de ani să aibă copii peste 18, între 1 şi 5 milioane – 1 punct, între 5 
milioane un leu şi 8 milioane – 3 puncte, între 8 milioane un leu şi 12 milioane – 6 
puncte, între 12 milioane un leu şi 20 de milioane – 8 puncte, peste 20 de milioane un leu 
– 10 puncte. Nivelul de pregătire: fără studii – 0 punte; studii generale – 2 puncte; studii 
medii – 4 puncte; studii superioare – 6 puncte. Starea civilă: căsătorit – 2 puncte; 
necăsătorit – 0 puncte. Numărul copiilor minori ai solicitantului, deci în întreţinerea 
familiei sau a persoanei respective: câte un punct pentru fiecare copil. Dovada 
domiciliului în municipiul Timişoara la data publicării O.G. 1101 din 2003, respectiv 
data stabilirii domiciliului în municipiul Timişoara: înainte de anul 1989 – 15 puncte, în 
perioada 1990 – 1995 – 8 puncte, în perioada 1996 – 2000 - 6 puncte, începând cu 2001 – 
4 puncte. Pentru încadraţi în muncă – vechimea în muncă – între un an şi 5 ani, 1 punct; 
între cinci şi zece ani, 3 puncte; peste 10 ani, 5 puncte. Condiţii de locuit: toleraţi la 
părinţi, respectiv locuiesc împreună cu părinţii – 2 puncte; chiriaşi la un proprietar care 
este persoană particulară, chiriaş la proprietar în imobil restituit pe calea instanţei în 
pericol de a fi evacuat din motive neimputabile chiriaşului, deci foştii chiriaşi, în 
locuinţele dobândite de proprietari, 4 puncte; de asemenea la 4 puncte se încadrează 
chiriaşii la proprietar persoană juridică, locuinţă fond de stat sau cămin. Ultimul criteriu, 
tinerii proveniţi din instituţii de ocrotire socială – 6 puncte. De asemenea, am prins câteva 
observaţii, şi anume la punctaje egale au prioritate persoanele solicitante care se 
încadrează într-o categorie de persoane cu handicap sau beneficiari ai Legii 42/1990 – 
revoluţionarii, cum îi cunoaştem mai simplu, neţinând cont de data depunerii cererii. Se 
pot construi case în asociaţie sau asociaţie tip bloc, la solicitarea petenţilor, şi se pot 
atribui, la solicitarea acestora parcele alăturate unui grup de persoane care să se încadreze 
în prevederile Legii 15. Deci, mai exact, dacă doi, trei, patru beneficiari, mai mulţi, 
doresc să facă o clădire în asociaţie, vom ţine cont la atribuirea parcelelor şi, dacă 
bineînţeles, dânşii se încadrează la a primi, vom ţine cont la propunerea de repartizare, că 
aceasta o face Consiliul Local, de parcele alăturate. E clar că e mai ieftin să faci un 
imobil cu trei - patru apartamente, pentru că îţi trebuie o singură fundaţie, un singur 
acoperiş, un singur branşament. Se vor puncta doar condiţiile titularului de solicitare, în 
afară de situaţia veniturilor, unde se spune – venitul pe membru de familie. La punctaje 
egale, prioritatea va fi funcţie de data depunerii cererilor, bineînţeles, cu excepţia 
primului punct, unde am spus persoanele cu handicap sau beneficiarii Legii 42 sunt 
avantajaţi. Şi ultima frază: în cazul familiilor de tineri căsătoriţi, se vor solicita declaraţii 
autentificate în faţa notarului public de la ambii soţi, ceea ce în lege nu se prevede; noi 
vom solicita aceste declaraţii notariale pe proprie răspundere, de la ambii soţi, nu unul 
care are pământ, să zicem, sau proprietate de la părinţi, să facă cererea pe celălalt soţ. 
Evităm acest lucru. Dacă sunt probleme, întrebări, vă aşteptăm” 
Adrian Schiffbeck: „Deci, înainte de a continua, vă rog să luaţi loc, nu e nici o 
problemă, puteţi sta şi pe scaunele astea, cred că avem suficiente, deci nu staţi în picioare. 
Mersi. Haideţi şi luaţi loc”. 
Marius Constantin: „Mă numesc Marius Constantin şi aş vrea să clarificăm puţin 
condiţia cu disponibilul acela de 5.000 euro cu extrasul de cont. Ar fi trebuit să ştim 
dinainte lucrul acesta, când am depus dosarul, de trei luni, eu de exemplu am banii, îi ţin 
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la mine, eu dacă îi bag în bancă pierd când îi scot şi de aceea am preferat să îi ţin la mine, 
ar trebui, zic eu, eliminată acea obligativitate de trei luni”. 
Nicuşor Miuţ: „O să încercăm să facem şi un dialog pe acest subiect, deci motivul care a 
stat la baza acestei propuneri de către comisie: vreau să subliniez faptul că nu există o 
hotărâre de consiliu care să stabilească acest plafon, deci este în faza de propunere, 
urmând să fie discutată în comisiile Consiliului Local şi în plenul Consiliului Local. Deci 
abia atunci va fi sigur dacă această condiţie există sau nu există. Ea mai poate suferi 
modificări vizavi de ce spuneţi Dvs acum, dar ne-am gândit în felul următor: în Legea 15 
se specifică un termen de 12 luni de la primirea terenului, termen în care Dvs, ca 
beneficiar, sunteţi obligat să începeţi lucrarea. Deci este normal ca o persoană care 
dispune de nişte bani sau de o scrisoare de garanţie bancară, cum spuneam, să fie 
avantajată faţă de o persoană care nu are aceşti bani şi poate că are şi venituri mai 
modeste…” 
Marius Constantin: „Exact, problema mea este de termen: orice persoană poate ţine 
banii acasă, se poate face dovada, respectiv omul depune banii de acum la bancă…” 
Nicuşor Miuţ: „Dacă Dvs. veniţi acum cu 5.000 de euro şi ni-i arătaţi, nu avem nici o 
convingere că sunt ai Dvs. Asta era ideea”. 
Marius Constantin: „Aceeaşi convingere poate să existe şi cu cele trei luni de zile. 
Există suspiciunea…” 
Nicuşor Miuţ: „Eu mă îndoiesc că cineva vă dă împrumut 5.000 de euro să îi ţineţi Dvs. 
în cont trei luni, ca să scoateţi un extras de cont. Aţi spus că aţi fi pierdut, eu spun că aţi fi 
câştigat ceva dacă i-aţi fi ţinut în bancă, dar, în fine, asta nu e o discuţie care să ne 
intereseze”. 
Marius Constantin: „Eu sunt economist şi vreau să…” 
Nicuşor Miuţ: „Vreau să vă fac un simplu calcul: să ajungem în faza de a primi Hotărâre 
de Consiliu pt. Dvs, să primiţi acel teren, înseamnă minim o lună, de a ajunge în faza de 
hotărâre, după ce se votează în plen ca parcela X să vină spre Dvs, mai durează încă o 
lună până facem formele de predare, cinci zile la Prefectură – e definitivă, până se fac 
aceste forme. Deci două luni s-au dus. 12 luni din momentul în care v-am predat terenul 
trebuie să stăm să aşteptăm să vedem dacă v-aţi apucat sau nu de construcţie. După 12 
luni constatăm că nu aţi început construcţia, venim şi, în primul plen după 12 luni, deci 
au trecut 14 luni deja, da? – mai trece o lună până la următorul plen, că o singură dată pe 
lună se ţine plenul – e a 15-a lună în care vă anulăm hotărârea Dvs. Noi nu putem – poate 
am putea merge în acelaşi plen să atribuim altei persoane – dar Dvs. aveţi termen de 
contestare, deci  în a 15-a lună vă luăm terenul înapoi, în a 16-a şi a 17-a lună i-l dăm la 
următorul, da, că iarăşi pornim ciclul, deci îmi trebuie 17 luni ca să mă conving că d-ta nu 
ai bani să construieşti şi să îi dăm lu’ unu’ care avea bani, dar era pe locul 50, că nu luăm 
în calcul aceste dovezi. Aceasta a fost gândirea când am pus, nu eu, comisia, fac parte din 
comisie, asta e partea a doua, am pus aceste prevederi în criterii, dar o să luăm cont de ce 
spuneţi Dvs. şi propunem Consiliului Local”. 
Marius Constantin: „Vi-am zis, mi se pare un punctaj extraordinar faţă de celelalte 
punctaje. Oferiţi posibilitatea, de exemplu, dacă se depun bani, nu, se depun acum, eu mă 
duc şi îi depun acum în bancă, oferiţi punctaj şi să câştige măcar şi aceia care au banii şi 
nu au ştiut de acest criteriu”. 
Nicuşor Miuţ: „Mergeţi la o bancă să vedeţi dacă, cumva, depunând într-o zi banii 
respectivi, deci nu cu trei luni înainte, ei vă pot elibera o scrisoare de garanţie bancară. 
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Vedeţi că acolo nu am pus nici un termen. Deci aveţi mai multe posibilităţi, nu am 
limitat-o la aceşti bani”. 
Marius Constantin: „Vă mulţumesc”. 
Gheorghe David: „Numai puţin, aş vrea să spun şi eu ceva, înainte de asta. Fac parte din 
comisia unde, de multe ori, am discutat aceste criterii. Sunt consilierul David. Aş vrea să 
spun că toată lumea porneşte de pe aceeaşi poziţie. Aceste criterii, care au ajuns în 
această formă, acum, sunt criteriile de care află lumea, acum. Deci toată lumea porneşte 
de la acelaşi nivel. În al doilea rând, sigur că pot să apară unele modificări la plen. Şi mai 
ceva, dacă facem unele calcule, în timp, dacă va rămâne acest criteriu valabil, în această 
formă, şi de atunci este posibil să fie… deci toţi vor avea aceeaşi posibilitate: să poată 
prezenta în timp de trei luni de zile sau să poată prezenta o scrisoare de garanţie. Deci toţi 
pornesc de la acelaşi nivel. Deci nu este un criteriu care să avantajeze sau să 
dezavantajeze pe cineva. Avantajează pe acel care desigur că deţine acei bani la vremea 
respectivă. Şi încă ceva: acest program este aşa gândit ca să ajute pe acei tineri care au 
bani, de această dată. Vedeţi, sunt mai multe, avem unul, sau cel mai mare program al 
nostru, cu cazurile sociale generale, unde sunt acele persoane sau familii defavorizate. 
Avem un altul, care este cu locuinţe prin ANL, de care deja ştiţi în mare parte, care se 
adresează în principal tinerilor care au studii superioare. Ei, acest program se adresează 
tinerilor care sunt până la 35 de ani şi au bani. Aşa este gândit, încât, într-un fel sau altul, 
toţi să poată beneficia de ceva. Deci aceasta este gândirea celor care au contribuit la 
aceste criterii. Mulţumesc”. 
Marian Pălănoiu: „Mă numesc Pălănoiu Marian şi aş vrea să aduc vorba despre, de fapt, 
ce a vorbit şi antevorbitorul meu. Este clar: terenurile astea vor trebui atribuite celor care 
au bani să înceapă construcţia. Şi ca să nu mai existe nici un dubiu cu termenele pe care 
le-a amintit domnul Miuţ: a amintit un lucru esenţial – va fi nevoie de f. mult timp, dat 
fiind faptul că printr-o anume relaţie care se stabileşte în punctajul acesta – unii au 
domiciliul mai de mult, alţii mai de curând; primeşte terenul, are o sumă stabilită de 
minim 5.000 într-un cont, cu trei luni, cu zece luni, a lui sau a părinţilor, dar cine 
garantează că suma asta, care e în contul acesta, va fi folosită pt. construcţie? Părerea 
mea, rugămintea mea, e ca această sumă minimă să fie constituită într-un depozit 
exclusiv pt. demararea lucrărilor de construcţie, şi atunci din start se elimină posibilitatea 
ca să se ajungă la cele 17 luni, dacă am reţinut bine, să îl revoce pe acela, să îi ia terenul, 
să îi dea la următorul, şi aşa mai departe. Are o sumă minimă de demarare a lucrărilor, 
primeşte terenul, nu are, nu primeşte, părerea mea este că ar trebui scoasă din punctaj, pt. 
că toţi cei care primesc terenul trebuie să aibă bani să facă, nu? Nu mai trebuie pus în 
punctaj. Toţi cei care vor primi terenul, sunt 50 de terenuri, nu? Ăia trebuie să aibă banii 
aceştia, îi au, bine, nu îi au, la revedere, următorul. De aia zic, ce rost are să acordăm un 
punctaj pentru suma asta când ar trebui pusă ca şi condiţie generală şi general valabilă: În 
momentul când a reuşit să întrunească punctajul ce îi dă voie să primească terenul, să 
aducă un extras de cont din care să rezulte că banii ăia nu pot fi folosiţi decât exclusiv pt. 
demararea lucrărilor de construcţie. E cel mai simplu: nu va mai fi nevoie nici de 
termene, să văd dacă se apucă acesta să facă casa, nu se apucă, e părerea mea. Acum 
rămâne de stabilit dacă e bine sau nu”. 
Nicuşor Miuţ: „Eu personal nu cunosc ca o bancă să vă blocheze banii Dvs. pt. o 
anumită direcţie, eventual dacă au ei anumite programe, se blochează pt. anumite 
perioade de timp, la o anumită valoare de dobândă. Dar nu există aşa ceva, ce spuneţi 
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Dvs., nici o bancă din lume să spună că e stăpână pe bani, sau Primăria, Consiliul Local, 
să vină să îţi spună ce faci d-ta cu banii, nici vorbă. Cred că noi am fost înţeleşi greşit: 
sunt peste 800 de cereri de teren la ora actuală în Timişoara. Noi nu vom avea niciodată 
800 de parcele, nu vă spun câte avem, că nu ştiu nici eu exact, dar 800 nu vor fi. Este 
logic ca cei 800 şi ceva de cetăţeni să fie avizaţi într-o anumită ordine, acest criteriu l-am 
pus tocmai pt. că cei care au bani la dispoziţie – el poate să aibă 100.000 de euro, banii 
lui în buzunar – dacă ne dovedeşte că are 5.000, înseamnă că poate să lucreze cu banii de 
acasă, nu trebuie să îi scoată din cont. Dacă nu vine să glumească cu noi, avem garanţia 
că s-a înscris pe listă să primească un teren, face dovada că are nişte bani în cont, deci e 
un om serios care vrea să îşi facă o casă. Dar problema cu banca – nu am auzit, poate 
există, întrebaţi”. 
Marian Pălănoiu: „Cum să vă explic, părerea mea este că se vor întâmpla cazuri din 
acestea, şi atunci se va reveni de fiecare dată, i-l iau ăluia, i-l dau ăluia. Trebuie făcut 
ceva ca banii să fie destinaţi exclusiv pt. demararea lucrărilor, şi atunci nu va mai fi 
nevoie de comisii peste comisii ş.a.m.d. Sunt întru-totul de acord cu o sumă minimă, dar 
aşa că vine aduce, extras de cont, că are socrul bani, păi dacă acela nu îi mai dă banii, sau 
îi mai dă sau nu îi mai dă… Vedeţi Dvs. care este situaţia…” 
Nicuşor Miuţ: „Mă scuzaţi că vă întrerup, dar trebuie să vă spun asta: orice firmă de 
construcţie care începe o casă, un bloc, dacă doriţi, nu lucrează cu tarife mai jos de 3-400 
de dolari mp de suprafaţă construită finisată. Deci la un calcul simplu, o casă bună este la 
120 – 150 mp, da? Haideţi să luăm 100 mp. Înseamnă minim 30.000 de dolari să faci o 
casă. Aceştia 5.000 nu ajung să faci casa, dar dau certitudinea că el respectă legea, adică 
în 12 luni să înceapă. Şi vreau să mai ţineţi cont de faptul că autorizaţia se eliberează pe 
12 luni, perioadă în care el este obligat să înceapă construcţia. Din motive bine 
întemeiate, mai poţi solicita prelungirea termenului cu încă 12 luni. Deci să nu credeţi că 
ai numai 5.000 de dolari, ai venit, ne-ai păcălit, ai luat terenul, ai trântit o fundaţie şi mai 
stai ani de zile acolo, deci nu merge nici aşa”. 
Marian Pălănoiu: „Bun, deci eu într-un fel sau altul sunt lămurit, dar eu zic că trebuie 
găsită o modalitate care să lase certitudinea clară că respectivul poate să înceapă 
construcţia. Să trecem peste situaţia asta, să reconstituim comisii, comisii… Trebuie să se 
găsească o modalitate ca Primăria să fie sigură că acela se apucă de construcţie, în 
momentul când i s-a atribuit terenul. Ori faptul că el aduce un extras de cont, asta nu e 
certitudine”. 
Adrian Schiffbeck: „Am reţinut recomandarea Dvs. şi ea va fi înaintată atât Direcţiei 
Patrimoniu, cât şi consilierilor locali. Mulţumim”.  
Marian Pălănoiu: „Mulţumesc şi eu”.  
Horea Cristea: „Ce înseamnă acest termen de trei luni? Când să depun extrasul? Trebuie 
să spuneţi o dată limită, când este data limită?” 
Nicuşor Miuţ: „Noi am spus că trebuie adus un extras de cont bancar de la solicitant sau 
de la părinţi cu minim 5.000 de euro – depozitul să fie deschis cu minim trei luni înainte 
de depunerea extrasului. Deci dacă îl depuneţi mâine… banca ne va certifica, aşa am 
scris, că cerem… În momentul în care acest criteriu va fi votat de Consiliul Local, el va fi 
public, va fi afişat, va fi în mass-media, unde vreţi Dvs., şi când veţi cere de la bancă, veţi 
cere extras de cont şi faceţi dovada că îi aveţi acolo de trei luni.  
Horea Cristea: „Noi trebuie să ştim, până la 1 ianuarie…” 
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Nicuşor Miuţ: „Dar nu sunteţi obligat, dacă aduceţi acest act, îl aduceţi, dacă nu, nu e 
obligatoriu, nu e obligatoriu ca cineva să aibă cinci copii, ca să ia cinci puncte. Iar o dată 
limită nu există. În momentul în care Consiliul Local hotărăşte să facă atribuirea primelor 
parcele, toţi care au până la momentul respectiv depuse acte, din ceea ce au putut să 
depună o dovadă, se va face o listă de priorităţi, iar de pe respectiva listă vor primi 
parcelele. Nimeni nu obligă pe nimeni, domnilor, înţelegeţi. Nu este o obligaţie. Puteţi să 
depuneţi, puteţi să mai aduceţi acte: dacă acum nu aveţi copii, dar se naşte în septembrie, 
păi ce facem, nu vi-l recunoaştem, vi-l recunoaştem la lista următoare. Această lege nu e 
limitativă în timp. Se va spune în momentul în care hotărâre va fi votată. Deocamdată nu 
avem criterii, ce să cerem”. 
Gheorghe David: „Poate că pot ajuta puţin la răspunsurile pe care le aşteptaţi, deci în 
momentul în care Hotărârea de Consiliu Local va fi votată, în mod normal, şi o să cerem 
asta, să se dea un terme de graţie pentru completare de acte la dosar, e bine aşa? Asta e, şi 
atunci se va da publicităţii termenul respectiv, şi fiecare va depune ceea ce îl va ajuta să 
mai facă punctaj”. 
Laurian Secheş: „Pot să vorbesc? Mă numesc Secheş Laurian Vasile, îs un băiat sărac, 
am depus cererea pt. pământ, că vreau să construiesc şi eu ceva, deci ce îmi aparţine mie, 
un om de stat, un om al partidului român, asta… Soţia mea, concubina vreau să zic, are 
de patru ani băgate actele la locuinţă. Şi o zis că nu se poate face nimic. Şi eu am zis că 
bag pt. pământ. Deci nu am familie, stau în chirie, plătesc câte 60 de euro, 100 de euro 
lunar. Acum, săptămâna trecută, am plătit 2,5 milioane amendă pt. că n-am pe buletin 
flotant. Îs spălător auto. Deci spăl maşini. Spuneţi, cei de aici au bani. Eu nu câştig 5.000 
de euro lunar, eu câştig 2-3 milioane lunar”. 
Adrian Schiffbeck: „Vă rog frumos, aveţi de făcut o propunere la aceste criterii? Aici 
discutăm probleme generale, nu particulare”. 
Laurian Secheş: „Am doi nepoţi, care sora mea i-o lăsat… Mă duc săptămânal să le duc 
câte ceva. Eu ca să pot să am şi eu locuinţa mea, ce să fac, să fur, să dau în cap la cineva? 
Spuneţi-mi, care este pt. oamenii săraci, pt. oamenii bogaţi?” 
Adrian Schiffbeck: „Ce ne propuneţi nouă?” 
Laurian Secheş: „Eu ce vă propun, să ajutaţi şi oamenii săraci, care vor să construiască, 
să facă ceva pt. ai lui!” 
Adrian Schiffbeck: „Mulţumim, am reţinut”. 
Laurian Secheş: „Reţineţi, dar nu se face nimic, absolut nimic nu se face! Eu nu am 
bani, eu stau în chirie de trei ani de zile, la nimeni nu îi pasă de oamenii săraci! Oamenii 
bogaţi trebuie să fie primii!” 
Adrian Schiffbeck: „Deci, domnule, dacă îmi permiteţi, astăzi discutăm un anume 
proiect de hotărâre, discutăm exclusiv pe marginea acestui proiect. Dacă aveţi alt gen de 
probleme, există audienţe, există un program de audienţe unde vă puteţi adresa 
directorilor din Primărie sau primarului, da? Mulţumim frumos”.  
Mihaela Nicolcioiu: „Mă numesc Mihaela Nicolcioiu şi aş dori o lămurire: aşa cum 
spune Legea 15, sau nu se menţionează starea civilă: dacă eu sunt căsătorită, soţul meu a 
avut o locuinţă dinainte de căsătorie, pe care a moştenit-o, nu ştiu, de ce nu pot să depun 
eu în numele meu, să fiu eu solicitantul?”. 
Nicuşor Miuţ: „Înseamnă că aveţi unde să locuiţi. Sunt alţi tineri care se încadrează în 
limita de vârstă prevăzută de lege, au bani, dar nu au unde să locuiască, şi atunci corect 
este să fie ei înaintea Dvs. Există alte forme prin care să vă dobândiţi o proprietate: de pe 
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piaţa liberă a locuinţelor, să vă cumpăraţi, să vă construiţi alta în regie proprie pe un teren 
al Dvs., sau să vă construiţi o locuinţă cu credit ipotecar prin ANL, care tot Consiliul 
Local, Primăria, acordă terenuri. Dar acelea sunt alte tipuri de legi. Deci noi aşa am 
gândit-o. Puteţi să spuneţi o propunere şi o să ţinem cont de ea”. 
Mihaela Nicolcioiu: „Cam asta ar fi propunerea”.  
D-na Chirteş: „Aş vrea să pun şi eu o întrebare, referitoare la calcularea punctajului, 
numai pentru titularul de cerere. De ce numai pentru titular, şi nu şi pentru partener – soţ, 
soţie?” 
Nicuşor Miuţ: „Da, vă răspundem, am avut experienţa la locuinţele de închiriat prin 
ANL: în situaţia în care doi soţi – unul cu studii superioare, şi unul cu studii medii, dar în 
rest toate condiţiile sunt aceleaşi – ne-am gândit că locuinţa este pentru o familie. Deci 
este normal ca titularul cu condiţiile cele mai bune să facă cererea. Nu trebuie să vă 
supăraţi că am gândit aşa. Dvs. puteţi să faceţi şi o altă propunere, noi o să venim cu toate 
propunerile în faţa consilierilor locali. Dumnealor vor analiza dacă este corect sau nu ce 
aţi spus Dvs. în raport cu ce am spus noi. Să vă subliniez faptul că din experienţa avută 
am avut astfel de situaţii. A fost un caz sau două la ANL în care o persoană singură avea 
două facultăţi, şi cred că aici ar putea să existe în sală. Şi vroia să o punctăm de două ori, 
pentru studii, vi se pare corect?” 
D-na Chirteş: „Nu, dar dacă este favorizată cealaltă persoană, care nu a depus 
cererea…” 
Nicuşor Miuţ: „Am luat venitul mediu, tocmai pentru a stabili un venit adevărat pe 
familie. Nu am luat venitul cel mai mare” 
D-na Chirteş: „Nu, dar să zicem că una din persoane are studii superioare, cealaltă nu. 
Cea care a depus cererea nu are studii…” 
Nicuşor Miuţ: „Dar să depună celălalt soţ” 
D-na Chirteş: „A, deci se poate?” 
Nicuşor Miuţ: „Dar cine vă opreşte, doamnă?” 
D-na Chirteş: „Atât am vrut să ştiu, mulţumesc”.   
Nicuşor Miuţ: „Oricum, după ce apare Hotărârea de Consiliu Local, cu criteriile, toţi cei 
care au depus cererea trebuie să îşi completeze, dacă doresc, cererea, cu aceste condiţii pe 
care le îndeplinesc sau nu”. 
Gheorghe David: „Încă o dată, daţi-mi voie să îl completez pe domnul director: este 
vorba de o locuinţă pentru o familie, şi cel mai avantajat, fie soţul, fie soţia, să fie 
titularul, şi atunci să se puncteze pe titular. Şi să pornească, să nu fie prea mare diferenţa 
între cei care au studii superioare, ambii din familie, şi cei care nu au nici unul sau poate 
că are unul. Adică s-a ajuns la concluzia că este mai echitabil, ca să spun aşa”. 
Florin Merişan: „Am o simplă întrebare, dacă v-aţi gândit să luaţi în considerare şi 
faptul că unul dintre soţi lucrează în străinătate şi ce trebuie adus la dosar”. 
Nicuşor Miuţ: „Noi nu ne-am gândit, dar Dvs. poate veniţi cu o propunere bună, ce ne 
propuneţi?” 
Florin Merişan: „Eu ştiu, poate o copie după contractul din străinătate, sau o adeverinţă 
de la salarizare, aşa cum se procedează şi aici, ţinând cont de faptul că dincolo sunt 
salariile destul de bune”.  
Nicuşor Miuţ: „Cred că acoperitor pentru asemenea cazuri e ceea ce am zis noi, cu 
extrasul de cont. Spuneţi exact ce gândiţi, cum o formulaţi, şi o să ţinem cont de ea. 
Adică o să ţinem cont ca propunere, dar Consiliul Local o să voteze ce consideră dânşii”. 
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Florin Merişan: „Eu mă gândeam la situaţia venitului pe capul de membru, membru de 
familie. Se ia în considerare şi faptul că unul dintre soţi lucrează în străinătate?” 
Nicuşor Miuţ: „Dacă face dovada, cu acte scrise, cât câştigă acolo, de ce să nu ţinem 
cont? Eu personal nu am fost în străinătate să lucrez, nu ştiu cum arată un contract de 
muncă în străinătate, nu ştiu ce acte poate să aducă. Dar dacă îi dă patronul de acolo, din 
Spania sau din Italia, de unde o fi el, o adeverinţă de salariu, o certifică, şi vine tradusă 
autentificat, va fi luată în considerare”. 
Florin Merişan: „OK, mulţumesc”.  
Daniel Breda: „Am depus la Dvs. pe 19 ianuarie anul acest un dosar cu tot ce trebuie ca 
să obţin un teren să îmi fac o construcţie. În mod normal ar trebui să primesc un răspuns 
în 30 de zile. Am sunat la Dvs. la Primărie, dar mi s-a spus că mi s-a trimis, nu am primit 
nimic. Cum pot intra în posesia răspunsului? Aici apare că mi s-a trimis”. 
Nicuşor Miuţ: „Colegul meu de aici din stânga este inginerul Muti Marian, el se ocupă 
personal, veniţi până la camera 223 la dânsul şi găsim o copie după răspunsul Dvs”. 
Daniel Breda: „Am înţeles. Mulţumesc mult de tot”. 
Nicuşor Miuţ: „Acum, ca o lămurire, acel termen de 30 de zile pe care îl aveţi în fluturaş, 
când vă adresaţi Primăriei, nu se referă la termenul de rezolvare, că veţi primi terenul, sau 
locuinţă în cazul domnului, ci rezolvare în sensul unui răspuns”. 
Adrian Schiffbeck: „Dacă la acest proiect, cu construcţia de locuinţe, mai sunt… vă 
rog”. 
Simona Preda: „Mă numesc Preda Simona, am căsătorit acum în februarie. Voiam să fac 
o cerere pt. primire de pământ, deoarece eu am o proprietate, dar eu consider că nu este 
locuibilă pt. o familie. Este o cameră de cămin de doi metri pătraţi, iar soţul meu nu 
deţine nimic. Stăm la părinţii lui, deoarece la mine la bloc e curentul şi apa tăiată, mă 
gândeam că poate se poate lua în considerare că locuinţa proprietate nu este locuibilă”.  
Nicuşor Miuţ: „Din păcate pt. Dvs. sau alte cazuri asemănătoare, nu putem negocia, în 
lege scrie clar: cei care nu au locuinţă proprietate personală, nu descrie acea locuinţă, 
cum arată, că e mai mare sau mai mică, ca şi la pământ, aţi văzut dacă aţi citit legea, că 
spune să nu aibă părinţii teren, 5.000 de metri la sat. Nu spune dacă pe vatra satului sau 
teren agricol, hectare de teren. Deci… nu face nici o distincţie legea. S-ar putea să fie o 
scăpare a legii, dar noi o exploată, în ghilimele, în favoarea noastră, adică pe Dvs. nu vă 
trecem pe listă. Oricum, Consiliul Local va vota două liste înainte de a ajunge să voteze 
atribuirea terenurilor. Una din liste se referă la persoanele îndreptăţite, din cei 800, să 
primească, conform Legii, 15, şi lista persoanelor care nu vor primi teren pe Legea 15. 
Deci probabil că vă veţi regăsi pe acea listă unde nu veţi putea primi, puteţi face 
contestaţie şi vi se va răspunde în termen”. 
Evelina Mercler: „Părinţii mei sunt divorţaţi, de tatăl meu nu ştiu nimic. Cum aş putea 
să fac să depun şi eu pentru pământ. Dacă de el nu ştiu nimic, trebuie neapărat să…? 
Nicuşor Miuţ: „Răspunsul este exact ca mai devreme, în lege nu se specifică asemenea 
amănunte, Dvs. depuneţi cererea, în locul declaraţiei tatălui veniţi cu această menţiune, că 
nu îl găsiţi, că e divorţat, poate puneţi o sentinţă de divorţ, care într-adevăr să întărească 
ceea ce spuneţi, o să ne consultăm şi noi cu Juridicul, nu am întâlnit situaţii de acest gen, 
şi… Oricum, poate că veţi reuşi să depuneţi celelalte documente, referitor la criterii. Asta 
e o chestiune particulară, pe care o putem discuta şi cu juriştii, în alt cadru”. 
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George Gogoaşă: „Domnule Miuţ, aş avea şi eu o întrebare: locuinţele acestea nu un 
criteriu social, nivelul lor care va fi: vor fi nişte locuinţe impuse, adică o cameră, trei 
camere, fiindcă la o sumă de… se pot construi anumite case. O locuinţă socială…” 
Nicuşor Miuţ: „La întrebarea Dvs. o să-l rugăm pe colegul meu, d-l director Radoslav, 
dacă o să apară în sală, să răspundă, o să îl chemăm acum, oricum, să nu vă închipuiţi că 
am pus cele 5.000 de euro acolo, în primă fază, ca să vă construiţi o casă cu 5.000 de 
euro, nu faceţi nici o colibă cu banii aceştia”. 
George Gogoaşă: „Sunt cazuri când poţi să îţi faci o colibă cu 5.000 de euro. Sunt 
cazuri”. 
Nicuşor Miuţ: „Îmi faceţi mie una din asta, vă dau eu un teren, serios, la Şuştra…” 
George Gogoaşă: „Serios, eu vă fac, există cărămidă arsă, există chirpici, există alte…” 
Nicuşor Miuţ: „Acum cred că Dvs. nu veţi primi în veci autorizaţie pentru o casă de 
chirpici”. 
George Gogoaşă: „Sunt sigur, sunt conştient de chestia asta”. 
Nicuşor Miuţ: „Vreau să vă atrag atenţia la cel mai serios mod că noi ne aflăm aici 
pentru discuţii serioase, deci nu discutăm despre case de chirpici, dar vreau să vă spun că 
Primăria va cheltui bani grei pentru a parcela şi a viabiliza aceste terenuri, în sensul de a 
aduce apă, gaz, canal, a face drumuri, a face curent, şi niciodată să nu vă închipuiţi că veţi 
construi acolo o casă de genul acesta, o casă de vacanţă. Că terenul e mai la marginea 
oraşului, e la Ovidiu Balea, poate că peste zece ani va fi foarte central, pentru nodul 
respectiv, nod comercial ş.a.m.d. Dar exclud această variantă de a construi” 
George Gogoaşă: „Depinde şi de zonă…” 
Nicuşor Miuţ: „Îmi pare rău că o să îl deranjăm degeaba pe dl. Radoslav, dar… Nu o să 
vă impună Primăria niciodată să puneţi în băi faianţă de o anumită calitate sau granit sau 
eu ştiu ce pietre preţioase, dar să o faceţi la un anumit standard, cred că nu vă închipuiţi 
altfel”. 
Vasile Bogdan: „Bună ziua, Vasile Bogdan mă numesc şi am şi eu o întrebare: aţi 
specificat acolo, lângă cei cinci mii de euro, mai este scris, spus, sau scrisoare de garanţie 
bancară. Ce reprezintă scrisoarea de garanţie bancară?” 
Nicuşor Miuţ: „Sunt f. mulţi tineri ca şi Dvs. care lucrează la bancă. S-ar putea ca ei să 
aibă situaţii materiale sau situaţii de favorizare din partea băncii încât să le asigure o linie 
de creditare pentru construcţia de locuinţe. Nu ştim în ce condiţii. Se dau credite de la 
bancă. Deci asta e, în ghilimele, datoria Dvs., dacă doriţi să obţineţi o treabă de genul 
acesta, să sondaţi la ce bancă, în ce condiţii, vă oferă cea mai bună soluţie”. 
Vasile Bogdan: „Scrisoarea de garanţie bancară se dă doar la persoane juridice, nu la 
persoane fizice, şi se obţine abia după ce se obţine specificaţia terenului, deci după ce se 
obţine terenul, nicidecum înainte”. 
Nicuşor Miuţ: „Deci noi am pus-o în ideea că există variante, dacă nu o aduce nimeni, 
înseamnă că nici Dvs., neaducând-o, nu sunteţi defavorizat, corect?” 
Vasile Bogdan: „Sigur că nu se va putea”. 
Nicuşor Miuţ: „E f. bine că ne spuneţi, dar dacă nu se poate să aducă cineva, adică 
nimeni, nu vă depăşeşte nimeni la această categorie cu punctajul”.   
Adrian Schiffbeck: „Bun, mulţumim, dacă nu mai sunt intervenţii la acest punct de pe 
ordinea de zi, o să trecem la următorul, este vorba despre un proiect de hotărâre prin care 
se propune modificarea Anexei şi a Notei la Anexa la HCL 42/2000, privind modificarea 
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tarifelor de bază pe mp la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă”. 
Cristian Bratu: „Presupun că organizatorii au dat un anumit desfăşurător cu o anumită 
ordine de zi şi avem pretenţia că se vor şi ţine de ea”. 
Adrian Schiffbeck: „Da, mulţumim frumos”. 
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2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei şi a Notei la Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 42/28.09.2000 – privind modificarea tarifelor de bază pe 
m.p. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă 

 
 
Adrian Schiffbeck: „Trecem la al doilea proiect de hotărâre, avem o recomandare scrisă din 
partea organizaţiei AID-ONG, singura recomandare scrisă pe marginea acestui proiect, dacă 
cineva doreşte să ia cuvântul, vă rog”. 
Mihai Liseţchi: „Bună ziua, numele meu este Mihai Liseţchi, sunt consultant în cadrul 
Agenţiei pentru Informarea şi Dezvoltarea Organizaţiilor Neguvernamentale. Motivul pentru 
care am propus o modificare în textul proiectului de reglementare la care facem referire este 
legat de modul în care Primăria se raportează la activitatea organizaţiilor neguvernamentale în 
general. Accesul organizaţiilor la sedii, la spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, care 
pot să fie, în cazul de faţă, şi sedii pentru ONG, după părerea noastră, trebuie să se facă în 
baza unei politici care să fie echidistantă, respectiv să acorde acces cu şanse egale oricărei 
ONG. Dintr-un motiv care ne scapă, modul în care sunt prezentate ONG care au acces la 
această facilitate pe care Primăria o poate pune la dispoziţia ONG – mă refer la închirieri de 
spaţii cu destinaţie de sedii – spuneam eu, această prezentare se face de o manieră restrictivă 
şi, până la un punct, aş putea să spun, chiar discriminatorie. Ca să citez din text, se vorbeşte 
despre anumite asociaţii şi fundaţii, fie că se face referire explicită la o anumită asociaţie, fie 
că se face referire doar la un anumit tip de organizaţii. Mai precis, spaţii locative, aşa, 
destinate… sedii pentru… fundaţii, sedii ale veteranilor şi invalizilor de război şi ai marilor 
mutilaţi, sedii ale handicapaţilor fizici şi senzoriali, sedii ale asociaţiilor de revoluţionari şi 
răniţi din revoluţia din decembrie 1989, sedii ale pensionarilor, spaţii de producţie şi… asta 
nu e important, sediul Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici. În contextul în care în Timişoara 
există un număr mult mai mare de ONG, în raport cu tipologia descrisă aici, o cantitate mult 
mai mare, care desfăşoară activităţi cel puţin la fel de importante, mi-ar fi greu să fac o 
ierarhizare între ele, dar pot să citez – ONG care sunt legate de protecţia mediului, legate de 
drepturile copilului, în fine, tot felul de alte organizaţii, care au, cu certitudine, vocaţia binelui 
public.  
 După părerea noastră, în text ar trebui să se facă referire de o manieră generică la 
această categorie de actori comunitari, fac referire la ONG, folosind ceea ce în terminologia 
specifică, în jargon, dacă vreţi, se foloseşte ca şi sintagmă organizaţii neguvernamentale, 
eventual printr-o explicitare care să facă referire la textul reglementării legale, ceea ce 
înseamnă menţionarea celor trei categorii – asociaţii, fundaţii şi federaţii – cele trei tipuri, 
dacă vreţi, de ONG, pe care Ordonanţa 26 – actul care reglementează constituirea şi 
funcţionarea ONG – le menţionează în textul său. Deci, în principiu, utilizarea sintagmei 
ONG vine să arate că Primăria are o politică deschisă în raport cu orice ONG”. 
Nicuşor Miuţ: „De acord cu Dvs, domnule Liseţchi, am luat act de materialul scris, promit că 
joi avem o întâlnire cu domnul primar, cu comisia de analiză a spaţiilor, şi revenim cu 
modificarea în text cu propunerea Dvs. pt. că nu mi se pare nimic deplasat. De ce am 
formulat-o în prima… , în textul scris de noi, pt. că numai aceste tipuri de organizaţii şi 
asociaţii au spaţii închiriate de la Primărie. Acesta a fost singurul motiv care a stat la baza, să 
zic eu, a erorii, dar pt. că ne-aţi tras de guler, să nu zic altfel, daţi-mi voie să vă mai spun 
câteva cuvinte…” 
Mihai Liseţchi: „De mînecă!” 
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Nicuşor Miuţ: „Da, nu de urechi. Să vă spun câteva cuvinte despre aceste organizaţii: nu le 
băgăm pe toate în aceeaşi oală, dar marea lor majoritate nu au o activitate care să vină în 
sprijinul Consiliului Local, al comunităţii, au activităţi care sunt îndreptate spre un anumit 
grup de persoane şi activităţi la persoană, deci proprii membrilor lor, nicidecum mebrilor 
comunităţii. Asta ar fi, aşa, o treabă a mea personală, că de atâţia ani de când sunt în 
administraţie m-am lovit de ei. A doua chestiune este faptul că majoritatea spaţiilor cu altă 
destinaţie au fost repartizate, ştiţi f. bine, pe vremea când era dl. Cârpan prefect – în 1991-
1992, şi atunci s-a pus marea mână pe spaţii. De atunci nu am putut să eliminăm, în ghilimele 
– nu era dorinţa noastră să eliminăm – pe cei din spaţii decât în situaţiile în care nu şi-au plătit 
chiria, nu au respectat condiţiile de spaţiu şi alte prevederi legale. Deci practic noi nici la ora 
actuală nu avem spaţii de repartizat; de aceea nu ne-am gândit ca această formulare să fie atât 
de vastă, pentru că cât de curând le vom pierde pe toate. Dar promit ca joi la discuţie să 
susţinem punctul Dvs. de vedere. Mulţumesc”. 
Mihai Liseţchi: „Dacă îmi permiteţi o intervenţie: eu cred, sau nu e vorba de ceea ce cred eu, 
e vorba de recomandarea – fie că vorbim de nivel naţional sau european – vizavi de politicile 
de bună guvernare – desemnează ca fiind o politică deschisă, şi care acordă şanse egale 
folosind principiul competiţiei în accesarea de facilităţi, de resurse la nivel public. În ceea ce 
priveşte problema pe care Dvs. aţi ridicat-o, eu cred că ea trebuie rezolvată vizavi de fiecare 
cerere de aplicaţie în parte, respectiv atunci când există o cerere, se poate face o analiză a ceea 
ce înseamnă credibilitatea, bonitatea, experienţa, utilitatea, dacă vreţi, a acelei organizaţii, şi 
dacă în acest spirit vreţi să faceţi rezolvarea cererilor individuale, atunci vă mai pot sugera şi 
Ordonanţa 37 din 2003, şi care vine să completeze Ordonanţa 26, făcând referire explicită la 
anumiţi termeni cum este, de exemplu – utilitate publică, organizaţie de tip comunitar, în fine, 
vine să dea mai multă argumentaţie pt. rezolvarea problemei pe care Dvs. aţi ridicat-o”.  
Nicuşor Miuţ: „Asta e interesant de ştiut şi de membrii acestor ONG-uri. Mai ales de ei, nu? 
De anumite, nu de toate…” 
Mihai Liseţchi: „Eu spun tuturor celor interesaţi despre ceea ce se întâmplă, din acest punct 
de vedere. Şi ultimul lucru pe care l-aş menţiona este faptul că, în tentativa noastră de a 
structura mai clar textul Dvs, am făcut referire la domenii, deci dacă o să vă uitaţi… În esenţă, 
cea mai importanţă observaţie legată de ONG… dar am încercat să structurăm astfel textul 
încât să facă referire la mai multe tipuri de operatori, şi atunci vorbim de spaţii locative 
destinate pentru învăţământ, şi apoi în paranteză am arătat ce fel de spaţii, pt. cercetare 
ştiinţifică, pentru activităţi artistice, sedii de unităţi bugetare, deci am încercat să structurăm 
mai clar domeniile la care se face referire. Vă mulţumesc f. mult”. 
Simona Bocor: „Bună ziua, mă numesc Simona Bocor, din partea Serviciului de Ajutor 
Maltez din România şi aş vrea să vă aduc la cunoştinţă următorul fapt: organizaţia noastră a 
dobândit din partea Primăriei un statut de chirie, un sediu în str. Zăvoi nr. 4, şi deşi HCl de 
anul acest spune că chiria pt. acest spaţiu s-a modificat de la 1,5 milioane, cât a fost anul 
trecut, în continuare plătim această chirie. Puteţi să îmi spuneţi care este modalitatea de 
rezolvare a problemei?” 
Nicuşor Miuţ: „Noi am venit aici pregătiţi pt. proiectul de hotărâre privind modificarea 
generică a chiriilor, d-na doctor Barany a fost la noi acum vreo două săptămâni, nu a spus 
nimic de treaba asta, eu vă invit chiar acum, după şedinţă, la colegii mei, la spaţii, şi veţi 
lămuri problema”. 
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Simona Bocor: „Aşa, şi nu ştiu exact, nouă nu ni s-a comunicat despre ce e vorba în acest 
proiect, ce spunea dl. Liseţchi, nu ştiu la ce se referă concret, dar am vrea să ştim care sunt 
tarifele pt. acest spaţiu şi ce servicii putem desfăşura în acest spaţiu”. 
Nicuşor Miuţ: „Nu, acest proiect de hotărâre nu are în esenţă probleme mari legate de chirie. 
Se doreşte doar modificarea chiriilor la partide şi la anumite organizaţii, cum vorbeam mai 
devreme – la partidele politice prin lege se stabileşte cât e chiria, deci trebuie să îi scoatem de 
acolo. Am avut situaţii în care şcolile, liceele, grădiniţele, unde clădirile sunt în administrarea 
noastră, au cerut închirierea parţială a unor spaţii, clădiri, săli de sport, terenuri de sport, şi nu 
aveam prevăzute până acum asemenea tarife, pt. că nu ne-am întâlnit cu situaţii de acest gen, 
şi atunci am zis să o modificăm şi să o extindem, dar nu cred că vă afectează pe Dvs. cu 
nimic. Şi repet, am vorbit f. clar cu d-na doctor, ca pentru partea de activitate la care concură 
cu primăria să ne facă o cerere, şi atunci să nu mai plătiţi chiria pe acea parte de spaţiu, iar pt. 
partea unde există doar sediul asociaţiei, acela va fi taxat ca atare, deci dânsa bănuiesc că a 
înţeles atunci”. 
Simona Bocor: „Nu ştiu ce a înţeles…” 
Nicuşor Miuţ: „Păi, fiind Dvs aici, e clar că nu a înţeles nimic”. 
Simona Bocor: „D-na doctor Barany m-a numit să vin să reprezint organizaţia”. 
Adrian Schiffbeck: „Da, dacă mai sunt alte propuneri, alte păreri, la acest proiect”. 
Bogdan Stănescu: „Mă numesc Bogdan Stănescu şi aş dori să îmi explicaţi cum pot să 
concesionez o bucată de 16 mp necesară pt. extinderea unui spaţiu, în vederea realizării unui 
atelier de proiectare”. 
Nicuşor Miuţ: „Eu am participat la audienţa la care aţi fost la dl. primar şi nu vreau să spun 
nimic în plus, pt. că vi s-a spus atunci”. 
Bogdan Stănescu: „Da, mi s-a spus să vin la şedinţa asta, că… „ 
Nicuşor Miuţ: „Da, păi uitaţi, punctul 3, 4 şi 5 urmează după acestea şi, în situaţia în care dl. 
Radoslav va fi în sală şi vă va răspunde…” 
Bogdan Stănescu: „Mi s-a spus că sunt anumite divergenţe vizavi de consilierii locali, aşa mi 
s-a spus acum o săptămână şi jumătate. Dacă s-a făcut pt. atâta lume, trebuie să se facă pt. 
toată lumea nu? Pentru ce nu se aprobă?” 
Nicuşor Miuţ: „Deci mie îmi depăşeşte competenţa de activitate şi nu pot să vă răspund”. 
Bogdan Stănescu: „Am certificate de urbanism depuse şi mi se spune că nu mi se aprobă 
până la soluţionarea terenului. Terenul e al primăriei şi eu practic vreau să dau nişte bani la 
Primărie”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 15



3. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului Tehnic privind 
realizarea balcoanelor pe faţadele blocurilor aflate în intravilanul Municipiului 
Timişoara, aprobat prin H.C.L. nr. 12/29.10.1998, şi revocarea H.C.L. nr. 28 din 
25.02.2003 

 
 
Adrian Schiffbeck: „Da, mulţumim, dacă mai doreşte cineva… Dacă nu, trecem la următorul 
proiect de pe ordinea de zi, care se referă la modificarea regulamentului tehnic privind 
realizarea balcoanelor pe faţadele blocurilor aflate în intravilanul municipiului Timişoara. 
Dacă doreşte cineva să facă propuneri, vă rog frumos… Aici am primit o recomandare scrisă, 
vreau să menţionez acest fapt, din partea d-lui Andrei Laurian, este în sală? Da, mulţumim. 
Poftiţi” 
C-tin Boran: „Mă numesc Boran C-tin şi am înţeles că propunerea este ca balcoanele să fie 
late de 1,5 m şi lungi pe lungimea faţadei apartamentului. Dacă e aşa…” 
Adrian Schiffbeck: „Deci proiectul spune aşa: se pot executa balcoane la apartamentele de 
locuit, cu lăţimea de maxim 1,5 m şi lungimea mai mare decât lungimea balcoanelor de la 
etaj. Dar nu mai mari decât lungimea măsurată pe faţada apartamentului unde se propune 
realizarea balconului, cu condiţia obţinerii acordului asociaţiei de proprietari. Excepţie, mai 
spune aici, fac apartamentele de locuit de pe faţadele principale din blocurile situate pe 
arterele principale de circulaţie, iar autorizaţia se va emite cu avizul Inspectoratului în 
Construcţii”. 
C-tin Boran: „Deci, aprobare de la cine?” 
Adrian Schiffbeck: „Se va emite cu avizul Inspectoratului în Construcţii, cu condiţiile 
impuse de regiile deţinătoare de gospodării subterane, şi de avizul Serviciului Mediu Urban”. 
C-tin Boran: „Da, deci normal, ca şi până acum. Eu consider că e un lucru f. bun, şi ceea ce 
aţi spus e corect, faţă de cum a fost, decât balconul să nu depăşească lungimea celui de sus. 
Mi se pare corect”. 
Andrei Laurian: „Bună ziua, mă numesc Andrei Laurian şi locuiesc la parterul unui bloc din 
strada Dorobanţi. Am făcut o propunere şi aş vrea să spun că eu doresc să construiesc un 
asemenea balcon, dar din indicaţiile primite, nu am putut să întocmesc proiectul. Văzând că 
acum e posibil să se construiască, vă întreb: eu am proiectul şi autorizaţia obţinută în 
noiembrie, ştiu că trebuie să mai întocmesc nişte documente, ca să obţinem o nouă autorizaţie. 
V-aş întreba: acum trebuie să reiau toată formularistica necesară pt. ca să întocmesc din nou 
alt dosar, ca să ajungă din nou până în noiembrie. Înţeleg, e necesar, dl. director Radoslav nu 
e aici…” 
Adrian Schiffbeck: „Repetaţi, vă rog, ceea ce aţi spus, pe scurt”. 
Andrei Laurian: „D-le director, eu am întocmit dosarul şi am autorizaţia, dar nu am putut să 
demarez lucrarea pentru că a venit iarna. V-aş întreba, acum, pentru prelungirea balconului, 
trebuie să refac toată lucrarea? Sau numai cele strict necesare?” 
Radu Radoslav: „Dacă autorizaţia este expirată – ea a fost dată într-un temei legal, printr-o 
HCL care nu mai funcţionează acum. Din cauza asta noi am depus un proiect de hotărâre, pt. 
ca să revenim la această doleanţă a Dvs., ca să putem da autorizaţia de construcţie cu fundaţia 
la 90 cm şi balconul de 1,5 m., dar pe toată lungimea apartamentului” 
Andrei Laurian: „Mulţumesc”. 
Radu Radoslav: „Nu îmi mulţumiţi mie, domnii consilieri, acum şase luni, au votat 
împotrivă, iar acum, la comisii, din nou au votat împotrivă. Şi din cauza asta am cerut un fel 
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de dezbatere publică, pt. că, din punctul meu de vedere, totuşi, dânşii ar trebui să respecte pct. 
de vedere al cetăţenilor. Şi unul din scopurile dezbaterilor publice este acela de a vedea dacă 
poziţia noastră este una corectă sau incorectă. Noi am susţinut că nu afectează, din punct de 
vedere estetic, deloc, iar ca efect social, este f. important ca anumite apartamente de la parter 
să aibă cât de cât un confort mai mare. Nu este f. mult, dar totuşi e ceva posibil. Deci acesta a 
fost scopul proiectului nostru, care a intrat în comisii, iar una dintre ele l-a respins în 
unanimitate, deci… asta înseamnă destul de mult” 
Andrei Laurian: „Deci eu asta aş vrea, ca Dvs. să studiaţi şi să le recomandaţi, deci cum sunt 
eu, în situaţia mea”. 
Radu Radoslav: „Acum noi vom lua în considerare poziţia Dvs. şi, dacă poziţiile sunt… vom 
merge la comisie cu poziţiile Dvs”. 
C-tin Iosac: „Mă numesc Iosac C-tin şi tot în legătură cu acest proiect de hotărâre, e f. 
binevenită această treabă, în această situaţie sunt şi eu, doresc să îmi construiesc în faţa 
blocului un balcon, dar mă interesează dacă aş putea ceva şi mai lat, pt. că eu doresc să fac 
două birouri, mă gândesc pt. un birou notarial şi unul de avocatură, dar nu ştiu de ce o parte 
din aceşti tovarăşi, consilierii aleşi se opun acestor propuneri venite de la populaţie” 
Radu Radoslav: „Nu, sunt două lucruri diferite. Legea spune clar, pe domeniul privat al 
Primăriei avem voie să extindem concesiunile, pe domeniul public, nu avem voie decât pentru 
obiective publice, asta înseamnă şcoli ş.a.m.d. Ce înseamnă asta? În general, blocurile au un 
metru în jurul lor care e proprietatea blocului, atunci am spus să se facă fundaţia la 1,90 m şi 
să ieşim în consolă încă 60 cm, a ieşi mai mult e discutabil. Mai e un lucru: probabil vom 
termina la sfârşitul anului evidenţa tuturor terenurilor din Timişoara care sunt terenuri de stat 
expropriate, le vom trimite Guvernului ca să devină domeniu public şi printr-o HCL ulterioară 
poate să devină domeniu privat al Primăriei. Deci până terenul din jurul blocului nu e terenul 
privat al Primăriei, nu putem face extinderi mai mult de 1,5 m, să spunem”. 
C-tin Iosac: „Am înţeles, dar s-au mai dat… până anul trecut, când s-a dat acea hotărâre, şi eu 
cred că nimeni nu vine în faţa blocului, să revendice acel teren care mai este de şapte metri 
sau să mai construiască ceva. Pt. că mai este şapte m până la acel trotuar care este în faţa 
blocului”. 
Radu Radoslav: „Da, numai că pt. operaţiunea Dvs. trebuie să mai aşteptaţi, în termeni 
optimişti, încă un an de zile”. 
C-tin Iosac: „Sau până se va alege din nou un alt Consiliu”. 
Radu Rdoslav: „Nu, nu depinde de asta, depinde de Hotărârea de Guvern; ca să vă spun: noi 
am terminat în iunie anul trecut o treime din suprafaţa oraşului, aceste terenuri expropriate le-
am înaintat la Guvern; în conformitate cu legea, trebuia până în septembrie anul trecut să se 
dea HG ca să le treacă din teren de stat expropriat în domeniul public al Primăriei. Din păcate 
nu s-a întâmplat treaba asta, noi acum mai punem o treime sau mai mult, în 30 martie, şi cred 
că ajungem la 80% din terenurile din Timişoara care sunt terenuri de stat expropriate să rugăm 
Guvernul să îşi respecte promisiunea ca să le treacă în domeniul public al Primăriei. Pasul al 
doilea: dacă această HG este făcută, atunci prin HCL, din domeniul public, se poate trece în 
domeniul privat, şi atunci se poate face operaţiunea Dvs.”. 
C-tin Iosac: „Bun, dar ce răspuns aş mai dori de la Dvs? Aceste metru jumătate şi faţada 
blocului, cât este, se va aproba sau numai au fost nişte vorbe… E o iniţiativă f. bună, eu am 
citit acel referat al d-lui primar, care doreşte să facă ceva bun”. 
Radu Radoslav: „Am locuit la bloc, şi ştiu că chiar nefericitul acela de balcon pe care îl 
aveam l-am folosit f. mult, fiindcă la bloc sunt suprafeţe minimale, deci fiecare are nevoie 
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măcar de acel 1,5 m. Şi din cauza asta am încercat acum un an de zile să facem, şi atunci a 
fost o surpriză f. mare pt. mine, consilierii au votat împotrivă. Noi ne-am supus legii, şi atunci 
a venit din partea cetăţenilor o presiune f. mare că acea HCL nu este în regulă. Atunci am 
modificat f. puţin la ea – am spus că pe arterele de penetraţie în oraş, pe faţada principală, deci 
spre stradă nu permitem, fiindcă altfel nu aveam voie să înaintăm un nou proiect de hotărâre, 
să fie identic cu celălalt, deci am adus un… , am ţinut cont de observaţiile dânşilor şi am spus 
că pe cele cinci străzi de intrare în oraş, repet, spre bulevarde, nu vom da drumul. Dar pe 
restul să ne dea voie. Am înaintat acest proiect de hotărâre la consilieri şi o comisie a votat 
împotrivă. Noi am dori când mergem în plen să aducem şi poziţia Dvs. în sprijinul nostru. În 
30 martie vom băga acest proiect de hotărâre în plen. Şi acolo vom vedea cum votează domnii 
consilieri”. 
C-tin Iosac: „Eu mai am o problemă: eu, de exemplu, am trei părţi laterale a acestui bloc 
unde locuiesc în apartament, dacă se va da acest proiect cu un metru jumătate lăţime, pe 
faţada respectivă se va aproba pe toate cele trei părţi sau nu? Asta depinde de Dvs., de 
serviciul Dvs.” 
Radu Radoslav: „Da, ştiu. În principiu nu vă pot da un răspuns clar, dar exact asta a fost 
discuţia, că e o nerozie, dar eu am spus că mie mi se pare normal şi aşa”. 
C-tin Iosac: „Pt. că şi deasupra mea sunt trei balcoane, care iar la fel ar veni numai 
suprafeţele respective cu încă doi metri în plus…” 
Radu Radoslav: „Din punctul meu de vedere, eu sunt de acord, ca arhitect”. 
C-tin Iosac: „O parte din arhitecţi văd la fel lucrurile, dar să se construiască cu anumite 
materiale, termopane ş.a., nu ca nişte cocini, cum s-au făcut până acum, există aşa ceva…” 
Radu Radoslav: „Ele s-au făcut pe legi vechi; repet, poziţia mea personală este că da”. 
C-tin Iosac: „Accesul respectiv se va putea face cu scară exterioară. Dar demontabilă…” 
Radu Radoslav: „Câtă vreme este locuinţă, accesul se va face de pe casa scărilor”. 
C-tin Iosac: „Nu, dacă va fi acel balcon, şi o cameră din spaţiul respectiv, pentru birou sau pt. 
ce va fi…” 
Radu Radoslav: „Pt. birou înseamnă schimbare de destinaţie, şi în clipa aceea permitem 
accesul de pe domeniul public. Deci vă mai spun, treaba asta cu spaţiile la parter: ideea este că 
în carterele de locuit sunt spaţii prea mari, şi atunci noi am încercat prin toate mijloacele ca la 
apartamentele de la parter să fie schimbată destinaţia, din cauză că acele cartiere sunt 
dormitor, toată lumea pleacă dimineaţa la serviciu, se întoarce seara, şi am prefera ca în 
timpul zilei să fie păzite cartierele de acele funcţiuni de la parter, copiii… să nu fie vagabonzi, 
repet, să fie păziţi de cineva… dacă e un cabinet medical, vă daţi seama că lucrează în timpul 
zilei, şi ajută cartierele de locuit să aibă distribuţia tuturor funcţiunilor imediat. Am rămas 
surprins că anumite asociaţii de locatari nu au fost de acord cu cabinetele medicale la parter. 
Ca şi cum ar fi lucrat împotriva locatarilor. Eu aş fi fost f. bucuros să am un medic la parter”. 
Adrian Schiffbeck: „Dacă mai doreşte cineva să ia cuvântul, dacă nu trecem la…” 
Radu Radoslav: „Aş mai ruga eu încă ceva, fiindcă nu ştiu, probabil că au vorbit patru sau 
cinci oameni; dacă mai sunt persoane care sunt preocupate de problema cu balconul, să trimită 
încă până la plen, pe e-mail-ul Primăriei poziţiile Dvs, ca să putem lua o decizie corectă”. 
Adrian Schiffbeck: „Sigur că da, proiectul este afişat în curtea Primăriei, este pe site-ul 
nostru, cine are acces la Internet, îl puteţi găsi la Biroul Relaţii Publice. Primim recomandări 
în continuare fără nici o problemă”. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „Extindere 
zonă industrială” – str. Ion Slavici, nr. 135, Timişoara 

 
Radu Radoslav: „Este vorba de o fabrică care ar trebui să se construiască în continuarea 
zonei Slavici, pe terenul care este previzionat să fie industrial, între zona Şagului şi Polonă. 
Este o suprafaţă f. mare unde trebuie să se dezvolte industrie. Ce s-a întâmplat? Proiectul 
acesta, din cea am primit noi de la proiectanţi, este f. important, pt. că de fapt ar rezolva 
canalizarea pt. întreaga industrie de pe Şagului. Sunt cam 20 de fabrici acolo, care 
funcţionează pe fosă septică, în mod nelegal, să nu spun ilegal, probabil că ştiţi, noi am făcut 
pe str. Slavici, până la intersecţia cu str. Polonă, noi construim acum pe fonduri ISPA 
canalizarea majoră a oraşului, până la intersecţia de pe str. Polonă, deci întreg ansamblul de 
industrie de pe Şagului ar putea fi racordat la această canalizare, deci investiţia pt. noi e f. 
importantă, o dată că are locuri de muncă, şi apoi că ne-ar permite să realizăm această 
canalizare, mai ales că parte din ea se realizează cu ocazia acestei investiţii. Deci cam asta e 
ceea ce am dori noi să facem”. 
Adrian Schiffbeck: „Salutăm prezenţa în mijlocul nostru a forului de conducere al 
Consiliului de Cartier înfiinţat recent în Freidorf, cât şi a celor din Ghiroda Nouă, văd aici, 
dacă dumnealor vor să spună ceva sau este altcineva…” 
Radu Radoslav: „Am să mai spun eu un lucru: este evident că orice investiţie cu locuri de 
muncă înseamnă bani în bugetul local, şi asta înseamnă – probabil că sunt în jur de 1000 de 
locuri de muncă, cu taxele pe salarii şi impozitele pe clădiri, înseamnă reducerea şomajului, 
deci e f. important să putem această investiţie, care e prevăzută, repet, în zona industrială a 
oraşului, peste drumul de centură. Aici este pasajul peste calea ferată, aici se doreşte să se facă 
o fabrică, din punctul nostru de vedere e bine şi pentru zona Freidorf, că acolo sunt încă 
locuitori care nu au…”. 
Letiţia Icob: „Mă numesc Letiţia Icob şi sunt preşedintele Consiliului de Cartier din Freidorf. 
Noi suntem de acord cu această investiţie şi vă mulţumim. Ce se mai întâmplă acolo, este 
vorba despre garajele care s-au făcut la noi acolo, în zona Slavici, unde sunt blocurile, şi acolo 
ar mai fi încă patru locuri de garaj”. 
Radu Radoslav: „Pt. asta veniţi şi discutăm separat. Nu face obiectul discuţiei noastre acum”. 
Letiţia Icob: „Şi ar mai fi o problemă: este magazinul acela, fost alimentară din Freidorf, care 
de ani de zile este ceva dezastruos, acolo sunt depozitate tot felul de lucruri aduse de la 
Constanţa, oamenii din zonă sunt obligaţi să meargă în oraş”. 
Radu Radoslav: „Asta putem rezolva mai simplu, urbanismul comercial poate să… O să ne 
notăm, ca să controlăm ce se întâmplă acolo, deci fără nici o problemă. Dar aia cu garajele e 
mai complicat”. 
Letiţia Icob: „Şi ar mai fi o problemă, legată de piaţa aceea, când am avut o şedinţă la Liceul 
Auto, dl. primar ne-a promis că ne va face o piaţă închisă, deci acolo unde este benzinăria 
aceea, deci pe Andreescu…” 
Radu Radoslav: „Deci pt. asta faceţi vă rog mult o adresă în scris, ca să o putem analiza” 
Ilie Popovici: „Mă numesc Ilie Popovici şi locuiesc în Freidorf, aş vrea să întreb dacă se are 
în vedere şi racordarea la canalizare a străzilor şi amenajarea unor străzi, sunt unele – 
Corneliu Baba, Agronomiei – şi utilajele au fost acum două săptămâni chiar lângă Corneliu 
baba, unul dintre utilaje a manevrat chiar pe Corneliu Baba, desfundată complet. A murit un 
om acum două săptămâni, Salvarea nu a putut intra la el, poate că nu este…” 
Radu Radoslav: „Nu e locul discuţiei de azi” 
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Ilie Popovici: „Nu, dar se pune problema că nici măcar Retim-ul nu poate intra acolo, a intrat 
o maşină, a trebuit două-trei tractoare ca să o scoată de acolo, deci noi cum putem să intrăm?” 
Radu Radoslav: „Deci eu vă pot spune următorul lucru: prima şi cea mai complicată 
operaţiune este canalizarea, care nu există în zonă, şi noi s-ar putea să începem anul acesta sau 
anul viitor canalizarea mare pe Slavici, până în capăt, şi atunci, după operaţiunile care s-au 
făcut şi până acum, 30% şi 70%, parte cetăţenii şi parte Consiliul Local, tot aşa, faceţi cereri şi 
se poate racorda în reţeaua asta majoră, şi după ce se fac canalizările, abia atunci se poate 
discuta de…” 
Ilie Popovici: Dl. primar mi-a promis că un utilaj şi câteva camioane de piatră se găsesc”. 
Radu Radoslav: „da, dar nu discutaţi cu mine, noi suntem doar cu PUZ-ul, eu v-am spus ce 
ştiu sigur că se poate face, tot aşa, faceţi în scris…” 
Ilie Popovici: „Am făcut în scris şi am primit că în limita banilor şi în limita…” 
Radu Radoslav: „Răspunsul acesta vi-l puteam da şi eu. Şi am să vă mai spun un lucru: e f. 
important că se introduce canalizarea, pt. că acesta a primul nivel pt. o viaţă civilizată, 
minimum, şi atunci se pot face racordurile de canal”. 
Adrian Schiffbeck: „Pentru probleme de genul acesta, puteţi lua legătura inclusiv cu 
reprezentanţii Consiliului de Cartier din zonă, eventual vă înscrieţi şi faceţi propuneri de acest 
gen din partea consiliului, mulţumesc”. 
Radu Radoslav: „Îmi cer iertare, am să vă răspund după aceea, dar aş ruga-o pe doamna 
preşedinte a Consiliului de Cartier, haideţi aici… deci, este următoarea problemă: în planul 
urbanistic general din 1998, pe amplasamentul unde este fabrică, acolo se prevede… deci, 
repet, dacă vă deranjează că se face industrie acolo sau nu. Deci este după inel. Dar aş vrea să 
se consemneze răspunsul Dvs ferm dacă vă deranjează sau nu, fiindcă există unii oameni, nu 
din cartier, dar din oraş, care spun că n-ar trebui să fie acolo industrie. Şi repet, sunt locuri de 
muncă, iar cartierul oricum se opreşte inel, n-ar mai trebui să vă deranjeze, după inel sunt 
fabricile care încep să se ducă spre calea ferată, spre Uivar, aş vrea să se consemneze, nu ştiu 
dacă a spus dânsa precis…” 
Adrian Schiffbeck: „Da, a spus că da”. 
Radu Radoslav: „Da, vă mulţumim, dânsul ce a spus? Asta numai Direcţia Tehnică, cu 
utilajele care… Aţi făcut în scris?” 
Ilie Popovici: „Au trecut mastodonţii pe acolo şi străzile s-au distrus”. 
Radu Radoslav: „Am o întrebare, faceţi în scris asta, întrebaţi-ne pe noi cine a făcut asta, 
Direcţia Tehnică trebuie să vadă, acela trebuie să repare, măcar să aducă în starea iniţială. 
Daţi-ne în scris, pt. că acela trebuie să fie tras la răspundere, a fost prost acolo, dar am înţeles 
că acum e şi mai prost. Şi acela trebuie să repare. Nu putea să fie trimis acolo fără ca Direcţia 
Tehnică să ştie”. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal II – Zona Calea 
Ghirodei - strada Bobâlna, Timişoara 
 
Adrian Schiffbeck: „Da, următorul proiect este legat de planul urbanistic zonal pentru Calea 
Ghirodei – str. Bobâlna din Timişoara”. 
Radu Radoslav: „Aş vrea să îl prezint: în planul urbanistic general, este adiacent străzii 
Bobâlna, care face parte din inelul 5 al oraşului, respectiv Gr. Alexandrescu – bd. 
Construcţiilor – pe lângă UMT, traversează… este între Ghiroda şi Timişoara. Am încercat să 
facem dezbatere publică din următorul motiv: în PUG din 1998 era trecut parte ca şi spaţiu 
verde. Prin operaţiunea care s-a făcut acum, prin propunerea proprietarului terenului, spaţiul 
verde este păstrat, din p.d.v. al proporţiilor, dar se face o rotire a spaţiilor verzi. Dacă vedeţi 
aici rămâne spaţiu verde, iar restul, se propune construirea unor case. Din propunerea dânşilor 
înseamnă mutarea spaţiului verde dintr-o zonă în cealaltă, în acelaşi cartier, propunerea lor e 
ca spaţiul verde să fie pe marginea viitorului inel, care e cel de acolo, şi mai sunt câteva 
restricţii date de FRET, care are o reţea de înaltă tensiune în jurul căreia nu se poate construi. 
Deci, pt. asta am cerut dezbatere, dacă are cineva ceva împotrivă să se transeze spaţiul verde 
dintr-o parte în alta, în acelaşi perimetru”. 
Titus Bogu: „Sunt în calitate de asociat cu proprietarul acestui teren, făcând parte din 
categoria constructorilor. Am înţeles că se va transfera spaţiul verde…” 
Radu Radoslav: „De pe partea sudică pe partea estică” 
Titus Bogu: „În calitate de proprietar, în numele proprietarului; practic parcelele au fost 
devalidate, prin construcţia inelului 4 de circulaţie, se pare că din lungimea unei parcele, de 
38 de m, inelul de circulaţie va ocupa 20 m. diferenţa de 20 m aţi lăsat spaţiu verde. Vrem să 
vă întrebăm, se poate construi pe acel perimetru o benzinărie, eventual un magazin?” 
Radu Radoslav: „Deci, eu vă spun, deocamdată, noi trebuie să punem la zi PUG din 1998, 
făcut neţinând cont de proprietăţi, pt. că atunci nu se ştiau proprietăţile”. 
Titus Bogu: „Sigur, pt. că în vremea aceeea încă erau proprietari persoane fizice, şi s-a pus în 
mod abuziv spaţiu verde pe zona…” 
Radu Radoslav: „Avem multe astfel de probleme, n-aş vrea să… Noi am propus, ca ierarhie, 
Consiliul Local sunt convins că nu se va hotărî acum, ci doar la sfârşitul anului s-ar putea să 
înceapă. Sunt inelele mari ale oraşului, la care trebuie făcute exproprieri, după aceea sunt 
celelalte spaţii de utilitate publică: parcuri, terenuri de joacă, care sunt prevăzute în planul 
urbanistic, dar sunt pe proprietăţi private. Vă daţi seama că bugetul local nu are… zece ani ne 
trebuie ca să plătim doar aceste lucruri importante. Ce spuneţi Dvs este… sfatul meu este, 
dacă vom reuşi să obţinem acest succes, să vă deblocăm două treimi din teren, să puteţi 
construi apartamente, sau case, iar peste cinci ani să încercăm să deblocăm mai departe, pt. că 
în mod normal, comunitatea locală, bugetul ar trebui să cumpere acel teren şi să-l facă spaţiu 
verde, sau viitorul PUG să nu mai prevadă acolo spaţiu verde, pe proprietatea Dvs.”. 
Titus Bogu: „Am apreciat că am reuşit împreună să obţinem…” 
Radu Radoslav: „Să propunem”. 
Titus Bogu: „Mă gândeam că prin exproprierea acelor parcele, prin care trece drumul 4, mai 
rămâne un spaţiu de 20 m”. 
Radu Radoslav: „Ştiu, dar v-am spus, noi nu vom expropria pt. inelul 4 nici în trei sau patru 
ani, noi acum încercăm să facem exproprieri pt. inelul 2 şi suntem acuzaţi de tot felul de 
lucruri” 
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Titus Bogu: „Până la ora actuală noi am donat în proporţie de 98% drumurile interne, care 
sunt între parcele, în jur de 4000 mp, dorim să ştim, noi dacă Dvs emiteţi autorizaţia de 
construcţie mâine, noi atunci ne ocupăm de construcţie, dar ce perspective avem în a beneficia 
de aportul Dvs. în a face iluminatul stradal pe acele drumuri, am înţeles că canalizarea…” 
Radu Radoslav: „E cineva din comuna Ghiroda aici? Ştiţi că în comună sunt probleme cu 
canalizarea, că trebuie o staţie de pompare, măgăreaţa a căzut pe dânsul, pe proprietatea lui 
este singurul loc unde putem face această staţie de pompare, şi l-am rugat să accepte acest 
lucru. Pasul următor e că aveţi un atu, ca să se intre în bugetul local cu construirea măcar a 
iluminatului public”. 
Titus Bogu: „Da, noi am donat inclusiv pentru canalizare”. 
Radu Radoslav: „Da, dar repet, lăsaţi-ne să obţinem deocamdată deblocarea situaţiei, după 
accea puteţi începe construcţia de case şi faceţi cerere la Primărie să fiţi cuprins pe planul pt. 
anul viitor, pt. realizarea iluminatului”. 
Titus Bogu: „Da, că extinderea reţelei de gaz o facem noi, reţeaua electrică la fel, dar mă 
gândeam iluminatul stradal şi asfaltarea străzilor în zonă, că acum infrastructura de pământ 
arabil am făcut-o noi”. 
Radu Radoslav: „Vă pot spune că iluminatul e mai uşor decât asfaltatul”. 
Titus Bogu: „Deci în perspectivă putem…” 
Radu Radoslav: „Da, părerea mea este că se poate, dar aşteptaţi un an de zile să se rezolve 
situaţia”.  
Titus Bogu: „Şi mai e ceva ce nu am înţeles, faţă de acea zonă verde care rămâne din 
parcelele care să zicem că se donează, acolo se poate construi sau va trebui făcut un PUD?” 
Radu Radoslav: „Nu, deci acolo nu mai putem diminua spaţiul verde decât prin schimbarea 
PUG, care se va întâmpla în 4-5 ani de zile. Abia atunci. Oricum, staţia de benzină nu îşi are 
sensul, până nu se construieşte inelul. V-am spus, atunci se rediscută. În România nu există 
PUG de generaţia a treia. Noi am început acum. De exemplu, am trasat inelele, am pregătit, 
dar până nu apare legea, să se facă o nouă generaţie de planuri urbanistice generale, nu avem 
voie să modificăm diferite structuri din oraş, cum e cea de spaţii verzi”. 
Radu Radoslav: „E cu semnul întrebării cum a reuşit să se facă pe o proprietate privată spaţiu 
verde”. 
Radu Radoslav: „Nu ne întrebaţi pe noi”. 
Titus Bogu: „Nu Dvs. sunteţi de vină. Bine, vă mulţumesc”.  
Adrian Schiffbeck: „Dacă mai sunt alte intervenţii…” 
Gheorghe Triponescu: „Din punctul nostru de vedere, e o singură problemă, să se ţină cont 
pt. a face staţia de pompare, asta e singura rugăminte, pt. că restul e privat, nu ne interesează 
pe noi”. 
Radu Radoslav: „Acum eu vă spun: dânsul a făcut un act de mare generozitate punând la 
dispoziţie terenul lui privat pt. ca să îşi rezolve şi problema… glumesc, cu ocazia asta ar 
trebui să îl faceţi cetăţean de onoare în cartier”. 
Titus Bogu: „Vreau să completez, şi dânsul a făcut un act de generozitate, dânsul ne cedează 
dreptul de a ne branşa şi o să participăm la realizarea canalizării”. 
Radu Radoslav: „Aşa mi se pare normal să se comporte oamenii civilizaţi”. 
Adrian Schiffbeck: „Dacă nu mai doreşte nimeni, vă mulţumim mult şi vă dorim o zi bună în 
continuare”.  

Întocmit, 
Adrian Schiffbeck 
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