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CONSILIUL LOCAL 
 
 
    PROCES-VERBAL 
 Incheiat astazi 13-07-2010 cu ocazia sedintei extraordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
  
 
Presedinte de sedinta – Cons. Jichici Ciprian 
Din numarul total de 27 de consilieri au fost prezenti 25; 
Au absentat: D-na Borza Claudia si d-na Blaj Adriana; 
Din partea executivului participa: domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul 
viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si domnul Secretar 
Ioan Cojocari. 
 
      Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 1343/09.07.2010 
 
  
Dl. JICHICI:  Supun la vot  procesul verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara din data de 06.07.2010.  
- Cine este pentru? 

Se numără  voturile: - 25 voturi pentru 
 
Dacă există observaţii cu privire la ordinea de zi. 
Dl. GRINDEANU: În ceea ce priveşte consiliile de administraţie.  Vă comunic hotărârea 
noastră de a nu prelua aceste spitale dacă datoriile nu sunt şterse.  Noi votăm azi cele 4 
Consilii de Administraţie la cele 4 spitale, dar dacă datoriile acestor spitale nu sunt aduse 
la zi  şi dacă nu vom avea garanţia  că lucrurile vor merge în acest protocol  pe care-l vom 
face într-o şedinţă-( preluarea o vom face într-o şedinţă  viitoare)- dacă această garanţie 
nu există,  vom avea o problemă în a le prelua. Noi acum facem un pas, conform cu 
Hotărârea de Guvern,   în constituirea acestor consilii de administraţie dar deocamdată  
aceste 4 spitale sunt cu datorii şi nu suntem foarte convinşi în executiv că aceste datorii 
vor fi şterse. Vom vedea în acel protocol când va fi supus votului Consiliului Local, în ce 
formă va fi. Aceasta în ceea ce priveşte toate cele 4 spitale. 
Dl. TOADER:  Fac o solicitare  executivului şi d-lui Secretar. Citind Legea nr. 95/2006  
şi această OUG din iunie 2010 am văzut că mai există spitale la care Consiliul Local ar fi 
îndreptăţit să-şi numească  reprezentanţi în Consiliile de Adminstraţie. În afara acestor  4 
spitale. Este vorba despre spitalele aflate sub tutela Munisterului Sănătăţii care rămân sub 
această tutelă, cum ar fi Spitalul Judeţean Timiş sau Institutul de Boli Cardiovasculare. 
Ar mai fi cele cu reţea sanitară proprie cum ar fi Spitalul CFR sau Spitalul Militar.  Din 
nefericire şi-au dat  seama de această eroare din lege şi îl rog pe dl. Secretar să fie atent 
pentru că în lege se spune aşa: „ La aceste spitale în Consiliul de Administraţie va fi 
numit un reprezentant  de către Consiliul Judeţean ori Consiliul Local”. Nu se poate 



distinge în lege cine trebuie să numească aceşti reprezentanţi, Consiliul Local ori 
Consiliul Judeţean. Ei au solicitat o notă scrisă din partea noastră pentru a lămuri această 
problemă pentru că vom crea un nou conflict cu Consiliul Judeţean Timiş. E important ca 
municipiul Timişoara să facă lobby  şi să aibe reprezentanţi în aceste spitale de pe aria 
oraşului în afară de acestea 4.  
Dna. SARACAN: Legea precizează când se aplică Consiliul Judeţean şi când se referă la 
Consiliul Local. Este vorba de subordonare şi cui anume îi aparţine patrimoniul 
spitalului. La Spitalul Judeţean patrimoniul este în întregime al Consiliului Judeţean care 
finanţează investiţii, reparaţii. Prin urmare îşi va desemna şi membrul în Consiliul de 
Administraţie.  La celelalte spitale unde patrimoniul aparţinea Consiliului Local şi până 
acum, va numi Consiliul Local membrii. Nu cred că este nicio confuzie. Nu înţeleg  cu 
cine aţi vorbit dvs la Bucureşti şi probabil cu  altcineva care nu citise în întregime 
legislaţia.  
Dl. SECRETAR:  În şedinţa de azi noi hotărâm consiliile de administraţie  la cele 4 
spitale pe care le avem prin Hotărâre de Guvern.  Pentru celelalte Consiliul Judeţean va 
hotărî şi pentru celelalte care rămân la Ministerul Sănătăţii când ne va solicita vom da 
răspunsul pe lege.  
Dl. JICHICI:  Supun la vot ordinea de zi.  
                         - Cine este pentru? 
                         Se numără  voturile: -25 voturi pentru 
 
                                              PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalului 
Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. 
 
Dl. JICHICI:  Nominalizările din partea Direcţiei de Sănătate Publică pentru membrii 
titulari: Cismaş Malac Cornelia. Din partea Primarului Municipiului Timişoara, membru 
titular, Prof. Dr. Feier Virgil. Din partea Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor 
Babeş Timişoara,  Prof. Univ. Dr. Creţu Octavian. Din partea Colegiului Medicilor Prof. 
Univ. Dr. Nicodin Alexandru  Constantin. Din partea Ordinului Asistenţilor Medicali 
generalişti moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România,  Asistent Principal Gâdea 
Ramona.  
       Membrii supleanţi nominalizaţi. Din partea  Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului 
Timiş  ec. Izbiceanu Elena.  Din partea Primarului Municipiului Timişoara dr. Şerban 
Lavinia. Din partea Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş Timişoara, Prof. 
Univ. Dr. Ioniţă Hortensia. Din partea Colegiului Medicilor din România Prof. Univ. Dr. 
Mihăescu Rodica. Din partea Ordinului Asistenţilor Medicali Asistent  Medical Principal 
Aldea Ana. Consiliul  Local al Municipiului Timişoara trebuie să nominalizeze  doi 
membri titulari  şi doi membri supleanţi. Vă rog să faceţi nominalizări pentru membrii 
titulari.  
Dl. MOLDOVAN: Îl propun  pe dl. medic, Doctor în Ştiinţe Medicale Străin Mihnea.  
Dl. ŢOANCĂ: Îl propun pe dl. Ovidiu Brânzan. 
Dl. CIUHANDU: Propunem pe dna. Doctor Loredana Gavra şi pe colega noastră Maria 
Saracan.  Unul din cei  doi membri numiţi de către Consiliul Local trebuie să fie în mod 



obligatoriu  conform legii economist. Articolul 31 din lege. Din care unu să fie 
economist.  
Dl. JICHICI:  Vă rog să faceţi nominalizări pentru membrii supleanţi.  
Dl. MOLDOVAN: Îl propun  pe dl. Borodi Eustaţiu economist.  
Dl. EHEGARTNER: Îl propun  pe dl. Dr. Costin Georgescu.  
Dl. SECRETAR:  Aici virgula ajută propunerea dânşilor.  Unu trebuie să fie economist. 
E imperativă treaba.  Dacă din cele patru propuneri unu e economist, acela merge să-l 
votaţi. Puteţi să-l respingeţi.  
Dl. MOLDOVAN: Eu nu am ştiut de prevederea aceasta. O să solicit inversarea 
propunerilor.  Ca membru titular dl. Borodi Eustaţiu economist. Şi supleant  dl. Străin  
Mihnea.  
Dl. JICHICI:  Pentru poziţia de titular  avem următoarele nominalizări: Borodi 
Eustaţiu, Brânzan Ovidiu, Gavra Loredana, Saracan Maria. 
        Pentru poziţia de supleant   avem următoarele nominalizări: Străin Mihnea şi  
Georgescu Costin.   
Pentru nominalizarea titularilor trebuie să recurgem la vot secret. Rog aparatul tehnic  să 
pregătească  biletele de vot.  
Supun la vot membrii titulari în Consiliul de Administraţie la Spitalul  Clinic Municipal 
de Urgenţă Timişoara. 
Vă propun ca procedură de vot încercuirea numelui sau numărului persoanei pe care o 
doriţi  membru titular în Consiliul de Administraţie.  Un vot valid înseamnă încercuirea a 
maxim două nume de persoane de pe buletinul de vot. Vă propun să trecem la vot şi să 
introducem buletinele în urne. Rog membrii comisiei de validare să numere voturile şi să 
anunţe rezultatul. 
Dl. TOADER:  Eu nu am găsit în lege durata acestui Consiliu de Administraţie nici a 
mangerului. Nu mi se pare în regulă.  
Dl. JICHICI: În urma votului secret s-au înregistrat următoarele rezultate. Au fost 
exprimate 25 de voturi  din care 24 au fost valide  şi un vot a fost anulat.  Rezultatele 
obţinute sunt următoarele: Borodi Eustaţiu- 17 voturi, Brânzan Ovidiu -15 voturi, Gavra 
Loredana- 7 voturi, Saracan Maria – 9 voturi. Cei doi membri titulari în Consiliul de 
Administraţie sunt: Borodi Eustaţiu şi Brânzan Ovidiu. 
Supun la vot cele două propuneri pentru membrii supleanţi.  Cele două nominalizări sunt 
Străin Mihnea şi Georgescu Costin.  
- Cine este pentru aceste două propuneri? 
Se numără  voturile: 
Pe lângă nominalizările pe care le-am făcut la început, din partea Consiliului Local  vor 
mai face parte  ca membri titulari  Borodi Eustaţiu şi Brânzan Ovidiu. Iar ca membri 
supleanţi: Străin Mihnea şi  Georgescu Costin. 
Supun la vot proiectul în întregime.  
- Cine este pentru aceste două propuneri? 
Se numără  voturile: -18 voturi pentru 
   -  5 voturi impotriva 
                                             
 
 
   PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 



 
 Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului de Administratie al 
Spitalului Clinic de  Urgenta pentru Copii “Louis Turcanu “ Timisoara. 
 
 
Dl. JICHICI:   Membri titulari nominalizati:  
-din partea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis - ec. Muresan Pipica;  
-din partea primarului mun. Timisoara –prof. Dr. Serban Margit;  
- din partea Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara – Sef lucrari 
Dr. Popoiu Calin;  
- din partea Colegiului Medicilor din Romania – prof.univ. dr. Simedrea Ioan  
- din partea Ordinului Asistentilor Medicali – asistent medical principal Banciu Ana 
 La membri supleanti: 
- din din partea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Timis – ec. Cismas Malac 
Cornelia; 
- din partea primarului mun. Timisoara – Dr. Sandu Liliana 
- din partea Universitatii de Medicina si Farmacie “Victor Babes” Timisoara – Asistent 
Univ. Dr. Gafencu Mihai 
- din partea Colegiului Medicilor din Romania – Miclea Ioana 
Dl. JICHICI:   Fata de materialele pe care le aveti dumneavoastra in mapa s-a constatat 
existenta unei suprapuneri in ceea ce priveste numele prof. Univ. Dr. Serban Margit 
care a fost nominalizata de catre dl. Primar, telefonic Colegiul Medicilor din Timis a 
confirmat aceasta noua propunere: Miclea Ioana ca si membru supleant. 
-din partea Ordinului Asistentilor Medicali – asistent medical principal Dumitra Livia; 
- din partea Consiliului Local al Mun. Timisoara trebuie sa desemnam 2 membri titulari 
si 2 membri supleanti. Va rog sa faceti nominalizari pentru membri titulari.  
Dl. EHEGARTNER:  Propun pe domnul economist Costa Cosmin. 
Dl. TOANCA:  Propunem pe dl dr. Florin Barsasteanu. 
Dl. CIUHANDU:  In ciuda faptului ca ma vaazut ca v-ati inteles foarte bine sa va 
impartiti locurile in consiliu, propunem pe doamna dr. Iacob Mihaela si pe dl. Ec. Uta 
Lucian. 
Dl. JICHICI:  Propunerile pentru membri supleanti. 
Dl. TOANCA: Propun pe domnul Mircea Munteanu. 
Dl. MOLDOVAN:  Propun pe dl. Ec. Popescu Liviu 
Dl. JICHICI : In urma propunerilor inregistrate exista 4 propuneri pentru membri 
titulari:- Costa Cosmin, Florin Barsasteanu, Iacob Mihaela. 
Pentru membri supleanti :  - Munteanu Mircea si Popescu Liviu. 
 Avand in vedere ca avem mai mult de 2 nominalizati pe postul de titulari rog 
aparatul tehnic sa pregateasca buletinele de vot, vom vota . 
 Propun sa facem 5 min. pauza pana la pregatirea buletinelor. 
 
Dl. JICHICI:  Va rog sa votati . Daca a votat toata lumea rog Comisia de Validare sa 
numere voturile. 
 In urma  numararii buletinelor de vot s-au obtinut urmatoarele rezultate:- 25 
voturi exprimate, 25 voturi valabile, 0 voturi anulate. 
Numarul de voturi obtinut:  



Costa Cosmin   – 17 voturi 
Barsasteanu Florin - 17 voturi 
Iacob Mihaela  - 9 voturi 
Uta Lucian   -  7 voturi 
 
In urma acestui vot cei doi membri titulari sunt Costa Cosmin si Barsasteanu Florin. 
Avand in vedere ca la membri supleanti exista 2 propuneri pentru 2 pozitii: munteanu 
Mircea si Popescu Liviu supun la vot aceste 2 nume . Cine este pentru ? 
 -17 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
Din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, membri titulari vor Costa 
Cosmin si Barsasteanu Florin, membri supleanti: Munteanu Mircea si Popescu Liviu. 
 Cine este pentru proiectul de hotarare in ansamblu ? 
 - 18 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 - 2 abtineri 
 
   PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului de Administratie al Spitalului 
Clinic de Obstetrica Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu” – Timisoara 
 
Dl. JICHICI: Membri titulari: 
 
- din partea Directiei de Sanatate Publica –  dr. Dumitru Viorica 
- din partea primarului mun. Timisoara – dr. Bacila Mihai 
- din partea Univ. de Medicina si Farmacie “ Victor Babes” Timisoara –prof.univ.dr. 
Motoc Andrei 
- din partea Colegiului Medicilor din Romania – Asist. Univ. Dr. Biris Marius 
- din partea Ordinului Asistentilor Medicali – Asistent Medical Principal Chiran Maria 
 
Membri supleanti: 
- din partea Directiei de Sanatate Publica – dr. Arion Melania 
- din partea primarului mun. Timisoara  - dr. Benciu Cristian 
- din partea Univ. de Medicina si Farmacie “ Victor Babes” Timisoara – Conf. Univ. Dr. 
Taurescu Eugenia 
-- din partea Colegiului Medicilor din Romania – Conf. Univ. Dr. Sas Ioan 
- din partea Ordinului Asistentilor Medicali  - Asistent medical Milea Daniela 
  In conformitate cu proiectul de hotarare Consiliul Local al Municipiului 
Timisoara trebuie sa nominalizeze 2  membri titulari si 2 membri supleanti. Va rog sa 
faceti propunerile. 
 Membri titulari: 
Dl. TOANCA: Propunem pe dl. Dr. Alexandru Factor. 
Dl. EHEGARTNER: Propun pe dl. ec. Dumitru Popovici 
Dl. CIUHANDU:  Propunem pe dl. dr. Ciprian Bogdan si pe dl. ec. Mihai Ritivoiu. 



Dl. BOGDAN:  V-as ruga sa tratati in mod serios aceasta problema avand in vedere ca 
este vorba despre spitalele Timisoarei si nu este o gluma. Refuz aceasta propunere. 
Dl. RITIVOIU:  Refuz si eu aceasta propunere. 
 
Dl. CIUHANDU:  Sunt membri ai Consiliului Local, legea prevede ca au voie sa faca 
parte, sunt doctor si economist care pot sa ne reprezinte. 
 Nici unul dintre cei pe care dumneavoastra i-ati citit nu au fost intrebati de catre 
Consiliul Local daca doresc. 
 
Dl. JICHICI:  Trecem la nominalizarea pentru membri supleanti: 
Dl. TOANCA:   Noi il propunem pe domnul doctor Victor Dumitrascu. 
Dl. MOLDOVAN: Propun pe dl. dr. Mihaiescu Virgil. 
Dl. JICHICI:  Avand in vedere ca exista 2 propuneri pentru membri titulari : Alexandru 
Factor si Dumitru Popovici.  
 Cine este pentru ? 
 -17 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 Supun la vot cele doua propuneri pentru membri supleanti:  Victor Dumitrascu si 
Mihaescu Virgil. Cine este pentru ? 
 -18 voturi pentru 
 -  1 abtinere 
 In aceste conditii proiectul de hotarare in ansamblul sau prevede pe langa 
nominalizarile pe care le-am prezentat cand am dat citire proiectului de hotarare, membri 
titulari: dl. Alexandru factor si  Dumitru Popovici . Membri supleanti : Dl. Victor 
Dumitrascu si Virgil Mihaescu. 
 Supun la vot proiectul de hotarare in ansamblul sau. 
Cine este pentru? 
 - 18 voturi pentru 
 - 1 vot impotriva 
 
    PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotarare privind constituirea Consiliului de Administratie al Spitalului 
Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie   “ Dr. Victor Babes” Timisoara. 
 
Dl. JICHICI:  Membri titulari : 
- din partea Directiei de Sanatate Publica – Dr. Arion Melania 
- din partea primarului mun. Timisoara –Prof. Dr. Negrutiu Lucian 
- din partea Univ. de Medicina si Farmacie “ Victor Babes” Timisoara –Asist. Univ. Dr. 
Oancea Cristian 
- din partea Colegiului Medicilor din Romania – Prof. Univ. Dr. Tudorache Voicu Mircea 
- din partea Ordinului Asistentilor Medicali - Asist. Med. Principal Serban Liliana 
 
Membri supleanti: 
 
- din partea Directiei de Sanatate Publica -Jr. Dumescu Sofia 



- din partea primarului mun. Timisoara - Dr. Rosca Ovidiu 
- din partea Univ. de Medicina si Farmacie “ Victor Babes” Timisoara –Conf. Univ. Dr. 
Curescu Manuela 
- din partea Colegiului Medicilor din Romania – Conf. Univ. Dr. Nicoara Emilia 
- din partea Ordinului Asistentilor Medicali - Asist.Med. Princ. Secosan Elena 
 
 In conformitate cu proiectul de hotarare Consiliul Local al Mun. Timisoara 
trebuie sa propuna 2 membri titulari si 2 membri supleanti. Va rog sa faceti 
nominalizarile. 
 
Dl. EHEGARTNER:   Propun pe dl. dr. Emilian Popovici. 
Dl. MOLDOVAN:  Propun pe dl. Economist Armean Stelian Mircea 
 
Dl. JICHICI: Va rog sa faceti propuneri pentru membri supleanti. 
Dl. EHEGARTNER: Propun pe doamna Cristina Iosifescu. 
Dl. MOLDOVAN: Propun pe dl. dr. Moga Victor. 
 
Dl. JICHICI:  Avand in vedere ca pentru membri titulari exista 2 propuneri pe 2 pozitii: 
Emilian Popovici si Armean Stelian Mircea supun la vot aceste propuneri. Cine este 
pentru ? 

- 18 voturi pentru 
- 1 vot impotriva 
- 1 abtinere 

 
Cine este de acord cu propunerile pentru membri supleanti: d-na Cristina 

Iosifescu si dl. Moga Victor ? 
 - 18 voturi pentru 
 -   1 vot impotriva 
Cine este pentru acest proiect in intregime ? 
 - 19 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotarare privind P.U.D. “ Extindere spatii de invatamant si cercetare la 
Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Mediului “B-dul Vasile Parvan nr. 6 
Timisoara 
 
 
Dl. JICHICI:  Exista un amendament din partea Comisiei nr. 2 propus de dl. Catana. Si 
mai exista o modificare suplimentare, introducerea unui paragraf in referatul catre 
comisiile Consiliului Local. Dau citire paragrafului:  
“ In urma Adresei Bisericii Studentesti inregistrata cu nr. SC 2010-016109/ 05.07.2010 
prin care se solicita reglementarea juridica a incintei Bisericii Studentesti aflata in 
imediata vecinatate a Facultatii de Chimie Industriala si Ingineria Mediului si 
reglementata in cadrul zonei studiate in PUZ  “Extindere spatii de invatamant si cercetare 
la Facultatea de Chimie Industriala si Ingineria Meidiului”- B-dul Vasile Parvan nr.6, 



Timisoara , propunem ridicarea si radierea din Cartea Funciara a dreptului de 
administrare a Universitatii Politehnica Timisoara asupra parcelei nr. Top nou creat 9607, 
9609/2, 9593,9592/1/2, 9608/2/2 in suprafata totala de 1095 mp si trecerea acestuia in 
administrarea Parohiei Bisericii Studentesti.” 
 
Dl. CATANĂ: Amendamentul meu este legat chiar de acest paragraf. Şi anume să se 
insereze în hotărâre ca articol  4, prevederile acestui paragraf, de altfel prezent în referat 
prezent şi în planşele aferente PUZ, şi anume un nou articol 4: „ Se va ridica  şi radia 
din Cartea Funciară dreptul de administrare a Universităţii Politehnica Timişoara 
asupra parcelei cu nr. top nou creat 9607, 9609/2, 9593, 9592/1/2, 9608/2/2  în 
suprafaţă totală de  1095 mp. şi trecerea acestuia în administrarea Parohiei Bisericii 
Studenţeşti”.  

În cazul în care articolul  4 actualmente din proiectul de hotărâre este afectat, 
acesta va deveni art.  5. Restul se vor renumerota şi suprafeţele aferente din actualul 
articol 4 se vor rectifica.  
 
Dl. JICHICI:  Supun la vot amendamentul d-lui cons. Catana. Cine este pentru ? 

- 19 voturi pentru 
-  2 voturi impotriva 
-  1 abtinere 

 
Cine este pentru acest proiect de hotarare in intregime ? 
 -23 voturi pentru 
 
 Stimati colegi va multumesc pentru participare si va doresc o zi buna in 
continuare. La revedere! 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
 
Cons. JICHICI CIPRIAN          Jr.  IOAN COJOCARI 


