
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
                 PROCES-VERBAL 
   Încheiat astăzi 27.04.2010 cu ocazia şedinţei ordinare a  
  Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  

Preşedinte de şedinţă –Dl. Catană Constantin 
Din efectivul de 27 de consilieri au fost prezenţi 26 
A absentat : Bârlea Romeo 
Din  partea executivului participă: domnul primar Gheorghe Ciuhandu, dl. 

secretar Ioan Cojocari, domnul viceprimar Adrian Orza, dl. viceprimar Sorin Grindeanu. 
 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 699 din 22.04.2010 
 
Ordinea de zi: 
 

             
1. Interpelările consilierilor municipali. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 

2010 al S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Integrat de Dezvoltare al Polului 

de Creştere Timişoara”. 
4. Proiect de hotărâre privind  delegarea gestiunii activităţii de deszăpezire-curăţare 

şi transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe 
timp de polei sau îngheţ pentru cele 6 sectoare stabilite în Municipiul Timişoara 
pentru perioada 01 noiembrie 2010 – 01 martie 2016. 

5. Proiect de hotărâre privind concesionarea gestionării serviciilor publice de 
alimentare cu apă şi canalizare către S.C. AQUATIM S.A. Timişoara 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi 
Regulamentului de organizare  şi funcţionare al  Regiei Autonome de  Transport 
Timişoara prin completarea  cu postul  de director adjunct, conform Hotărârii 
Consiliului Local  nr.92/2010 şi a responsabilităţilor acestuia. 

7. Proiect de hotărâre privind negocierea schimbului de terenuri între Municipiul 
Timişoara şi domnul Miza Mihai. 

8. Proiect de hotărâre privind negocierea schimbului de terenuri  între Municipiul  
Timişoara şi S.C. METCONS 7 S.A. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.419/24.11.2009 – privind aprobarea Contractului de asociere între Municipiul 
Timişoara şi S.C. UNITED MEDIA S.R.L. în vederea construirii, amplasării, 
folosirii, exploatării şi întreţinerii unui număr de 100(unasută) refugii de călători 
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în staţiile de transport în comun şi a 50 (cincizeci) locaţii pentru amplasarea de 
structuri publicitare tip backlit şi billboard. 

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a 
suprafeţei de 1392 mp. identificată cu nr. top. 643/4, înscrisă în C.F. 2770 
Chişoda. 

11. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă din Timişoara, strada Lenau nr.10 către Direcţia de Sănătate Publică a  
Judeţului Timiş, cu destinaţia de sediu. 

12. Proiect de hotărâre privind  atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă din Timişoara, B-dul Gen.Dragalina nr.18 către Direcţia pentru Tineret şi 
Sport a Judeţului Timiş. 

13. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea parcelei înscrisă în C.F. nr. 400168 
Timişoara pentru magaziile A1, A2 şi A3. 

14. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea parcelei de teren înscrise în C.F. nr. 406908 
Timişoara cu nr. topo 406908 din str. Păstorilor nr.1. 

15. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă situat în Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 3 , către beneficiarul Legii 
nr. 341/2004 – domnul Meşenschi Iulian. 

16. Proiect de hotărâre privind  modificarea Contractului de închiriere nr. 1505/2007 
încheiat cu Fundaţia Academică Culturală  Timişoara pentru spaţiul cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă  din Timişoara, Piaţa agroalimentară Timişoara 
700. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii imobilelor, a completării 
numerotării clădirilor nou construite, atribuirea de nume unor străzi fără nume şi 
aprobarea formei geometrice şi a dimensiunilor plăcuţelor cu numerotarea 
clădirilor şi a denumirilor stradale la imobilele din Municipiul Timişoara – pentru 
Recensământul din anul 2011. 

18. Proiect de hotărâre privind  punerea la dispoziţia proiectului « Extinderea şi 
reabilitarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Timiş » , a 
terenului pentru construcţia investiţiei aferente acestuia, teren înscris în C.F. 
nr.422492 – Timişoara, nr.topo. nou 422492, în suprafaţă de 192.640 m.p. 

19. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 
nr.26/26.01.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare şi 
extindere B-dul Sudului” . 

20. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a străzilor Victor Hugo, 
Aluniş, Pavlov Ivan Petrovici, Ardealul şi Ioan Slavici. 

21. Proiect de hotărâre  privind  acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 
aferent  clădirii situate în Timişoara str. Ciprian Porumbescu  nr. 59, datorat 
bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2010, Asociaţiei 
Oncohelp. 

22. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 
aferent  clădirii situate în Timişoara strada Gheorghe Lazăr nr.10-12 datorat 
bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2010, Uniunii Adam 
Muller Guttenbrunn. 

23. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii  de la plata impozitului pe clădiri 
aferent clădirii situate în Timişoara str. Ion Slavici nr.56, datorat bugetului local al 
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Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2010, Parohiei Romano Catolică 
Timişoara VII Freidorf. 

24. Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Municipiului Timişoara pe anul 2010 la 
Asociaţia Automotivest. 

25. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei  de 13.500 lei în vederea participării 
Consiliului Local  al Municipiului Timişoara la organizarea unei expoziţii turistice 
dedicate  Municipiului Timişoara, la Belgrad, Serbia. 

26. Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2010, 
pentru premierea echipei de baschet masculin a Clubului Sportiv Elba Timişoara. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Clubul de Înot Master Timişoara  pentru derularea Proiectului 
„Veteranii Masters”. 

28. Proiect  de hotărâre privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2010 
în cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timişoara 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.113/2007 şi modificarea şi 
completarea acesteia. 

29. Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2010 în 
cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Rugby Club Municipal  
Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2007 şi modificarea şi 
completarea acesteia. 

30. Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2010 în 
cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea  Timişoara pentru 
Echipa C.S. Universitatea Politehnica Municipal Timişoara, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2007 şi modificarea şi completarea acesteia . 

31. Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2010 în 
cadrul Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Elba  Timişoara aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 116/2007 şi modificarea şi completarea acesteia. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi  Clubul Sportiv AEM – Luxten Timişoara. 

33. Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2010, 
în cadrul Contractului de asociere cu S.C. FOTBAL CLUB TIMIŞOARA S.A.  
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.127/2008 şi modificarea şi 
completarea  acestuia. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi  Clubul Sportiv Baschet Club Danzio  Timişoara. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi  Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi  Clubul Sportiv Şcolar Bega Timişoara. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi  Clubul Sportiv Municipal Timişoara. 

38. Raportul privind situaţia inventarierii pe anul 2009 a bunurilor aflate în gestiunea 
Primăriei Municipiului Timişoara. 

39. Adresa nr. SJ2010 – 5869/21.04.2010 a Serviciului Juridic  cu privire la Dosarul 
PMT nr. 172/2009 având ca obiect acţiunea formulată de Prefectul Judeţului 
Timiş, referitoare la anularea art.3 şi 7 din Hotărârea Consiliului Local 
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nr.275/2009 – privind vânzarea terenurilor aferente imobilelor construcţii 
dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995. 

40. Adresa nr. SC2010 – 2320/01.02.2010 a d-nei Teodorescu Margareta  referitoare 
la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.  
63/1998 – privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din Timişoara strada 
Emil Ungureanu nr.8, Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989. 

41. Adresa nr.SC2010 – 7837/07.04.2010 a S.C. Elaine S.R.L. referitoare la plângerea 
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2010 – privind 
aprobarea Contractelor cadru de închiriere prin licitaţie publică deschisă cu 
strigare, a obiectivelor “ Ştrand Termal cu construcţii” din Timişoara, str. V. 
Pârvan nr.9 şi “ Baza sportivă şi de agreement din Timişoara, Zona Stadion”. 

 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul 
Municipiului Timişoara – domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu. 

 
DL. CATANĂ: Bună ziua doamnelor şi domnilor. Declar deschisă şedinţa ordinară a 

Consiliului Local Timişoara, conform dispoziţiei 699 din 22 aprilie 2010. În introducere aş dori 
să salut prezenţa în sală a  tinerilor voluntari, participanţi în cadrul proiectului „Tinerii decid”, un 
proiect aflat sub patronajul Primăriei Timişoara, Consiliului Local şi Fundaţiei Vest. Pe scurt, 
despre acest proiect, doresc să identifice o problemă în cadrul unui cartier, să găsească soluţii şi 
finalitatea să fie elaborarea unei hotărâri de consiliu. Le urăm succes şi îi asigurăm de tot sprijinul 
nostru.  

Începem şedinţa cu aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare. 
Iniţiez procedura de vot: 
26 voturi pentru 
Referitor la ordinea de zi, dacă sunt propuneri. 
DL. BOGDAN: Aş dori să propun retragerea punctului 8 de pe ordinea de zi, în condiţiile 

în care reprezentanţii S.C. Metcons S.A. nu sunt de acord cu soluţia propusă în această hotărâre. 
Să se reîntoarcă la Comisia de negociere.  

DL. CATANĂ: Cine este pentru retragerea punctului 8 de pe ordinea de zi? 
Iniţiez procedura de vot: 
25 voturi pentru 
1 abţinere 
Dacă nu mai sunt alte propuneri supun la vot ordinea de zi modificată. 
Iniţiez procedura de vot: 
26 voturi pentru 
 

Punctul 1 al ordinei de zi 
Interpelările consilierilor municipali 

 
 

DL. CATANĂ: Cine doreşte să se înscrie: dl. Moşiu, dl. Ehegartner. 
DL. MOŞIU: Am o întrebare vis a vis de clădirile istorice. Azi trecând prin Piaţa Libertăţii 

am observat că se schimbă tâmplăria de la  Casa cu Atlanz, cu termopan cu plastic alb. Aş dori să 
ştiu dacă Casa cu Atlanz este sau nu monument istoric. În Piaţa Traian şi pe str. Ungureanu, unde 
în proporţie de 70% toată tâmplăria a fost înlocuită cu plastic în loc de lemn.  
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Mă bucur că este prezent şi dl. Primar, când am mai ridicat această problemă la o şedinţă 
anterioară nu era. Am dori să ştim şi care este părerea dvs vis a vis de înlocuirea tâmplăriei în 
cele 3 centre istorice.  

DL. PRIMAR: Subscriu la ceea ce spuneţi, în sensul că este inadmisibil acest lucru. Azi la 
operativă chiar am discutat nişte situaţii asemănătoare. Răspunderea revine în principal Direcţiei 
de Urbanism şi am cerut Direcţiei de Urbanism ca împreună cu cei 6 poliţişti comunitari care au 
fost şi instruţi de către GTZ în sensul prezervării monumentelor istorice să facă o analiză la faţa 
locului. Dvs. mi-aţi spus de Casa cu Atlanz în cursul zilei de azi, vom face acest lucru şi dacă îi 
vom găsi răspunzători pe cei din Primărie îi vom sancţiona şi dacă vor fi ei în culpă, bineînţeles 
că vor fi sancţionaţi, dar mi s-a spus azi de către dl. director al Direcţiei de Urbanism că în multe 
situaţii se dau autorizaţii pentru că, „chipurile” Comisia de Monumente le eliberează avize. Asta 
înseamnă că şi la Comisia de Monumente e ceva putred dacă într-adevăr lucrul acesta se 
întâmplă. Fac apel la dvs toţi consilieriisă indicaţi toate adresele pe care le ştiţi de acest gen şi voi 
urmări personal fiecare caz, să vedem cine a dat autorizaţiile, pentru ce le-a dat, cu ce avize şi 
acolo unde e evident că autorizaţiile sunt ilegale se vor lua măsuri în Primărie împotriva celor 
cale le-au dat, iar acolo unde sunt avize de la Comisia de Monumente, voi face o informare la 
factorii responsabili să ia la întrebări pe cei care au dat astfel de avize. Asta e tot ce vă pot spune. 
De Casa cu Atlanz nu ştiam şi mâine dimineaţă voi trimite o echipă acolo să verifice situaţia.  

DL. MOŞIU: S-a început înlocuirea pe str. V.V. de la Marina... 
DL. PRIMAR: Dl. consilier, vă rog să ţineţi legătura cu mine şi dacxă aveţi alte astfel de 

situaţii să-mi spuneţi şi toţi care aveţi astfel de informaţii referitoare la locaţii în care se întâmplă 
asemenea lucruri să îmi spuneţi.  

 DL. MOŞIU: Un exemplu la fel de important este pe strada Lucian Blaga, respectiv 
clădirea unde este sediul PNL, ultimele 2 ancadramente din teracotă dinspre Lenau au fost 
distruse şi reparat cu un tinch de mântuială.  

DL. PRIMAR: Asta e o problemă veche. Noi la momentul respectiv am înştiinţat factorii 
de drept, inclusiv Comisia de Monumente, pentru că acolo erau nişte elemente ceramice, de 
porţelan, care s-au distrus de către un individ care a cumpărat sau închiriat acolo spaţiul, dar nu s-
a luat nici o măsură. 

DL. MOŞIU: Păi de asta vă şi spun, că degeaba noi discutăm dacă nu se ia nici o măsură.  
DL. PRIMAR : Nu suntem noi singurii care trebuie să luăm măsuri. Trebuie intervenit şi 

la Comisia de Monumente. Dacă în urma sesizărilor noastre nu se întreprinde nici o măsură, 
dincolo de ceea ce poate face Primăria, nu mi se pare normal. Deci aici Primăria cu toate hibele 
ei, le au şi alţii şi atunci trebuie făcută o analiză asupra tuturor factorilor responsabili. 

DL. EHEGARTNER : Aş dori să fac o interpelare către Direcţia de Transport din cadrul 
Primăriei. Anul trecut în luna martie s-a depus o adresă în legătură cu traficul din intersecţia 
Calea Buziaşului cu Matei Millo, dinspre Grupul Şcolar Electrotimiş. La vremea aceea s-a 
răspuns că datorită condiţiilor de iarnă nu se pot monta calmatoare. S-a revenit cu o adresă în 
septembrie 2009 la care s-a răspuns ca şi cum ar fi fost prima adresă : « se va lua în 
considerare ». S-a revenit cu încă o adresă în acest an. Aş vrea să readuc aminte d-lui Director 
Chiş că în acea zonă, am mai făcut o interpelare în legătură cu accesul în parcarea Brithaus. Aş 
dori un răspuns verbal şi în funcţie de răspunsul respectiv îmi mai permit o interpelare. 

DL. CHIŞ : Pot să vă răspund că acum o săptămână jumate am început montarea acestor 
calmatoare şi la firma care se ocupă are în program pentru luna viitoare montarea acestor 
calmatoare.  

DL. EHEGARTNER : Deci la începutul lunii mai vor fi montate ? 
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DL. CHIŞ : Sunt incluse în programul lunii mai şi vom vedea în prima săptămână din luna 
mai să fie montate.  

DL. EHEGARTNER : Am înţeles. Amân atunci amendamentul meu pentru luna mai.  
DL. BOGDAN : Am o interpelare către Direcţia Edilitară, Serviciul salubrizare şi Direcţia 

de Mediu. În zona Steaua, mai precis pe strada Steaua nr. 3 nu au mai fost efectuate operaţiuni de 
măturare a străzii din luna octombrie 2009 iar pe spaţiul verde e depozitat moloz. Aş dori cele 2 
direcţii să verifice acest lucru şi să procedeze în consecinţă. E o sesizare venită de la cetăţenii 
care locuiesc acolo.  

 
Punctul 2 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2010 al 
S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. 

 
 
DL. CATANĂ: Nu sunt amendamente pe comisii. Dacă nu sunt intervenţii supun la vot 

proiectul de hotărâre. 
Iniţiez procedura de vot: 
24 voturi pentru 
 

Punctul 3 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de 

Creştere Timişoara”. 
 

DL. CATANĂ: Nu sunt amendamente pe comisii. Dacă nu sunt intervenţii supun la vot 
proiectul de hotărâre. 

Iniţiez procedura de vot: 
25 voturi pentru 
 

Punctul 4 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  delegarea gestiunii activităţii de deszăpezire-curăţare şi 

transportul zăpezii de pe căile publice şi menţinerea în funcţiune a acestora pe timp de polei sau 
îngheţ pentru cele 6 sectoare stabilite în Municipiul Timişoara pentru perioada 01 noiembrie 2010 

– 01 martie 2016 
 

 
DL. CATANĂ: Există şi câteva propuneri la Comisii. D-na Saracan propune ca perioada 

să fie 1 noiembrie 2010-1 martie 2012, respectiv dl. Sandu propune un contract pe 3 ani. 
DL. CIUHANDU: Retragem amendamentul respectiv. 
DL. CATANĂ: Bine. Dacă mai sunt intervenţii? Supun la vot proiectul de hotărâre.  
Iniţiez procedura de vot: 
25 voturi pentru 
 

Punctul 5 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind concesionarea gestionării serviciilor publice de alimentare cu 

apă şi canalizare către S.C. AQUATIM S.A. Timişoara 
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DL. CATANĂ: Nu sunt amendamente pe comisii. Dacă nu sunt intervenţii supun la vot 
proiectul de hotărâre. 

Iniţiez procedura de vot: 
26 voturi pentru 
 

Punctul 6 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului 

de organizare  şi funcţionare al  Regiei Autonome de  Transport Timişoara prin completarea  cu 
postul  de director adjunct, conform Hotărârii Consiliului Local  nr.92/2010 şi a 

responsabilităţilor acestuia 
 

 
DL. CATANĂ: Sunt câteva observaţii la şedinţele pe comisii, cu discuţii în plen, câteva 

împotriviri şi abţineri. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul? Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Iniţiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
2 voturi împotrivă 
4 abţineri 
 
 

Punctul 7 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind negocierea schimbului de terenuri între Municipiul Timişoara şi 

domnul Miza Mihai 
 

DL. CATANĂ: Există o abţinere la comisii. Există un material suplimentar la acest punct. 
Este în sală avocatul d-lui Miza, dacă sunteţi de acord să-i dăm cuvântul.  

Iniţiez procedura de vot: 
21 voturi pentru 
Aveţi 2 minute. 
DL. STĂNILĂ: Bună ziua, numele meu este Sergiu Stănilă şi sunt avocat în Baroul Timiş. 

N-am să vă reţin foarte mult, pornesc de la premiza că fiecare dintre dvs a primit materialul pe 
care noi l-am depus prin registratura instituţiei. Vreau să vă spun doar că proiectul de hotărâre 
care a fost prezentat astăzi este, din punctul nostru de vedere, atât nelegal cât şi neeficient. 
Nelegal pentru că orice schimb imobiliar presupune acordul proprietarilor coschimbaşi. În cazul 
de faţă dl. Miza nu este de acord cu schimbul imobiliar propus de dvs şi este ineficient pentru că 
hotărârea pe care dvs eventual aţi aproba-o nu s-ar aplica niciodată. De aceea m-aş fi aşteptat la 
retragerea acestui punct de pe ordinea de zi, însă rămâne ca dvs să vă exprimaţi punctul de vedere 
cu privire la proiectul care v-a fost supus atenţiei. Pe de altă parte vreau să vă spun că singura 
imixtiune în dreptul de proprietate, care se bucură de o consacrare atât internă cât şi 
internaţională, ar fi expropierea pentru utilitate publică, ceea ce ar fi, din punctul meu de vedere o 
soluţie justă şi echitabilă. Vă mulţumesc.  

DL. CATANĂ: Există un istoric al acestui proiect de hotărâre. Executivul nu retrage 
proiectul de pe ordinea de zi. Eu am să supun votului această hotărâre. Există alte intervenţii din 
partea Consiliului Local? 

Iniţiez procedura de vot: 
8 voturi pentru 
1 vot împotrivă 
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14 abţineri 
Proiectul a fost respins. 
 
 

Punctul 8 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind negocierea schimbului de terenuri  între Municipiul  Timişoara 

şi S.C. METCONS 7 S.A. 
 

 
DL. CATANĂ: Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 
 
 

Punctul 9 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.419/24.11.2009 – 

privind aprobarea Contractului de asociere între Municipiul Timişoara şi S.C. UNITED MEDIA 
S.R.L. în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării şi întreţinerii unui număr de 

100(unasută) refugii de călători în staţiile de transport în comun şi a 50 (cincizeci) locaţii pentru 
amplasarea de structuri publicitare tip backlit şi billboard 

 
 

DL. CATANĂ: Există propuneri? 
DL. MOŞIU: Aş dori să fac un amendament. Construirea şi amplasarea refugiilor de 

călători din staţiile amplasate în cele 3 zone istorice: Iosefin, Cetate şi Fabric să corespundă 
arhitectural cu stilul arhitectural al străzii respective şi să posede avizul Comisiei de Monumente, 
având în vedere că sunt foarte multe refugii care au un stil ciudat, să nu spun altfel, pe străzile 
unde predomină clădiri istorice.  

DL. CATANĂ: Mai sunt şi alte intervenţii? Supun la vot amendamentul d-lui Moşiu. 
Iniţiez procedura de vot: 

17 voturi pentru 
6 voturi împotrivă 
1 abţinere 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot. 
22 voturi pentru 
1 abţinere 

 
 
 

Punctul 10 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă cu strigare a suprafeţei 

de 1392 mp. identificată cu nr. top. 643/4, înscrisă în C.F. 2770 Chişoda 
 

 
DL. CATANĂ: Nu sunt amendamente la comisii, dacă sunt intervenţii? 
Iniţiez procedura de vot: 
25 voturi pentru 
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Punctul 11 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din 

Timişoara, strada Lenau nr.10 către Direcţia de Sănătate Publică a  Judeţului Timiş, cu destinaţia 
de sediu 

 
 

DL. CATANĂ: Nu sunt amendamente la comisii, dacă sunt intervenţii? 
Iniţiez procedura de vot: 
22 voturi pentru 
 

Punctul 12 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din 

Timişoara, B-dul Gen.Dragalina nr.18 către Direcţia pentru Tineret şi Sport a Judeţului Timiş 
 
 

DL. CATANĂ: Nu sunt amendamente la comisii, dacă sunt intervenţii? 
DL. TOADER: Aş dori să fac un amendament. S-a inserat o eroare materială care trebuie 

corectată dacă dorim să încheiem contractul cu Direcţia pentru Sport. Autoritatea căreia dorim să 
îi punem la dispoziţie acest spaţiu se numeşte Direcţia pentru Sport a Judeţului Timiş. Trebuie 
modificat titlul hotărârii şi art. 1.  

DL. CATANĂ: Supun la vot acest amendament.  
Iniţiez procedura de vot: 
24 voturi pentru 
1 abţinere 
DL. TOADER: Aş mai dori să adaug ceva înainte să votăm. Sper să ne întâlnim, mi-ar 

plăcea să cred pentru ultima dată, cu această situaţie în care municipiul pune la dispoziţia statului 
imobile din patrimoniul său şi nu invers cum ar suna procesul de descentralizare. Ştim bine că 
Ministerul Apărării Naţionale are o sumedenie de terenuri pe teritoriul administrativ al 
Municipiului Timişoara şi nu doreşte să le pună la dispoziţia noastră decât într-o mică măsură şi 
după multe intervenţii şi eu sper să fie doar o situaţie temporară punerea la dispoziţie pentru 
Direcţia pentru Sport a acestui imobil până Ministerul Educaţiei, de care aparţin ei le pune la 
dispoziţie un spaţiu. Am înţeles că eliberăm nişte spaţii administrative de la complexul sportiv 
din Dacia, tocmai pentru ca să facem ceva tot bun pentru sportul din Timişoara. De aceea sunt de 
acord să votăm, dar sper să nu mai avem astfel de proiecte de hotărâre în care să dăm statului 
român ceva. 

DL. CATANĂ: Şi noi sperăm. 
DL. SECRETAR: Profit de ocazie să vă fac o informare. A apărut decizia Curţii 

Constituţionale care a declarat neconstituţională trecerea cinematografelor în patrimoniul nostru. 
Ca atare o luăm de la capăt. 

DL. ORZA: Deci dl. Toader România pe care ţi-o imaginezi tu mai are de aşteptat 
DL. TOADER: Mulţumim Curţii Constituţionale Independente a României. 
DL. CATANĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Iniţiez procedura de vot: 
26 voturi pentru 
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Punctul 13 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  dezlipirea parcelei înscrisă în C.F. nr. 400168 Timişoara pentru 

magaziile A1, A2 şi A3 
 

DL. CATANĂ: Nu sunt amendamente la comisii, dacă sunt intervenţii? 
Iniţiez procedura de vot: 
24 voturi pentru 
 
 

Punctul 14 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  dezlipirea parcelei de teren înscrise în C.F. nr. 406908 

Timişoara cu nr. topo 406908 din str. Păstorilor nr.1 
 

DL. CATANĂ: Nu sunt amendamente la comisii, dacă sunt intervenţii? 
Iniţiez procedura de vot: 
23 voturi pentru 
 
 

Punctul 15 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 

situat în Timişoara, Bv. 16 Decembrie 1989 nr. 3 , către beneficiarul Legii nr. 341/2004 – domnul 
Meşenschi Iulian 

 
DL. CATANĂ: Nu sunt amendamente la comisii, dacă sunt intervenţii? 
Iniţiez procedura de vot: 
23 voturi pentru 
 
 

Punctul 16 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Contractului de închiriere nr. 1505/2007 încheiat 

cu Fundaţia Academică Culturală  Timişoara pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă  din Timişoara, Piaţa agroalimentară Timişoara 700 

 
 
DL. CATANĂ: Au fost câteva voturi împotrivă. Sunt discuţii în plen ? Există şi o notă 

juridică la acest proiect. 
DL. STOIA : Proiectul nu are prevăzut preţul pe care îl plăteşte societatea academică la ora 

actuală. E vorba de un contract stabilit în 1997, e dată suprafaţa, pe cât timp. Ar fi interesant de 
ştiut pentru că mai avem un punct unde chiria e în jur de 40 de euro. 

DL. CATANĂ: Aş dori să supun la vot dacă dăm cuvântul d-lui Gârboni. 
Iniţiez procedura de vot: 
 
DL. GÂRBONI: D-lor consilieri, problema este foarte simplă. În P-ţa 700 există un spaţiu 

foarte vechi pe care noi l-am preluat extrem de dărâmat, l-am refăcut cu bani serioşi, am fost 
felicitaţi de Direcţia de Patrimoniu şi de către toată lumea. Înăuntru sunt activităţi culturale. 
Acum 6-7 luni de zile am hotărât să creăm pentru fundaţia noastră o firmă. Este a fundaţiei, nu 
este firma nimănui şi tot profitul este dat fundaţiei noastre, nu este angajat nimeni din familia 

 10



mea. În fiecare lună dăm la bugetul de stat în jur de 100 de milioane din salarii şi din TVA şi 
avem câştigate proiecte europene. Grădina aceea care este expusă lângă Bastion este un spaţiu 
nefolosit de peste 15 ani care nu a fost atribuit nimănui cu chirie pentru că era locul în care 
boschetarii oraşului îşi lăsau gunoaiele şi în fiecare seară erau în jur de 20-30 de inşi. Am curăţat 
grădina, am igienizat-o, am pus pază şi am expus obiectele pe care Fundaţia le-a dat oraşului. E 
vorba de avionul lui Vuia, de halbă, de lampa cea mai mare şi toate aceste obiective care sunt 
recorduri Guiness. Întreg venitul pe care îl facem noi este dat Fundaţiei. Noi am cerut prin 
această hârtie care a fost la Serviciul Urbanism Comercial ca o mică suprafaţă din acest spaţiu pe 
care îl avem să ni se permită să punem un loc în care să servim băuturi alcoolice, cafea, suc 
ş.a.m.d. la manifestările noastre. Am aşteptat răspunsul dvs. Deci noi dorim să dăm bani la 
Primărie prin această modificare de contract, în plus pe chirie, ceea ce înseamnă că pe lângă banii 
pe care îi dăm la bugetul de stat probabil că vor intra câteva zeci de milioane în beneficiul şi 
portofoliul Consiliului Local. Problema este foarte simplă în ceea ce priveşte suprafaţa de 
grădină. Noi nu ţinem în mod deosebit să o luăm dacă are un preţ mare pentru că este un spaţiu de 
expunere în care noi urmează să punem obiectele pe care le fabricăm pentru că fundaţia noastră a 
mai câştigat acum un proiect de 200 de mii de euro – e vorba de 7 statui care trebuiesc supuse 
dezbaterii publice.   

Nu va suparati, dupa ce aduc 100 milioane in fiecare luna  la bugetul primariei si nu 
consumam bani din aceasta suma....Mi se pare anormal sa dam sume uriase pentru un spatiu care 
este un spatiu de expunere. Din aceasta cauza am expus Comisiei de spatiu si am inteles ca 
intreaga comisie a fost de acord cu mine, mai putin domnul secretar, am cerut sa ni se puna o 
chirie separata pe un spatiu  in care avem activitatea comerciala si daca e nevoie la un spatiu 
decent putem lua si acea gradina pe care oricum o intretinem si o mentinem ferita de 
destrabalarea publica. 
DL. SECRETAR :  Domnilor consilieri, eu in activitatea mea am protejat toti consilierii care s-
au perindat in Consiliul Local. Personal, pentru ceea ce face domnul Garboni cu societatea 
dansului am toata stima dar din pacate eu sunt pus aici sa apar legalitatea si sa va spun ce este 
legal sau nu. Am facut o Nota, v-am spus si articolul din lege care prevede clar, art. 124 din legea 
215 care este legea noastra spune clar «  consiliile locale  pot da in folosinta gratuita bunuri 
mobile sau imobile proprietate publica sau privata locala persoanelor juridice fara scop lucrativ 
care desfasoara activitate de binefacere sau utilitate publica sau servicii publice. Ori eu cu art. 2 
care spune : «  se aproba modificarea destinatiei din Centru Cultural in Centru Cultural si 
Alimentatie Publica. » Nu se poate  incadra niciunde in lege. Dumneavoastra puteti sa treceti 
peste viza mea juridica, nu vreau sa va influentez. Scopul, ca oportunitate, ce spune domnul 
Garboni sunt perfect de acord cu dansul, este laudabil dar din pacate daca legea este asa , eu nu 
pot sa trec peste ea. Nu poate sa faca fara licitatie activitate de alimentatie publica. 
DL. GARBONI :  Nu este vorba de intreaga suprafata ci este vorba de 20 mp care urmau sa aibe 
un alt regim de taxare, si vreau sa va spun ca avem  punct de lucru care este oficial,   am trecut 
toate controalele posibile. Este absolut legal, cunosc zeci de cazuri in toata tara in care  o fundatie 
are propria ei firma care ii produce beneficii si este perfect legal. Eu nu am cerut ca spatiul sa fie 
trecut ca spatiu comercial, ramane ca spatiu cultural, nu am cerut decat 20 mp. In care se poate 
face activitate comerciala. Banii raman tot in profitul fundatiei. Este singurul actionar fundatia si 
este absolut legal. Iar in ceea ce priveste gradina de expunere, eu o las de izbeliste dra atunci imi 
retrag orice fel de grija fata de ea, pot sa vina boschetarii si nu mai fac nici un fel de recorduri 
pentru Timisoara, ma voi adresa altor orase. 
 Nu este un mod de santaj pentru ca eu va stimez in mod deosebit, nu este vorba de rea 
vointa, nu este nici un fel de afacere, stiu ca s-a vehiculat la sedinta trecuta ca sunt niste consilieri 
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implicati in aceasta afacere. Noi vindem intre 2 000 000 – 80 000 000 pe zi, este  un venit de 
12000 Euro care ramane fundatiei, numai pentru proiectele noastre si ale Timiosarei. 
 Mi se pare absolut legal. Ramane la latitudinea d-vs sa votati ca 20 mp. Din acel spatiu sa 
fie alocati pentru spatiu comercial, sunt cateva sute de euro care vor veni din nou in bugetul 
primariei. Mi se pare absolut legal. Eu nu am cerut sa fie tot spatiul demolat. 
Dl. SECRETAR :  Eu inca o data va spun, sunt pus aici sa apar legalitatea. Va spun ca nu este 
legal. In decursul activitatii am avut 2 sau 3 hotarari in care s-a trecut peste parerea mea si nu este 
nici o problema. Eu imi fac datoria. 
DL. TOADER :    Ii multumim domnului secretar ca ne apara si ne pazeste sa nu gresim dar 
depinde cum citesti. Eu spun conform Ordonantei 26/2000 privind fundatiile si asociatiile este 
perfect legal ca acestea sa-si infiinteze societati comerciale care sa produca profit economic si pe 
care legea ii obliga sa le investeasca in atingerea scopurilor si obiectivelor pentru care s-a infiintat 
fundatia. 
DL. SECRETAR :  Nu in spatiul nostru. 
DL. TOADER :  In legea administratiei publice locale se spune ca se pune la dispozitie cu titlu 
gratuit persoanelor juridice fara scop lucrativ. Exact asta si facem. Faptul ca acolo pot desfasura 
si activitati cu caracter economic este tot pentru a atinge obiectivele fundatiei. 
DL. STOIA :  Am pus o intrebare.. 
Dl. GARBONI :  Noi nu avem acel spatiu, acum urmeaza sa primim acel spatiu, noi nu avem  
acei 400 mp. In jur de 300 euro este spatiul pentru activitati culturale dar pentru cei 20 m am 
inteles ca va fi in jur de 20-30 euro/mp.Eu nu am cerut decat sa intru in legalitate pentru ca vin 
bani la primarie in plus pentru o suprafata in plus. Nu am cerut sa mi se reduca chiria. 
DL. SECRETAR :  Domnule Garboni, spatiul este gratuit. 
Dl. GARBONI : Nu este adevarat. Eu platesc chirie pentru spatiu. 
Dl. SECRETAR : DA. Dar platiti chiria minima  nu 500 euro, poate 5 euro. 
Dl. GARBONI : Da si doresc sa platesc chirie 20euro/mp pentru suprafata respectiva. Eu vreau 
sa dau bani la primarie si dumneavoastra nu vret sa-i luati. 
Dl. SECRETAR :  Cum sa-ti iau daca nu-i legal ? 
Dl. CATANA :  Propun sa votam . Cine este pentru ? 

- 19 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 
-  3 abtineri 

 
 
   PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii imobilelor, a completării numerotării clădirilor 
nou construite, atribuirea de nume unor străzi fără nume şi aprobarea formei geometrice şi a 
dimensiunilor plăcuţelor cu numerotarea clădirilor şi a denumirilor stradale la imobilele din 
Municipiul Timişoara – pentru Recensământul din anul 2011. 
 
Dl. CATANA :  Cine este pentru ? 
 - 24 voturi pentru 
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   PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  punerea la dispoziţia proiectului « Extinderea şi reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în Judeţul Timiş » , a terenului pentru construcţia 
investiţiei aferente acestuia, teren înscris în C.F. nr.422492 – Timişoara, nr.topo. nou 422492, în 
suprafaţă de 192.640 m.p. 
 
 
DL. CATANA :  Cine este pentru ? 
  -24 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 19 AL ORDINEIN DE ZI 
Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.26/26.01.2010 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Modernizare şi extindere B-dul Sudului” . 
 
 
DL. CATANA :  Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a străzilor Victor Hugo, Aluniş, Pavlov 
Ivan Petrovici, Ardealul şi Ioan Slavici. 
 
DL. CATANA : Cine este pentru ? 
 - 25 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind  acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent  clădirii 
situate în Timişoara str. Ciprian Porumbescu  nr. 59, datorat bugetului local al Municipiului 
Timişoara pentru anul fiscal 2010, Asociaţiei Oncohelp. 
 
DL. CATANA : Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent  clădirii 
situate în Timişoara strada Gheorghe Lazăr nr.10-12 datorat bugetului local al Municipiului 
Timişoara pentru anul fiscal 2010, Uniunii Adam Muller Guttenbrunn. 
 
DL. CATANA : Cine este pentru ? 

- 20 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 
-  1 abtinere 
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   PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii  de la plata impozitului pe clădiri aferent clădirii 
situate în Timişoara str. Ion Slavici nr.56, datorat bugetului local al Municipiului Timişoara 
pentru anul fiscal 2010, Parohiei Romano Catolică Timişoara VII Freidorf. 
 
DL. BOGDAN :   Parohia Romano Catolica ne cere chirie pentru diverse spatii in care avem 
scoli si institutii publice. Va  spun ca voi vota acest proiect pentru ca am voat si pentru alte 
institutii scutirea de impozit dar nu cred ca este moral din partea lor sa vina sa ceara scutire de 
impozit cand noi le platim chirii foarte mari si facem fata cu greu. 
 Putem face o compensare. 
DL. CATANA :  Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 - 1 abtinere 
 
   PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind plata cotizaţiei Municipiului Timişoara pe anul 2010 la Asociaţia 
Automotivest. 
 
DL. MOSIU: Vreau sa-l intreb pe domnul secretar cat de legala este aceasta plata si daca nu 
cumva este de competenta Camerei de Comert ? 
 Noi am cerut explicatii in comisii si nu am fost lamuriti. 
Dl. PRIMAR :  Noi avem o hotarare mai veche din 2007 prin cae s-a aprobat participarea mun. 
Timisoara la asociatia Automotivest in calitate de membru fondator si de atunci incoace suntem 
membri. 
DL. MOSIU :   Era vorba de 50 RON. 
DL. PRIMAR :  Atata era taxa la momentul respectiv pentru capitalul social, pentru constituirea 
acestei asociatii. Dumneavoastra puteti sa respingeti si atunci suntem automat decazuti din 
calitatea de membru . Eu trebuie sa cer bani pentru a putea plati taxa. Daca nu mai doriti sa fim 
parte in aceasta structura atunci le facem comunicare. 
DL. MOSIU :  Noua ni s-a parut curios ca nu am putut primi nici macar o explicatie clara cu ce 
se ocupa respectiva asociatie. 
DL. PRIMAR ;  Este un fel de consortiu al tuturor intreprinderilor si universitatilor active in 
domeniul constructiilor de masini. 
Noi avem pe anul in curs de plata echivalentul sumei de 3000 euro. 
Dl. MOSIU :  Dar in afara de acesti bani se mai intampla ceva ?  Noi ce profit avem, ce 
publicitate.  
Dl. PRIMAR :  Nu avem profit, noi sustinem aceasta ramura industriala pentru ca ei sa-si 
creasaca competitivitatea.Ideea de baza era a sa sprijinim investitorii din acest domeniu, sa-i 
atragem aici asigurandu-le un mediu de afaceri convenabil si promotional si de incredere. Aici se 
spune ce se intentiona pentru anul 2010  
DL. MOSIU :  Nu s-a stiut sa ni se explice la comisie... 
DL. PRIMAR :  Dar eu v-am citit acuma din referat. Daca nu doriti il picati la vot. 
DL. CATANA :  Cine este pentru ? 
 -17 voturi pentru 
 -  1 vot impotriva 
 - 1 abtinere 
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   PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei  de 13.500 lei în vederea participării Consiliului Local  
al Municipiului Timişoara la organizarea unei expoziţii turistice dedicate  Municipiului 
Timişoara, la Belgrad, Serbia. 
 
DL CATANA:  Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 
 
 
 
   PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2010, pentru 
premierea echipei de baschet masculin a Clubului Sportiv Elba Timişoara. 
 
DL.MOLDOVAN :  Vreau sa va informez ca s-au calificat si in semifinalele campionatului 
National. 
DL. CATANA :  Cine este pentru ? 
 - 25 voturi pentru 
 
 
 
 
   PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi 
Clubul de Înot Master Timişoara  pentru derularea Proiectului „Veteranii Masters”. 
 
 
DL. CATANA :  Cine este pentru ? 
 - 23 voturi pentru 
 
 
 
 

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect  de hotărâre privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2010 în cadrul 
Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea Timişoara aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.113/2007 şi modificarea şi completarea acesteia. 
 
 
Dl. CATANA ; Doamna Obarsanu doreste sa ia cuvantul, santeti de acord ? 
 -16 voturi pentru 
 -  3 voturi impotriva 
 - 2 abtineri 
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D-NA OBARSANU :  Avand in vedere faptul ca orasul este plin de gropi, oamenii sunt siliti sa 
plateasca taxe si imposite, dumneavoastra din banii publici sponsorizati firme private ? 
 Eu nu am auzit ca aceasta asociatie sa fie asociatia orasului. Nu aveti dreptul sa  dispuneti 
ca anumitor persoane sa se plateasca salarii de sute de mii de euro. 
 Am facut sesizare la DNA cu privire la aceasta asociatie. Va rog sa fiti constienti ca 
urmeaza cercetare de la DNA asa cum a fost la Baia Mare. Atentie mare la ceea ce votati pentru 
ca urmeaza sa fiti anchetati. 
 Din bani publici nu pot fi sponsorizate firme private decat atunci cand exced nevoi lor 
orasului.  Este criza. 2 000 000 de euro pe an este frauda. Mai ales ca domnul secretar are 
obligatia sa insoteasca de fiecare data aceste transporturi. Ati citit contractul acela ? 
Dl. SECRETAR :  Doamna se refera la toate punctele pentru ca sunt legate intre ele. 
DL. CATANA ;  Cine este pentru ? 
 -17 voturi pentru 
 - 1 vot impotriva 
 - 1 abtinere 
 

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI   
Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2010 în cadrul 
Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Rugby Club Municipal  Timişoara aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 117/2007 şi modificarea şi completarea acesteia. 
 
DL. CATANA :  Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
   4 abtineri 
    
 
 
DL. VICE. ORZA :  Eu nu vreau sa perturb urechile dumneavoastra. Vreau sa ma refer la o 
chestiune. Sigue ca este legal sa sustii sportul si e chiar o obligatie a autoritatii locale sa faca asta. 
De la sportul de masa la sportul de performanta. Sportul de  performanta este cel care atrage 
adepti inspre acest lucru. 
 Sumele difera de la o ramura sportiva la alta.Bineinteles ca noi nu platim salarii de sute de 
mii de euro jucatorilor unui club anume. Deconturile pe care noi le facem si care sunt vizate chiar 
de Curtea de Conturi organ ultraabilitat sa faca acest lucru, se fac in baza legii sportului si 
sustinem activitati care pot fi decontate : transportul, echipament, cazare,s.a.m.d. 
 E o situatie trista in Timisoara chiar daca Vali Moldovan, colegul nostru a anuntat un 
lucru pe care fanii de sport l-au constatat zilele trecute cand au vazut succesul echipei ELBA si in 
cupa si acum in campionat. De multi ani nu a mai contat nici in fotbal.Pana la urma am ajuns pe 
locul II si am jucat chiar daca putin ca parcurs in grupele ligii si ale UEFA. 
 Dincolo de aceste aparente , situatia este mult mai grava. Este tragica pentru ca mediul de 
afaceri nu mai sustine sportul timisorean. Asta ar trebui sa va dea de gandit. 
Exista un domn venit din Bucuresti simpatic pentru unii, antipatic pentru altii, care alaturi de 
banii municipalitatii baga si bani privati in cel mai costisitor sport la ora actuala de pe 
mapamond, fotbalul, este o exceptie care intareste regula. 
 Echipa de baschet ELBA  traieste exclusiv din banii Consiliului Local si ai Consiliului 
Judetean, care sunt de fapt bani public. Dar daca acesti bani publici nu ar fi dati echipei, nu ca nu 
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ar atinge performantele pe care  astazi le constatam ci ele nu ar mai exista. Aceste sporturi ai 
disparea de pe raza municipiului nostru. 
 Noi nu facem un act de caritate aici pentru firme private, facem un act de caritate pentru 
sportul timisorean. 
 
 
 
 
    PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI    
Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2010 în cadrul 
Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Universitatea  Timişoara pentru Echipa C.S. 
Universitatea Politehnica Municipal Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
114/2007 şi modificarea şi completarea acesteia . 
 
DL. CATANA : Cine este pentru ? 

- 18 voturi pentru 
-       2 asbtineri 

 
 
 
    PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI  
 

Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2010 în cadrul 
Contractului de asociere cu Clubul Sportiv Elba  Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 116/2007 şi modificarea şi completarea acesteia. 
 
DL. CATANA : Cine este pentru ? 

- 18 voturi pentru 
-  3 abtineri 

 
 
 
    PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi  
Clubul Sportiv AEM – Luxten Timişoara. 
 
DL. CATANA:  Cine este pentru ? 
 -18 voturi pentru 
 -  3 abtineri 
 
 
    PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind contribuţia Municipiului Timişoara pentru anul 2010, în cadrul 
Contractului de asociere cu S.C. FOTBAL CLUB TIMIŞOARA S.A.  aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.127/2008 şi modificarea şi completarea  acestuia. 
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DL. BOGDAN:  Am o propunere de amendament in sensul ca la art. 2 sa se renunte la alin.6, 
“la actiunile sportive la care participa echipa in delegatiile clubului vor fi inclusi si 
reprezentanti ai municipalitatii.” 
 

Dl. SECRETAR:  Toată hotărârea a fost făcută după H.G.1447/2007. Tocmai de aceea nu aţi 
avut şi nu aveţi probleme la toate aceste asocieri care s-au făcut. Şi punctul 6 a fost trecut din 
acea ordonanţă. Puteţi să-l scoateţi deoarece îmi dă voie H.G.1447/2007, care spune: „La 
competiţiile sportive interne şi internaţionale, în afară de sportivi participă antrenori, medici, 
asistenţi medicali, fizioterapeuţi, operatori video, specialişti precum şi alte persoane din cadrul 
autorităţii instituţiei publice care contribuie la asigurarea condiţiilor administrative necesare 
efectuării, deplasării şi participării în competiţie, pentru realizarea obiectivelor propuse”. Deci 
este trecut în ordonanţă. Noi când am făcut cu ei legătura am mers după acest HG, nu după ce 
spune, ca să-şi facă reclamă d-na Carmen Obârşanu, ca să apară la televiziuni.    
Dl. ORZA: E corect cum sună HG-ul acela, dar atâta timp cât acum 2 ani nu a fost introdus acest 
articol, nu cred că e momentul să-l  introducem acum. Nu ne obligă HG-ul respectiv. Clar că e 
legal acest lucru, dar nu e oportun. Mai devreme aţi folosit aceste cuvinte: legalitate şi 
oportunitate. Nu e oportun mai ales că există atâtea discuţii despre finanţarea echipei de fotbal şi 
nu cred că trebuie să compromitem ideea de pledoarie pentru fotbal şi pentru sport, cu acest 
articol care este acoperit de un HG dat la nivel naţional. 
Dl. SECRETAR:  Nu a fost nimeni cu echipa în deplasări. Noi faţă de hotărârea de acum 2 ani 
am băgat 10 articole aici. Şi am băgat după HG 1447/2007. Dvs. daţi nişte bani şi nu verificaţi, 
nu sunteţi în Consiliul de Administraţie, nu sunteţi niciunde. Nu verificaţi niciunde banii aceştia.  
Dl. ORZA: Aceşti bani se verifică foarte atent cu acte, facturi, deconturi. Deci verificăm facturile 
de la hotel, nu trebuie să stăm noi la hotel. 
Dl. CATANĂ: Supun la vot amendamentul d-lui Bogdan.  

- Cine este pentru? 
  Se numără voturile: - 19 voturi pentru 
- 3 voturi impotriva 
- 1 abtinere 
Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? 
  Se numără voturile: - 16 voturi pentru 
- 3 voturi impotriva 
- 2 abtineri 
 
 
 
 
                      PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi  Clubul Sportiv Baschet Club Danzio  Timişoara. 
 
Dl. CATANĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru? 
  Se numără voturile: -16 voturi pentru 
- 2 voturi impotriva 
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- 2 abtineri 
 

                       PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi  Clubul Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara. 
 
Dl. CATANĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru? 
  Se numără voturile: -18 voturi pentru 
- 2 voturi impotriva 
- 3 abtineri 
 
                    PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi  Clubul Sportiv Şcolar Bega Timişoara. 
 
Dl. CATANĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru? 
  Se numără voturile: -18 voturi pentru 
- 1 vot impotriva 
- 2 abtineri 
 
                     PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi  Clubul Sportiv Municipal Timişoara. 
 
Dl. CATANĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru? 
  Se numără voturile:  - 16 voturi pentru 
- 2 voturi impotriva 
- 2 abtineri 
 
               PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Raportul privind situaţia inventarierii pe anul 2009 a bunurilor aflate în gestiunea 
Primăriei Municipiului Timişoara. 
 
Dl. CATANĂ: Am luat la cunoştinţă.  
 
                                         PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SJ2010 – 5869/21.04.2010 a Serviciului Juridic  cu privire la Dosarul PMT nr. 
172/2009 având ca obiect acţiunea formulată de Prefectul Judeţului Timiş, referitoare la 
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anularea art.3 şi 7 din Hotărârea Consiliului Local nr.275/2009 – privind vânzarea 
terenurilor aferente imobilelor construcţii dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995. 
 
Dl. SECRETAR: Ştiţi că vânzarea terenurilor aferente imobilelor dobândite în baza Legii 
112/1995 a fost atacată de către Prefect în contencios, pentru următorul motiv: terenurile de sub 
case să se ia plată pentru ele şi să nu fie atribuite gratuit, cum am propus noi în Hotărâre. Azi este 
ultima zi când se mai poate face recurs la această hotărâre judecătorească şi vă revine dvs. 
responsabilitatea să hotărâţi: facem sau nu facem recurs. Dacă nu facem recurs rămâne hotărârea  
judecătorească în vigoare, şi se trece la aplicarea, la Legea 112 cu plata la tot şi vin bani mai 
mulţi la municipalitate, dacă se face recurs, se amână  tot şi ne judecăm mai departe. Dar nu poate 
să ia executivul decizia la o asemenea treabă, când hotărârea a fost atacată de către prefectură şi 
trebuie să vă asumaţi o răspundere în acest sens. Să spuneţi se face sau nu recurs.  
Dl. MOLDOVAN: Tribunalul a decis că nu e legal ca Prefectul să se ocupe de documentaţia 
pentru intrarea în proprietate. Deci nu vânzare. Aia e altceva. Articolul 3.  
Dl. SECRETAR: Noi am spus aşa: conform normelor se poate da. 
Dl. MOLDOVAN: Noi dacă facem recurs ce câştigăm? Dacă ne menţinem hotărârea aşa cum a 
fost votată, ce va fi?  Pentru că se pare, că prefectul nu are atribuţii în treaba aceasta. Aşa zice 
dispoziţia sentinţei.  
Dl. SECRETAR: După norme eu am spus că se poate da terenul de sub casele dobândite în baza 
Legii 112, gratuit şi conform art. 36 din Legea 18  prefectul să emită ordin. 
Dl. MOLDOVAN: Şi de ce nu putem noi să-i  împroprietărim? 
Dl. SECRETAR: Nu se poate conform legii. Prefectul a zis că nu emite ordinul acela pentru că 
este ilegal. Să se plătească. I s-a dat câştig de cauză la o primă instanţă la prefect. Dvs puteţi să 
spuneţi: facem recurs în continuare, oamenii să nu plătească, mai aştetăm jumate de an, vedem ce 
se întâmplă, sau spuneţi, nu, luăm bani acum mai mulţi la buget, dacă aşa a vrut prefectul. Nu noi 
am vrut. Şi gata.  
Dl. CIUHANDU: E limpede ce a decis curtea. Prefectul v-a cerut să scoatem art. 3 pentru că nu 
intră în atribuţiile domniei sale. Dvs. aţi spus că nu e adevărat să mergem în continuare.  
Dl. SECRETAR: Nu. Eu supun atenţiei dvs. prin vot dacă sunteţi de acord să nu mai promovăm 
cale de atac şi rămâne irevocabilă. Se trece apoi la aplicare. Dacă nu se face recurs. nu prin 
hotărâre.  
Dl. MOLDOVAN:Aici e şi gratuitatea. Dacă scoatem articolul cade şi faptul că oamenii vor fi 
împroprietăriţi gratuit. Noi trebuie să decidem două treburi. Dacă ne menţinem hotărârea de a le 
da terenurile de sub casă fără plată şi mai departe nu ştiu cine face diligenţele legale de 
împroprietărire.  Eu aş fi de părere să mergem înainte pentru că până acum s-a mers pe ideea 
aceasta: terenurile de sub case să intre în proprietatea persoanelor.  
Dl. TOADER: Aici sunt de acord cu dl. Secretar. Nu ne spune prefectul singur şi nici prima 
instanţă ce are el de făcut. De aceea există căi de atac şi să meargă municipiul Timişoara până în 
pânzele albe să facă dreptate pentru oameni. Dacă prin lege trebuie să atribuim fără plată şi aşa 
restul îl vor plăti, atunci prefectul să treacă la treabă, şi eu sper să ne dea dreptate instanţa la care 
facem recurs. Deci să mergem înainte. 
Dl. CATANĂ: În referat scrie clar: “ Având în vedere considerentele Tribunalului Timiş, faptul 
că prin sentinţa civilă 380/2010, s-a anulat art. 3 din HCL, adică cel referitor la faptul că 
prefectura se va ocupa de punerea în posesie a acestor terenuri. Vă rugăm să hotărâţi şi să ne 
comunicaţi dacă susţineţi în continuare art 3 din HCL. Dacă îl susţinem trebuie să apelăm la 
ultima formulă de atac, la care făcea referire dl. Secretar, dacă nu îl mai susţinem rămâne aşa. 
Probabil că HCL-ul va anula acest articol 3, iar punerea în posesie se va face de către primărie. 

 20



Dl. SECRETAR: Dacă rămâne aşa hotărârea, art. 3 se anulează, se plăteşte de către om pe toată 
suprafaţa. Dacă vrea, dacă nu vrea, îl concesionează.  
Dl. TOADER: Dacă vrea. Poate să zică că nu e legal, că doreşte să  ne judecăm.  
Dl. SECRETAR: Dacă nu, mâine e ultima zi de recurs, se atacă şi vedem. Putem să pierdem şi la 
recurs şi se amână punerea în aplicare.  
Dl. ORZA: Dacă mergem mai departe şi pierdem, o să spunem că din cauza prefectului oamenii 
plătesc terenul de sub casă, dacă nu mergem, rămâne aşa, prefctul va spune că din cauza primăriei 
că nu a făcut recurs. Metaforic vorbind acum. Asta e problema, nu cine face procedura. Problema 
e: dacă este gratis sau nu e gratis terenul de sub casă. Dar de ce trebuiau puse cele două chestiuni 
în acelaşi articol. Nu putea un articul cu gratuitatea sub casă să fie un articol şi cine semnează să 
fie alt articol? 
Dl. SECRETAR: Nu. Aşa e în lege. Eu am copiat din norme. Asta spun normele. 
Dl. MOLDOVAN:  Dacă iniţiem un proiect de hotărâre prin care modificaăm sau introducem un 
articol nou, unde spunem clar că va fi terenul de sub va fi gratiut? 
Dl. SECRETAR: Nu se mai poate gratuit. Dacă prefectul a căştigat în instanţă. 
Dl. TOADER: Nu e vorba de gratis sau nu. E vorba de respectarea legii. Şi de cine o pune în 
aplicare.  
Dl. CATANĂ: Citez tot din referat: „Tribunalul Timiş apreciază că tribuţiile şi obligaţiile 
prefectului sunt regelementate  de lege şi că nu rezultă o asemenea atribuţie în procedura 
atribuirii terenurilor. Deci nu se vorbeşte de gratuităţi ci de atribuire. Atricolul 3 ar trebui 
modificat în sensul „terenul aflat sub imobile construcţii dobândit în temeiul Legii nr. 112/1995 
se va atribui în mod gratuit proprietarului construcţiei. De punerea în posesie se va ocupa 
Primăria Municipiului Timişoara. 
Dl. SECRETAR: Şi cine il atribuie? Numai prefectul poate atribui terenul.  
Dl. CIUHANDU: Ideea atacării acestui articol a fost strict legată de ultima parte a lui. De faptul 
că e atributul prefectului. Dl. Secretar ne spune că e atributul prefectului. Dacă instanţa ne spune 
că nu e atributul prefectului? 
Dl. SECRETAR: Atunci nu mai putem da gratuit şi se va vinde şi terenul de sub casă. 
Dl. CIUHANDU: Cum să nu putem da gratuit? Dacă tot instanţa spune că decide Consiliul Local 
dacă dă sau nu.  
Dl. SECRETAR: Asta spune legea. Atr. 36 din Legea 18. Numai prin ordin al prefectului se 
poate atribui în mod gratuit.  
Dl. CIUHANDU: Ajungem din nou într-o dispută între juriştii de la primărie şi cei de la 
prefectură. Se bat cap în cap. Să aruncăm vina de la unii la alţii. Consiliul Local doreşte să dea 
terenul de sub casă. Gratuit.  
Dl. SECRETAR: Şi să-l dea numai prin ordin al prefectului. Altfel nu poate.  
Dl. CIUHANDU: Dar prefectul spune că nu e atributul lui.  
Dl. PAU: Domnule preşedinte, să supunem la vot amendamentul dvs, dacă trece,trece.  
Dl. CATANĂ: Nu ştiu dacă mai poate fi făcut amendament.  
Dl. SECRETAR: Nu vizez de legalitate acest amendament.  
Dl. PRIMAR: Noi mâine trebuie să ne pronunţăm într-un fel sau altul. Că după aceea putem 
relua o hotărâre de consiliu, e altceva. Şi orice modificare am face azi, ea mâine pe data de mâine 
în 28.04.2010, fie mergem înainte şi depunem actele, fie nu mai mergem. Dar asta decis, ce 
facem apoi, că daţi gratuit sau nu, că dă prefectul sau nu, aia putem să o discutăm între noi. Dar 
noi până în 28.04.2010 trebuie să ne pronunţăm pe hotărârea de consiliu aprobată şi orice 
modificare pe care am face-o azi, în preziua termenului de mâine, nu are nicio relevanţă juridică 
acum. 
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Dl. CATANĂ: Dacă menţinem art. 3 înseamnă că se face recurs.  
- Cine este pentru menţinerea art. 3 şi promovarea recursului? 
 Se numără voturile: - 14voturi pentru 
- 2 voturi impotriva 
- 3 abtineri 
 
 
 
 
                    PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Adresa nr. SC2010 – 2320/01.02.2010 a d-nei Teodorescu Margareta  referitoare la 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.  63/1998 – privind 
atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din Timişoara strada Emil Ungureanu nr.8, 
Asociaţiei Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989. 
 
Dl. CATANĂ: Supun la vot menţinerea Hotărârii Consiliului Local nr.  63/1998 – privind 
atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din Timişoara strada Emil Ungureanu nr.8, Asociaţiei 
Memorialul Revoluţiei 16-22 Decembrie 1989. 
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 19 voturi pentru 
   - 2 abtineri 
 

                   PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Adresa nr.SC2010 – 7837/07.04.2010 a S.C. Elaine S.R.L. referitoare la plângerea 
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 94/2010 – privind aprobarea 
Contractelor cadru de închiriere prin licitaţie publică deschisă cu strigare, a obiectivelor “ 
Ştrand Termal cu construcţii” din Timişoara, str. V. Pârvan nr.9 şi “ Baza sportivă şi de 
agreement din Timişoara, Zona Stadion”. 
 
Dl. CATANĂ: Supun la vot menţinerea Hotărârii Consiliului Local nr.  94/2010. 
                        -  Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: -12 voturi pentru 
     - 2 voturi impotriva 
     - 4 abtineri 
 
DL. CATANA: Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara. Va multumesc. 
 
 

 
           PRESEDINTE        SECRETAR 
 
Cons. CATANA CONSTANTIN          IOAN COJOCARI 
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