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                 PROCES-VERBAL 
   Încheiat astăzi 29.06.2010 cu ocazia şedinţei ordinare a  
  Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  

Preşedinte de şedinţă –Dl. Ehegartner Petru 
Din efectivul de 27 de consilieri au fost prezenţi 26 
A absentat : dl. Ciuhandu Ovidiu  
Din  partea executivului participă: domnul primar Gheorghe Ciuhandu, dl. 

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

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1229 din 24.06.2010 
 
Ordinea de zi: 

  
1. Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, Excelenţei Sale D-

lui Robin Anthony Barnett, ambasador al Marii Britanii la Bucureşti. 
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei 

BUMBUC VERONICA MIHAELA. 
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei ELENA 

PATRICIA GEMENIUC. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Componenţei Comisiei III – pentru administrarea 

domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi 
comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

5. Aprobarea Procesului – Verbal  al Şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara din data de 25.05.2010. 

6. Interpelările consilierilor municipali. 
7. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara lui Horia Rusu.  
8. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 

2010.  
9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară Timişoara. 

10. Proiect de hotărâre privind  preţul local  al energiei termice facturată populaţiei începând 
cu data de 1 august 2010. 



11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de 
călători în Municipiul  Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 
255/30.06.2009.  

12. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr. 413746 Timişoara cu 
nr. topo 5684 din str. Abrud nr.11 pentru punerea în aplicare a Deciziei Civile nr. 
754/A/2009. 

13. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei de teren înscrise  în CF nr. 402266 
Timişoara cu nr. topo 9510/1/1 din Timişoara Bv. Corneliu Coposu (Bv. Pârvan) nr. 3. 

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Strategiei locale privind schimbările climatice şi a 
Planului strategic de acţiuni privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele 
schimbărilor climatice în Municipiul Timişoara”. 

15. Proiect de hotărâre privind intabularea unor construcţii de la CET Timişoara Centru  în 
proprietatea Municipiului Timişoara. 

16. Proiect de hotărâre privind trecerea  din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al  Municipiului Timişoara şi darea în administrarea Regiei Autonome de 
Transport Timişoara a unui  „ Sistem de eficientizare a încasărilor şi cheltuielilor la 
RATT”. 

17. Proiect de hotărâre privind  transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport 
Timişoara a unor bunuri din domeniul public ce asigură transportul urban în Municipiul 
Timişoara. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare către chiriaşi a imobilelor 
proprietatea Municipiului Timişoara situate în Timişoara, str. Dacilor nr.13, ap.4,7,8 şi 9. 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Uniunea Ucrainenilor din 
România Filiala Timiş a terenului situat în Timişoara înscris în C.F. nr. 416631 Timişoara 
cu nr. top 13494/1. 

20. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de închiriere cu Regia Autonomă de 
Transport Timişoara, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din 
Timişoara, Piaţa Romanilor nr.1. 

21. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de închiriere cu Asociaţia Judeţeană 
de Fotbal Timiş, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, 
str. Pop de Băseşti nr. 43. 

22. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor incluse în domeniul privat al 
Municipiului  Timişoara aferente caselor construite de către S.C. Braytim S.R.L. în Zona 
Calea Martirilor nr. 51 către titularii contractelor de concesiune. 

23. Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de cercetare prealabilă privind 
exproprierea pentru cauză  de utilitate publică a terenului  proprietatea lui Miza Mihai , pe 
care se află Uzina de Apă nr. 2-4  a S.C. AQUATIM S.A. 

24. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  Contractului de închiriere nr.1135/2000 încheiat 
cu Asociaţia Crescătorilor de Albine din România – Filiala Timişoara, pentru spaţiul cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Traian nr.3. 

25. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1470/2005, modificat 
prin Actul adiţional nr.1/04.08.2005 încheiat cu Asociaţia Naţională a Surzilor din 
România, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, strada 
Teiului nr.7. 

26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea colaborării Municipiului Timişoara cu comuna 
Dumbrăviţa pentru realizarea în parteneriat a proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea 



copiilor” şi depunerii acestui proiect spre finanţare în cadrul Programului Operaţional 
Regional 2007-2013, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de 
creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană.  

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Municipiului Timişoara cu comuna 
Dumbrăviţa pentru realizarea în parteneriat a proiectului „Structuri locale pentru 
sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri” şi depunerii acestui 
proiect spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 
"Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de 
intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană. 

28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 
şi a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect  ce revin Municipiului 
Timişoara în cadrul Proiectului  „Sistem agro – logistic regional integrat” nr. 
HURO/0802/153, Acronim RAL –SYSTEM în vederea accesării fondurilor 
nerambursabile prin programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 
2013 – Axa prioritară 2 – „Întărirea coeziunii sociale şi economice în regiunea de 
graniţă”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Sprijinirea cooperării transfrontaliere în 
domeniul afacerilor”, Acţiunea 2.1.1. ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri” finanţat de 
Fondul European de Dezvoltare Regională. 

29. Proiect de  hotărâre privind  prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor  
publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţi de 
ecarisaj în Municipiul Timişoara, prin concesiune , cu nr. SC2006 – 15384/31.07.2006. 

30. Proiect de  hotărâre privind  prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului 
public de combatere a vectorilor şi dăunătorilor prin tratamente fitosanitare, deratizare, 
dezinsecţie, dezinfecţie şi delarvizare în Municipiul Timişoara, cu nr. SC2006 – 
15308/28.07.2006. 

31. Proiect de hotărâre privind repartizarea  apartamentului 45 din str. Miloia bl. B1 sc. A.  
32. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Pictor Aman 

nr. 1.  
33. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 

266/31.07.2007 – privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat. 

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii actului adiţional de prelungire cu un an a 
Convenţiei – anexa la  Hotărârea Consiliului Local  nr. 217/26.05.2009, încheiată între 
Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor  Maltez în România- 
filiala Timişoara.  

35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul 
public în Municipiul Timişoara- zona de nord.  

36. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul 
public în Municipiul Timişoara- zona de sud.  

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului în valoare de 2.620.380 lei, inclusiv TVA, 
pentru finalizarea  investiţiei „Construire  Casa Căsătoriilor şi sediu pentru Direcţia de 
Evidenţă a Persoanelor  din Timişoara, Bv M. Eminescu (fost I.V. Lenin) nr.11. 

38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului în valoare de 405.867,53 inclusiv TVA, 
pentru finalizarea investiţiei « Reamenajare Parcul Poporului » din Municipiul Timişoara. 

39. Proiect de hotărâre privind  actualizarea valorii Devizului General necesar pentru 
finalizarea obiectivului de investiţii „REABILITARE TERMICĂ BLOC PIAŢA 



MĂRĂŞTI, NR. 1-2” cuprins în Programul naţional multianual pentru creşterea 
performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, cu finanţare în 
anul 2009.  

40. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al 
Regiei Autonome de Transport Timişoara.  

41. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. 
Administrarea Domeniului Public S.A. 

42. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de cenzori la S.C. Drumuri 
Municipale  S.A . 

43. Proiect de hotărâre privind atribuirea  de denumiri la patru străzi din Municipiul 
Timişoara. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-
Beneficiu revizuite şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat 
de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia 
mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu 
căldură urbană". 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru realizarea 
obiectivului de investiţii « Ridicarea liniei CF pe estacada în Municipiul Timişoara ». 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului privind dezvoltarea infrastructurii, 
reglementării şi organizării parcărilor publice în Municipiul Timişoara. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru « Reconstrucţia 
ecologică a bălţii de pe strada Lămâiţa, Timişoara ». 

48. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc 
de joacă  şi a unei canisite pe strada Orion din Timişoara. 

49. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc 
de joacă pe strada Intrarea Doinei din Timişoara. 

50. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc 
de joacă  şi a unei canisite pe strada Mureş din Timişoara. 

51. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc 
de joacă şi a unei canisite pe Calea Buziaşului din Timişoara. 

52. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc 
de joacă pe strada Intrarea Iorgovanului nr.1 din Timişoara. 

53. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea  
parcării ecologice pe strada Circumvalaţiunii nr. 37 din Timişoara 

54. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcării 
ecologice pe strada Intrarea Sabinei nr.1-2-3 şi Muzicescu nr.12. 

55. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcării 
ecologice pe str. Zarand nr.3-5-7-9 din Timişoara. 

56. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcării 
ecologice pe str. Dâmboviţa nr. 80 din Timişoara. 

57. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcării 
ecologice pe strada Intrarea Castanilor nr.1-2 şi Hărniciei nr.3 din Timişoara. 

58. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  Studiului de fezabilitate „Reamenajarea şi 
modernizarea Grădinii (Parcului) Botanice din Timişoara” – faza I, actualizat. 

59. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil 
locuinţe colective S/D+P+3E+M/Er” – strada Carei nr.20, Timişoara. 



60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Locuinţe colective şi 
funcţiuni complementare” strada Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurenţiu 
Nicoară), Timişoara. 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţă multifamilială 
D+P+2E+Er”str. Bârzava nr. 1B, Timişoara. 

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe şi funcţiuni 
complementare”, parcela A 696/1/1 extravilan, Timişoara.  

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare 
spălătorie auto, bar”, str. Calea Martirilor nr.134, Timişoara.  

64. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Federaţia Română de Baschet în vederea derulării proiectului „ Pregătirea şi 
desfăşurarea Campionatului European U-18 Feminin” în perioada 29 iulie – 8 august 
2010, în Timişoara. 

65.  Adresa nr. SC2010 – 14110/11.06.2010 a S.C. Elaine S.R.L  privind plângerea prealabilă  
formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2010 – pentru revocarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.03.1998 privind utilizarea spaţiilor 
cu altă destinaţie  decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara. 

66. Adresa nr. SC2010 – 13584/07.06.2010 a S.C. Complex Timiş  S.R.L  privind plângerea 
prealabilă  formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2010 – pentru 
revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.03.1998 
privind utilizarea spaţiilor cu altă destinaţie  decât aceea de locuinţă aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

 
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul  
Municipiului Timişoara – domnul dr.ing.Gheorghe Ciuhandu, cu excepţia pct. 7 care 
a fost iniţiat de domnul consilier Ciprian Jichici. 
 

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot Procesul Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara din data de 25.05.2010. 
Cine este pentru? 

 Se numără voturile: 24 voturi pentru 
 Dau cuvântul în continuare d-lui Primar  pentru clarificarea ordinei de zi.  

Dl. PRIMAR: O să retrag punctul 10 de pe ordinea de zi, cel cu preţul la gigacalorie, 
datorită faptului că deşi am cerut de la guvern informările cuvenite, nu mi s-au dat, fiindcă avem 
un proces cu prefectura unde nu ni s-au comunicat nici până acum concluziile şedinţei de la Curtea 
de Apel de la Oradea şi în aceste condiţii am considerat că este prematur până nu clarificăm relaţia 
noastră cu guvernul ca să avansez acest proiect de hotărâre. În acelaşi timp doresc să fiu abilitat 
printr-un proiect de hotărâre pentru semnarea unui protocol  de predare-primire legat de transferul 
managementului asistenţei medicale a unităţilor sanitare din Timişoara. E vorba de cele patru 
spitale care prin hotărâre a guvernului se transferă municipalităţii şi aş dori să fiu împuternicit să 
pot semna ca după aceea să  vă pot supune atenţiei în luna care vine şi propuneri pentru Consiliul 
de Administraţie, dvs. să votaţi  câte doi reprezentanţi ai Consiliului Local în aceste consilii ale 
spitalelor şi, pentru aceasta am nevoie de un mandat.  



Dl. EHEGARTNER: Vă propun să votăm ordinea de zi cu aceste două menţiuni şi eventualele 
menţiuni şi obiecţii să le faceţi după parcurgerea punctului 1.  
Cine este pentru? 
Se numără voturile: 24 voturi pentru 

 
PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI: 

Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara, Excelenţei Sale D-lui Robin 
Anthony Barnett, ambasador al Marii Britanii la Bucureşti. 

 
Dl. EHEGARTNER: Vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea imnurilor de stat. 
Dl. PRIMAR: Excelenţa voastră domnule ambasador, onorată asistenţă am în faţă Hotărârea 

Consiliului Local din data de 30.03.2010 privind conferirea titlului  de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara, Excelenţei Sale D-lui Robin Anthony Barnett, ambasador al Marii Britanii 
la Bucureşti. Născut în 1958, Robin Anthony Barnett este diplomat de carieră. Şi-a început 
activitatea în cadrul Ministerului britanic al Afacerilor Externe în anul 1980, şi a avut misiuni în 
Indonezia şi Filipine. Din mai 2006 este ambasador al Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei 
de Nord în România. Anterior, a lucrat la Varşovia, mai întâi la începutul anilor ’80, în timpul 
regimului comunist, apoi ca şef adjunct de misiune, din 1998 până în 2001, când Polonia a devenit 
membru NATO şi se pregătea pentru integrarea in UE. Domnul  Robin Barnett a lucrat ca diplomat 
şi la Viena, unde a contribuit la negocierea Tratatului Forţelor Convenţionale din Europa, cât şi în 
cadrul misiunii britanice la Naţiunile Unite din New York. Domnia sa are o experienţă 
semnificativă în sprijinirea eforturilor de creştere  a eficienţei şi capacităţii administrative la nivelul 
administraţiei publice centrale şi locale. De când este ambasadorul Marii Britanii în România, 
domnul Robin Barnett a promovat parteneriate între regiunile şi oraşele britanice şi româneşti. 

În acest context, Ambasada Marii Britanii la Bucureşti prin dl.Robin Barnett,  şi-a oferit 
sprijinul pentru facilitarea primelor contacte oficiale între oraşele Timişoara şi Nottingham în 
vederea realizării unei viitoare înţelegeri de cooperare şi în cursul anului 2008, cu sprijinul 
Ambasadei, au fost iniţiate primele demersuri 
Astfel, în luna martie 2008, pentru a analiza posibilităţile de cooperare între oraşe şi modalităţile 
concrete de realizare, a avut loc o primă vizită la Timişoara a unei delegaţii compuse din 
reprezentanţi ai Primăriei oraşului Nottingham, experţi în regenerare urbană şi reprezentanţi ai 
Camerei de Comerţ din Nottingham, însoţiţi de o delegaţie a Ambasadei Marii Britanii la 
Bucureşti, ocazie cu care a fost organizat un seminar pe tema regenerării urbane şi a avut loc un 
schimb de experienţă cu coordonatorii proiectului „Reabilitarea şi revitalizarea cartierelor 
istorice din Timişoara”. Apoi, în luna octombrie 2008, o delegaţie a Municipiului Timişoara, 
condusă de dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, s-a deplasat în oraşul Nottingham pentru un schimb 
de experienţă pe teme de regenerare, restaurare şi planificare urbană, ocazie cu care a fost semnat 
un acord de parteneriat între cele două oraşe, urmând ca înţelegerea de cooperare să fie semnată 
în cursul anului 2009. 
Menţionăm că această propunere de a i se acorda titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timişoara a fost făcută de primarul municipiului Timişoara, dl Gheorghe Ciuhandu. 
Permiteţi-mi să   vă înmânez titlul  de cetăţean de onoare. 

Excelenţa Sa D-l. Robin Anthony Barnett, ambasador al Marii Britanii la Bucureşti : 
Stimate domnule primar, onorată asistenţă, este o mare bucurie pentru mine să accept astăzi această 
distincţie în oraşul istoric Timişoara.  Ea reprezintă o apreciere a eforturilor depuse de un grup de 
cetăţeni britanici şi români care fomează un parteneriat strâns între două oraşe minunate : 



Timişoara şi Nothingam. Sunt de asemenea încântat că am putut contribui la înfrăţirea celor două 
oraşe cu tradiţie fotbalistică.  Sunt mândru de ceea ce am realizat împreună. Sunt sigur că acest 
parteneriat va aduce beneficii reale economice, politice pentru locuitorii ambelor oraşe. Stim cu 
toţii de eroismul de care au dat dovadă cei care au ieşit în stradă  în 1989 în acel moment istoric 
unii din ei dându-şi viaţa pentru această ţară. Un astfel de sacrificiu înseamnă pentru mine o 
dovadă a puterii democraţiei şi a drepturilor omului. Am întâlnit aici în repetate rânduri  oameni 
minunaţi de la dl. Primar şi studenţi. Am fost plăcut impresionat de parteneriatul dintre societatea 
civilă şi autorităţile locale din acest oraş. Acordarea acestui titlu este unul din cele mai emoţionante 
momente din viaţa mea. Sper că voi putea contribui în continuare la dezvoltarea relaţiei  dintre 
Marea Britanie şi România. Mulţumesc d-lui primar şi membrilor Consiliului Local şi tuturor 
cetăţenilor pentru prietenia pe care mi-au arătat-o.  

Dl. Allan Clark : Este o onoare să reprezint oraşul Nothingam din Marea Britanie. Imi aduc 
respectul pentru persoana care are cel mai mare merit pentru înfrăţirea dintre oraşele noastre.  
Cooperarea dintre oraşele noastre este foarte importantă, dar şi mai importantă se va dovedi 
cooperarea economică din cadrul relaţiei noastre. În toate vizitele mele am discutat despre afaceri, 
despre oportunităţi pentru dezvoltarea economică. Avem o experienţă semnificativă în acest 
domeniu şi în accesarea fondurilor europene spre că vom putea transmite acest cunoştinţe.  Si noi 
avem mult de învăţat de la dvs. multe în ceea ce priveşte prezervarea clădirilor istorice. Relaţia 
noastră s-a maturizat într-un timp scurt şi îi mulţumim d-lui Robin Anthony Barnett pentru 
contribuţia la acest lucru.  

Dl. VICTOR NEUMANN: Cel dintâi consulat britanic a fost deschis între anii 1803-1804. 
Relaţiile  româno-engleze datează din epoca Tratatului de la Adrianopol, din 1829.  Navigaţia pe 
Dunăre  devin remarcabile  între anii 1859-1866.  Diplomaţia  Marii Britanii a jucat un rol 
important în unirea principatelor îndeosebi cu ocazia Congresului de la Berlin din 1856 şi cu 
ocazia Congresului de la Paris din 1856.  Predecesorii dvs. sunt din breasla  mea si a dvs. E vorba 
de Toynbee şi Wattson care au contribuit la cunoaşterea României în Marea Britanie  şi a 
problemelor româneşti din Primul Război Mondial.  Deceniile din urmă probează faptul că cele 
două ţări recurg la buna coabitare şi că le pasă de bunul mers al lucrurilor. Elaborarea proiectelor 
vizează dezvoltarea locală în temeiul studiilor sociologice, economice al schimburilor culturale şi 
al cooperării între specialişti.  

Dl. PRIMAR: Aş dori să-i înmânez d-lui ambasador stema Timişoarei.  
DL. EHEGARTNER:  Având în vedere ordinea de zi de astăzi, care este destul de 

consistentă şi ţinând seama de faptul că mulţi dintre noi mai avem şi alte evenimente prin familie 
v-aş propune ca în cazul în care aveţi interpelări să le faceţi în scris. 

DL. MOŞIU: Am putea fi scurţi d-le preşedinte pentru că trebuie să ne spunem punctele de 
vedere. Dacă lăsaţi o limită de 1 minut sau 2, eu zic că ar trebui să ne spunem ce avem de zis. 

DL. EHEGARTNER: În cazul în care suntem economi cu timpul putem să o facem. 
Domnul Secretar îmi atrage atenţia că având în vedere modificarea componenţei Consiliului 
Local, interpelările vor fi discutate la punctul 6 de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 2 

 
 
 
 
 
 
 



PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei 

BUMBUC VERONICA MIHAELA 
 

 
DL. EHEGARTNER: Iniţiez procedura de vot: 
23 voturi pentru 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei ELENA 

PATRICIA GEMENIUC 
 

DL. EHEGARTNER : Iniţiez procedura de vot : 
24 voturi pentru 
O invit pe doamna consilier să depună jurământul.  
DL. SECRETAR: „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot 

ceea ce stă în puterile şi în priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Timişoara. Aşa 
să-mi ajute Dumnezeu.” 

D-NA GEMENIUC: Jur. 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Componenţei Comisiei III – pentru administrarea 

domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 

 
 
DL. EHEGARTNER : Iniţiez procedura de vot : 
23 voturi pentru 
 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
Aprobarea Procesului – Verbal  al Şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara din data de 25.05.2010 
 

 
DL. EHEGARTNER : Procesul verbal a fost aprobat la începutul şedinţei. 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Interpelări 

 
DL. EHEGARTNER : Domnii consilieri care vor să se înscrie la cuvânt. 
DL. JICHICI : Doresc să reiterez două interpelări pe care le-am făcut în ultimul plen, la 

care am primit răspuns nesatisfăcător. Doresc răspuns în scris. 
Prima interpelare se adresează doamnei Rodica Aurelian, şef serviciu Resurse Umane. 

Doamna mi-a răspuns la interpelarea referitoare la criteriile după care s-au realizat convocările 
consilierilor în comisiile de concurs. Doresc concret răspunsul, nu generic şi anume ziua şi ora la 



care susţine dumneaei că am fost contactat şi s-a discutat cu mine telefonic convocarea 
respectivă. 

A doua interpelare o reiterez domnului director al Direcţiei de Mediu. În răspunsul pe care 
l-am primit, dl director afirmă că nu se aplică Hotărârea de Consiliu Local. Întrebarea pe care am 
adresat-o eu este de ce nu se aplică acea hotărâre de consiliu local, pentru că doresc să-i 
reamintesc domnului director că în hotărârea respectivă era prevăzut expres faptul că acele zone 
care prezintă pericol în Parcul Copiilor vor fi îngrădite şi accesul va fi limitat. Domnia sa îmi 
spune că există asemenea zone. Întrebarea mea este de ce nu se aplică hotărârea de consiliu local 
şi doresc un răspuns mult mai clar pentru următorul plen. Mulţumesc   

D-NA SARACAN : Am o interpelare care se adresează Direcţiei de Mediu şi este la 
solicitarea a 70 de cetăţeni din zona Calea Urseni, strada Louis Ţurcanu şi a diverselor asociaţii 
de proprietari, Louis Ţurcanu, Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Timiş, Parohia Ortodoxă 
zona Soarelui şi inclusiv Consiliul Consultativ de Cartier Stadion - Soarelui, referitor la o 
solicitare de-a lor, discutată la Primăria Timişoara în ultimele luni şi anume, amenajarea unui 
parc în zona Calea Urseni, strada Louis Ţurcanu, pe un teren identificat de cetăţeni ca aparţinând 
Primăriei şi aş dori să ştiu dacă Primăria Municipiului Timişoara a acceptat propunerea de 
amenjare a unui parc pe terenul identificat şi care sunt demersurile întreprinse de Direcţia de 
Mediu pentru realizarea acestui obiectiv. Rog ca răspunsul să fie în scris. Voi lăsa adresa cu 
adresele ataşate ale cetăţenilor.  

Mai am o interpelare din partea grupului de consilieri PDL. O să prezint succint problemele 
prezentate în această interpelare. O interpelare adresată RATT, interpelarea se adresează 
Primăriei Municipiului Timişoara, dar aş dori ca răspunsurile să le întocmească şi regiile sau 
serviciile de specialitate din Primărie. RATT să prezinte în comisiile de specialitate ale 
Consiliului Local fundamentarea economică a preţului/călătorie, structura cost şi măsuri de 
eficientizare/ componentele costului, structura populaţiei şi categoriile de clienţi care se 
adresează transportului public pentru determinarea necesităţii reale a subvenţiei şi prezentarea 
unui program de subvenţionare diferenţiată pe categorii de clienţi, strategii de fidelizare a 
clienţilor şi de creştere a numărului acestora şi modalităţi de reducere a numărului călătoriilor 
fără titlu de călătorie.   

După cum observaţi, interpelarea se referă chiar la un punct aflat azi pe ordinea de zi, la 
care punctul nostru de vedere l-am exprimat şi public, nu putem să decidem în cunoştiinţă de 
cauză şi nu putem să construim o decizie corectă faţă de cetăţeni atâta timp cât solicitarea de 
mărire de tarif nu a fost prezentată fundamentat economic şi însoţită şi de alte măsuri.  

Punctul 2 – aceleaşi solicitări le-am adresat şi în comisiile de specialitate de la societatea 
Colterm, tot în vederea luării unei poziţii corecte în Consiliul Local pentru a reprezenta atât 
cetăţenii cât şi societăţile subordonate consiliului local. Dorim să se prezinte fundamentarea 
economică a preţului de producţie/Gcal, structura cost ţi măsuri de eficientizare/componentele 
costului, structura populaţiei şi categoriile de clienţi pentru determinarea necesităţii reale a 
subvenţiei şi prezentarea unui program de subvenţionare diferenţiată/categorii de clienţi, strategii 
de fidelizare a clienţilor şi prezentarea unei strategii pe termen lung care să permită cetăţenilor o 
stabilitate în sistem.  

A treia interpelare se referă la Direcţia Dezvoltare. Nu am să o mai citesc, dar ea a mai fost 
adresată acestei direcţii, referitor la întocmirea de studii de fezabilitate şi câte au fost puse în 
practică. Am primit un răspuns, dar nu este satisfăcător. Repetăm întrebarea şi sperăm că am fost 
mult mai exacţi şi am dori un răspuns pe măsură.  



DL. MOŞIU : Am o interpelare vis-à-vis de Parcul Poporului având în vedere că la punctul 
38 avem o aprobare de deviz pentru continuarea lucrărilor la acest parc. Având în vedere că mai 
înainte am făcut cetăţen de onoare pe dl. Ambasador, pentru merite deosebite în promovarea 
imaginii oraşului Timişoara, aş vrea să punctez un aspect vis-à-vis de lucrările care s-au executat 
până acum la Parcul Poporului. Un grup de elevi de la Liceul Lenau, având în vedere că a început 
vacanţa şi concediile, au făcut o excursie pentru a vedea începuturile revoluţiei române, respectiv 
prima persoană care a murit în oraşul Timişoara exact la intrarea în respectivul parc. La 
întoarcere mi-au spus că parcul respectiv şi intrarea în Parcul Poporului sunt părăsite. Ca şi 
istorie, în câteva cuvinte pot să vă spun că este primul parc şi constituie o premieră în oraş, fiind 
construit în 1950 de către Contele Coronini, guvernator al Voivodinei şi Banatului. Acest parc a 
avut ultima reabilitare în anul 1983 şi din 1989 şi până în 2003 nu s-a executat nici o lucrare. În 
2003 s-a făcut un studiu de fezabilitate, au trecut 7 ani de atunci. Un strigăt de durere al parcului 
a fost în 2007 când una din porţile parcului s-a prăbuşit în decembrie peste o femeie fiind nevoie 
de intervenţia salvării şi a organelor competente. Suntem în 2010 şi lucrările de reabilitare a 
parcului au început bineînţeles din spate şi cred că era firesc să se fi abordat intrarea parcului 
unde există 2 plăcuţe, una de comemorare a primei victime a revoluţiei, care este ruptă în două şi 
acoperită de muşchi şi licheni. Nu ştiu dacă există în sală cineva cu atestat de revoluţionar, dar vă 
aduc aminte că placa de marmură este ruptă. Placa din dreapta unde se dovedeşte prezenţa lui I. 
Slavici şi a lui M. Eminescu în parc este acoperită de o plasă, ca şi placa comemorativă a 
primelor victime a revoluţiei din Timişoara. Urmează o schelă ruginită, două WC-uri cu 
inscripţionări în limba italiană şi germană pentru ca boschetarii de sub pod să fie obişnuiţi cu 
mediul din care au plecat şi o grămadă de balast la intrare. Fac appel la Comisia de Urbanism, în 
special la dl. Jichici să facă o plimbare până acolo şi să-mi dea un răspuns dacă este normal ca 
lucrările să fi început din spate sau de la intrare. 

DL. JICHICI : D-le consilier, eu nu trebuie să vă dau nici un răspuns. Aţi greşit 
adresantul.  

DL. MOŞIU : OK, dar am văzut că vă plictisiţi. Vă mulţumesc. 
DL. BUNGĂU :  În primul rând vreau să vă spun « la mulţi ani » cu ocazia Sf. Petru şi 

Pavel, dvs şi d-lui inginer Petru Olaru, care este în sală şi tuturor celor care se numesc Petru şi 
Pavel. Interpelarea pe care o am este în atenţia d-lui Petru Olaru, referitor la antenele care au fost 
montate până în 1989, pentru prinderea posturilor sârbeşti. Aş propune să fie date jos toate aceste 
antene care prezintă un pericol şi nici nu arată bine din punct de vedere estetic.  

 
   

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara lui Horia Rusu 
 

DL. EHEGARTNER : Iniţiez procedura de vot : 
25 voturi pentru 
 
 
 
 
 
 



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

2010 
 

DL. EHEGARTNER : Din partea comisiilor de specialitate proiectul a primit avize 
favorabile. Dacă sunt discuţii. 

DL. MOLDOVAN : E vorba de un amendament rezultat în urma unei discuţii cu Direcţia 
de Drumuri şi transporturi. S-a constatat lipsa unei sume de bani în vederea actualizării studiului 
de fezabilitate şi proiectului tehnic de modernizare strada Cloşca, care se doreşte a fi prins într-un 
program de finanţare europeană. De aceea vă propun la Programul de Investiţii pe 2010 
modificarea sumelor după cum urmează : 

De la capitolul 84.02.03.03. Străzi – Lucrări noi – proiect tehnic şi amenajare str. Edgar 
Quinet diminuarea sumei de 859 mii lei cu 237 mii lei rezultând o sumă de 622 mii lei, iar cei 
237 mii lei să fie împărţiţi după cum urmează : 

- Pentru actualizare Sf, proiect tehnic de modernizare str. Cloşca şi extindere 231,76 mii lei  
- Studiul de impact pentru modernizarea şi extinderea str. Cloşca 5,24 mii lei 
DL. SARAFOLEAN : Am un amendament din partea Direcţiei Economice, ca urmare a 

adresei Colegiului Naţional Bănăţean se solicită transferarea sumei de 71 mii lei în cadrul 
capitolului 65 – Învăţământ, de la Titlul II «  Cheltuieli materiale » la Titlul VIII «  Proiecte cu 
finanţare din fonduri nerambursabile pentru derularea proiectului «  Formarea continuă a cadrelor 
didactice după un model inovativ de tip Blended learning », axa prioritară 1, aprobat prin HCL 
nr. 218/25.05.2010.  

DL. ŢOANCĂ : Având în vedere sumele transferate de la bugetul de stat pe anul 2010 
pentru reabilitarea clădirilor de locuit precum şi Ordinul nr. 1032/16.02.2010 al Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Turismului privind aprobarea Programului naţional multianual privind 
creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe cu finanţare în anul 2010, se propune 
suplimentarea sumelor prevăzute la venituri, respectiv art. 42.02.12 « Subvenţii pentru 
reabilitarea termică a clădirilor de locuit » cu suma de 2950 mii lei precum şi a sumelor 
prevăzute pentru cheltuieli respectiv 81.02 Combustibili şi energie titlul VII « Alte transferuri » 
cu aceeaşi sumă.  

DL. EHEGARTNER : Supun la vot amendamentul d-lui Moldovan. Iniţiez procedura de 
vot : 

22 voturi pentru 
Supun la vot amendamentul d-lui Sarafolenu. Iniţiez procedura de vot: 
24 voturi pentru 
Supun la vot amendamentul d-lui Ţoancă. Iniţiez procedura de vot: 
22 voturi pentru 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot: 
25 voturi pentru 
 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara 

 
DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Iniţiez procedura de vot : 



24 voturi pentru 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  preţul local  al energiei termice facturată populaţiei începând cu 

data de 1 august 2010 
 
 

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

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de 

călători în Municipiul  Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 
255/30.06.2009 

 
 
DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Iniţiez procedura de vot : 
21 voturi pentru 
  3 abţineri 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr. 413746 Timişoara cu nr. 

topo 5684 din str. Abrud nr.11 pentru punerea în aplicare a Deciziei Civile nr. 754/A/2009 
 
DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Iniţiez procedura de vot : 
20 voturi pentru 
  1 abţinere 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei de teren înscrise  în CF nr. 402266 Timişoara 

cu nr. topo 9510/1/1 din Timişoara Bv. Corneliu Coposu (Bv. Pârvan) nr. 3 
 

 
DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Iniţiez procedura de vot : 
23 voturi pentru 
   

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea „Strategiei locale privind schimbările climatice şi a 

Planului strategic de acţiuni privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele schimbărilor 
climatice în Municipiul Timişoara” 

 
DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Iniţiez procedura de vot : 



24 voturi pentru 
 
 

  PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind intabularea unor construcţii de la CET Timişoara Centru  în 

proprietatea Municipiului Timişoara 
 

DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 
Iniţiez procedura de vot : 

24 voturi pentru 
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind trecerea  din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al  Municipiului Timişoara şi darea în administrarea Regiei Autonome de 

Transport Timişoara a unui  „ Sistem de eficientizare a încasărilor şi cheltuielilor la RATT” 
 

DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele comisiilor 1,2,3, 4 şi este respins de comisia 
5. Dacă aveţi obiecţii. 

DL. MOLDOVAN : La comisia 3 am propus o modificare a art. 3, defapt e de formă, dar 
altfel se înţelegea altceva. « trecerea se face pe perioada când RATT îşi menţine forma de 
organizare avută » pentru că acolo în proiectul iniţial se precizează că trebuie să îşi menţină 
forma avută, deci propun introducerea cuvântului organizare.  

DL. EHEGARTNER :  Supun la vot amendamentul d-lui Moldovan. Iniţiez procedura de 
vot : 

16 voturi pentru 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot : 
24 voturi pentru 
 

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  transmiterea în administrarea Regiei Autonome de Transport 

Timişoara a unor bunuri din domeniul public ce asigură transportul urban în Municipiul 
Timişoara. 

 
DL. EHEGARTNER :   Proiectul are avizele comisiilor. 
DL. MOLDOVAN : Acelaşi amendament la art. 2 
DL. EHEGARTNER :   Supun la vot amendamentul d-lui Moldovan. Iniţiez procedura de 

vot : 
23 voturi pentru 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot : 
22 voturi pentru 
 
 
 
 
 
 
 



PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare către chiriaşi a imobilelor 

proprietatea Municipiului Timişoara situate în Timişoara, str. Dacilor nr.13, ap.4,7,8 şi 9. 
 

DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 
Iniţiez procedura de vot : 

23 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Uniunea Ucrainenilor din 

România Filiala Timiş a terenului situat în Timişoara înscris în C.F. nr. 416631 Timişoara cu nr. 
top 13494/1 

 
DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Iniţiez procedura de vot : 
22 voturi pentru 
1 abţinere 
 

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de închiriere cu Regia Autonomă de 

Transport Timişoara, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa 
Romanilor nr.1 

 
DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Iniţiez procedura de vot : 
24 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind încheierea unui Contract de închiriere cu Asociaţia Judeţeană de 

Fotbal Timiş, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Pop de 
Băseşti nr. 43 

 
 

DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 
Iniţiez procedura de vot : 

24 voturi pentru 
 

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind vânzarea terenurilor incluse în domeniul privat al Municipiului  

Timişoara aferente caselor construite de către S.C. Braytim S.R.L. în Zona Calea Martirilor nr. 
51 către titularii contractelor de concesiune 

 
DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale comisiilor de specialitate. 

Iniţiez procedura de vot : 



25 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind declanşarea procedurii de cercetare prealabilă privind 
exproprierea pentru cauză  de utilitate publică a terenului  proprietatea lui Miza Mihai, pe care se 

află Uzina de Apă nr. 2-4  a S.C. AQUATIM S.A 
 

 
DL. EHEGARTNER : Proiectul de hotărâre are avizele favorabile ale comisiei 5, 4, 3, la 

comisia 1 o abţinere şi 3 abţineri la comisia 1.  
Iniţiez procedura de vot :  
15 voturi pentru 
2 voturi împotrivă 
4 abţineri 
DL SECRETAR : Din punct de vedere juridic, fiind numai o declanşare de procedură 

prealabilă şi nu o problemă de patrimoniu, sunt necesare doar 14 voturi pentru ca acest proiect să 
treacă. Eu îmi asum răspunderea şi o trimit la Prefectură. Dacă Prefectura consideră că e o 
problemă de patrimoniu o va ataca în contencios. 

  
 

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  prelungirea  Contractului de închiriere nr.1135/2000 încheiat 

cu Asociaţia Crescătorilor de Albine din România – Filiala Timişoara, pentru spaţiul cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Traian nr.3 

 
 
DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale tuturor comisiilor. Iniţiez 

procedura de vot : 
21 voturi pentru 
1 abţinere 
 
 

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1470/2005, modificat 

prin Actul adiţional nr.1/04.08.2005 încheiat cu Asociaţia Naţională a Surzilor din România, 
pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, strada Teiului nr.7 

 
 

DL. EHEGARTNER : Aveţi amendamente la acest proiect ? 
DL. MOLDOVAN : La Comisia 3 am propus un amendament la art. 1 care se va modifica 

astfel : completare la fraza « în proprietatea statului român » până la data finalizării…ş.a.m.d. E 
vorba de un litigiu existent pe rolul instanţei.  

DL. EHEGARTNER : Amendamentul sună aşa : art. 1 se va modifica astfel : « în 
proprietatea statului român până la data finalizării în mod irevocabil a litigiului existent pe rolul 



instanţelor de judecată cu dosar nr. având ca obiect obligaţia vânzarea spaţiului, destinaţia fiind 
de cabinet medical. 

Supun la vot amendamentul d-lui Moldovan. Iniţiez procedura de vot :  
20 voturi pentru 
2 voturi împotrivă 
Supun la vot proiectul în ansamblu. Iniţiez procedura de vot : 
16 voturi pentru 
2 voturi împotrivă 
1 abţinere 
Proiectul a căzut. 
DL. MOLDOVAN : Domnilor, eu ştiu că votul e vot, dar e o problemă : nu există contract 

pe spaţiul acela. Dacă noi nu îl prelungim, Asociaţia Surzilor sunt cumva în ilegalitate.  
DL. BOGDAN : Eu aş dori să verifice cineva dacă într-adevăr în acel spaţiu funcţionează 

într-adevăr Asociaţia Surzilor sau e un cabinet privat, să ştim exact ce se întâmplă. Direcţia de 
Patrimoniu să verifice şi să ştim care e situaţia reală acolo. 

DL. EHEGARTNER : Supun la vot solicitarea luării de cuvânt din partea Asociaţiei 
Surzilor. Iniţiez procedura de vot : 

14 voturi pentru 
4 voturi împotrivă 
D-NA ZABOŞ : Sunt doctoriţa Zaboş Dorinela medic primar ORL, cu competenţe în 

audiologie şi deservesc Cabinetul de Audiologie, care a fost în 2005 cu această destinaţie 
împreună cu Asociaţia Naţională a Surzilor din România. În acest cabinet se desfăşoară proiecte 
naţionale şi locale, primul a fost prin ANPH. Nu este un sediu al Asociaţiei Naţionale a Surzilor 
din Timiş ci este un cabinet medical care se adresează persoanelor cu deficienţă auditivă. 
Momentan avem pe rol un al treilea proiect în colaborare cu Maternitatea Odobescu şi Sens 
Internaţional din Bucureşti. Este puţin mai atipic tot ce se desfăşoară acolo, ei şi-au dorit 
întotdeauna să aibe un sprijin clar şi nu prin instituţiile statale pentru un cabinet de audiologie. 
Orarul acelui cabinet este de doar 6 ore pe săptămână, deci nu este normat de nimic, are toate 
autorizaţiile şi în plus se desfăşoară într-un spaţiu care întotdeauna a fost spaţiu medical. Parterul 
Policlinicii 4 ca să poată să aibe acces, inclusiv cei cu deficienţe locomotorii, este accesibilizat şi 
se desfăşoară o activitate medicală şi socială. Avem din Timiş reprezentantul care nu a putut veni 
astăzi, de aceea am venit eu, dar poate fi şi el cooptat. Cei din Bucureşti vin puţin mai greu, dar 
au împuternicire cei din Timiş. Se poate verifica, au fost de la Direcţia de Patrimoniu. 

DL. EHEGARTNER : Mulţumesc. Procedural proiectul a căzut. Dacă la amendamentul 
d-lui Bogdan se poate da un răspuns.  

DL. BOGDAN : Nu e un amendament, e o solicitare la Direcţia de Patrimoniu, sau la cine 
se ocupă să verifice care e activitatea reală din acel cabinet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea colaborării Municipiului Timişoara cu comuna 

Dumbrăviţa pentru realizarea în parteneriat a proiectului „Centru de zi pentru îngrijirea copiilor” 
şi depunerii acestui proiect spre finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-

2013, Axa 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de 
intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană 

 
 
DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale tuturor comisiilor. Iniţiez 

procedura de vot : 
23 voturi pentru 
1 abţinere 
 
 

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării Municipiului Timişoara cu comuna 

Dumbrăviţa pentru realizarea în parteneriat a proiectului „Structuri locale pentru sprijinirea 
afacerilor în comuna Dumbrăviţa - Incubator de afaceri” şi depunerii acestui proiect spre 

finanţare în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 1 "Sprijinirea dezvoltării 
durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de 

dezvoltare urbană 
 
 
DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale tuturor comisiilor. Iniţiez 

procedura de vot : 
23 voturi pentru 
1 abţinere 
 
 

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii 

şi a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate de proiect  ce revin Municipiului Timişoara în 
cadrul Proiectului  „Sistem agro – logistic regional integrat” nr. HURO/0802/153, Acronim RAL 

–SYSTEM în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin programul de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013 – Axa prioritară 2 – „Întărirea coeziunii sociale 
şi economice în regiunea de graniţă”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Sprijinirea cooperării 
transfrontaliere în domeniul afacerilor”, Acţiunea 2.1.1. ”Dezvoltarea infrastructurii de afaceri” 

finanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională 
 

 
DL. CATANĂ : Am un amendament din partea Direcţiei de Dezvoltare. După art. 3 din 

proiectul de hotărâre să se insereze un nou articol cu următorul conţinut : 
« Sumele prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre se vor recalcula cu noua cotă de TVA de 

24% care se va aplica de la 01.07.2010 conform OG 58 din 26.06.2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii 571 privind Codul Fiscal şi alte măsuri financiar fiscale. «  

DL. BOGDAN : În cazul în care se aplică ordonanţa ea se aplică automat.  



DL. ORZA : Să nu zicem cifra de 24 să spunem că în cazul în care TVA-ul se modifică, se 
va aplica noua cotă de TVA. 

DL. BOGDAN : Poate Guvernul se mai răzgândeşte de vreo 2-3 ori într-o lună.  
DL. EHEGARTNER : Supun la vot amendamentul d-lui Catană :  
« Sumele prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre se vor recalcula cu noua cotă de TVA » 
Iniţiez procedura de vot : 
23 voturi pentru 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot : 
24 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de  hotărâre privind  prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor  

publice de management al populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţi de 
ecarisaj în Municipiul Timişoara, prin concesiune , cu nr. SC2006 – 15384/31.07.2006. 

 
DL. EHEGARTNER : Iniţiez procedura de vot : 
14 voturi pentru 
2 voturi împotrivă 
4 abţineri 
Proiectul a fost respins. 
DL. ŢOANCĂ : Aceste proiecte nu sunt de patrimoniu, părerea mea. Ar trebui cineva să 

ne edifice.  
  

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de  hotărâre privind  prelungirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului 

public de combatere a vectorilor şi dăunătorilor prin tratamente fitosanitare, deratizare, 
dezinsecţie, dezinfecţie şi delarvizare în Municipiul Timişoara, cu nr. SC2006 – 

15308/28.07.2006 
 
DL. EHEGARTNER : Iniţiez procedura de vot : 
22 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind repartizarea  apartamentului 45 din str. Miloia bl. B1 sc. A.  

 
DL. EHEGARTNER : Iniţiez procedura de vot : 
21 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Pictor Aman 

nr. 1 
 

DL. EHEGARTNER : Iniţiez procedura de vot : 



24 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 

266/31.07.2007 – privind numirea membrilor în Consiliul de Administraţie al unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat 

 
 
DL. EHEGARTNER : Comisia 1 are un amendament. La art. 3 să se treacă « pentru 

comunicare către Inspectoratul Şcolar ». 
DL. MOLDOVAN : Pe lângă comunicarea care cred că este necesară aş fi vrut să întreb 

pe cineva, dar nu ştiu pe cine, eu cel puţin am optat pentru vreo 3 consilii de administraţie şi nu 
am fost niciodată nici chemat, nici contactat, nici informat. Până la urmă nu ştiu de ce mai votăm.  

DL. ŢOANCĂ : Noi facem parte, încă din mandatul trecut, din anumite consilii ale 
şcolilor, pe de altă parte în acest mandat consilierii PSD şi-au înmânat în scris opţiunile, care nu 
se regăsesc în anexa la acest proiect de hotărâre. După cum vedeţi sunt numai 6 sau7 consilieri 
care şi-au manifestat opţiunea. Eu cred ca acest material ar trebui retras sau completat. 

DL. EHEGARTNER : D-le Secretar există nişte obiecţii, din punct de vedere procedural 
vis-à-vis de modificarea anexei la HCL 266/2007. 

DL. SECRETAR : Legea prevede obligativitatea, nu trebuie să fie neapărat consilieri, dar 
trebuie făcute numiri la toate unităţile de învăţământ. Hotărârea nu are cum să treacă în forma 
aceasta. E obligatoriu să fie câte un reprezentant din partea dvs la toate unităţile de învăţământ.  

DL. EHEGARTNER : Vă propun să amânăm acest material pentru şedinţa următoare. 
D-NA WOLF : Şi eu susţin această propunere a dvs de retragere, ţinând cont că 

deocamdată legea învăţământului este în Senat, se mai discută şi până la toamnă s-ar putea să 
avem modificări în acest sens.  

DL. EHEGARTNER : Supun la vot retragerea acestui material. Iniţiez procedura de vot : 
21 voturi pentru 
 

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii actului adiţional de prelungire cu un an a 

Convenţiei – anexa la  Hotărârea Consiliului Local  nr. 217/26.05.2009, încheiată între Consiliul 
Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor  Maltez în România- filiala Timişoara 

 
DL. EHEGARTNER : Proiectul are avizele favorabile ale tuturor comisiilor. Iniţiez 

procedura de vot : 
17 voturi pentru 
  3 voturi împotrivă 
  2 abţineri 
 

                                                       PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în 

Municipiul Timişoara- zona de nord. 
 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 



                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 19 voturi pentru 
 
 
                                                         PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public în 
Municipiul Timişoara- zona de sud. 

 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 22 voturi pentru 
 
                                                         PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului în valoare de 2.620.380 lei, inclusiv TVA, pentru 
finalizarea  investiţiei „Construire  Casa Căsătoriilor şi sediu pentru Direcţia de Evidenţă a 

Persoanelor  din Timişoara, Bv M. Eminescu (fost I.V. Lenin) nr.11. 
 
 
  Dl. JICHICI : Am un amendament. Introducerea art. 3 şi renumerotarea rti 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 22 voturi pentru 
 
 
                                                         PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului în valoare de 405.867,53 inclusiv TVA, pentru 
finalizarea investiţiei « Reamenajare Parcul Poporului » din Municipiul Timişoara. 

 
Dl. PAU: Aşa cum a spus colegul meu, acolo s-au făcut nişte investiţii. Cineva a distrus acest 

parc. Noi în prezent pe banii contribuabililor refacem ce au distrus alţii.  Acolo se construieşte un 
hotel, s-a reabilitat cinematograful. Cei care au preluat acolo amplasamentul probabil aveau ce să 
facă.  
         Dl. ORZA: Se referă strict la gard care e monument istoric. Nu are legătură cu parcul.  Are 
legătură cu acel gard care trebuie reabilitat. 

Dl. MOŞIU: Acel gard e început de doi ani.  
Dl. ORZA: Istoria parcurilor din Timişoara, frumoasă şi cu care ne mândrim e concurată 

puternic cu istoria discuţiilor din Consiliul Local legată de parcuri.  Asta e mai interesantă decât 
istoria reală. Dar noi votăm. Dacă trece sau nu vedem la vot.  

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



 
 
 
                                                    PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  actualizarea valorii Devizului General necesar pentru finalizarea 
obiectivului de investiţii „REABILITARE TERMICĂ BLOC PIAŢA MĂRĂŞTI, NR. 1-2” cuprins în 

Programul naţional multianual pentru creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe din 
Municipiul Timişoara, cu finanţare în anul 2009. 

 
  Dl. JICHICI: Am un amendament. Introducerea articolului 3 şi renumerotarea articolelor 

următoare, art. 3 având următorul text : « În termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii, 
Serviciul Juridic al primăriei va acţiona în instanţă firma de proiectare în vederea recuperării 
diferenţei cu care s-a actualizat devizul, conform art.1 din prezenta hotărâre. Firma de proiectare va 
fi descalificată pe o perioadă de 12 luni de la orice fel de licitaţie în cadrul Primăriei Municipiului 
Timişoara ».  

  Dl. PAU : Partea a doua este ilegală. Cea cu descalificarea pe 12 luni.  
  Dl. SECRETAR :  Dvs. sunteţi oameni de afaceri, participaţi la licitaţii, nu poţi tu ca şi 

Consiliu Local să descalifici. Primul punct este posibil. Dar Consiliul Local fără să vadă 
documentaţia votează că îl descalifică ? 
 Dl. PAU : Putem să-l dăm în judecată pentru recuperare.  
 Dl. SECRETAR :  Da. Se poate. Să cerem despăgubiri. Pentru descalificare puteţi face o 
sesizare din partea Consiliului Local către Comisia de Licitaţii ca pe viitor să aibe în vedere acest 
lucru. Dar fără să se treacă în hotărâre că ne-o atacă prefectul.  Sau un proiect separat de la ei să 
iniţieze ei, să propună altceva.  
 Dl. JICHICI: Revin atunci doar cu prima parte a amendamentului.  
 Dl. GRINDEANU : Sunt de acord cu amendamentul mai ales că vina pentru întârziere este 
a proiectantului. Celelalte blocuri s-au înscris în termenele prevăzute de noi, mai puţin acest bloc. 
Aveam de ales,  ori să reluăm toată procedura  şi să mai stăm un an de zile în Piaţa Mărăşti ori să 
încercăm să ne îndreptăm şi împotriva firmei de proiectare şi dăm drumul la lucrări.  
 Dl. JICHICI: « În termen de 15 zile de la data adoptării hotărârii, Serviciul Juridic al 
primăriei va acţiona în instanţă firma de proiectare în vederea recuperării diferenţei cu care s-a 
actualizat devizul, conform art.1 din prezenta hotărâre ». 
 Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest amendament.  

                                   -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 23 voturi pentru, 1 abţinere 
                                  Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 23 voturi pentru 
 
                                            PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome 

de Transport Timişoara. 
 

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



 
                                                  
 

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. 

Administrarea Domeniului Public S.A. 
 

  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 22 voturi pentru 
 
                                                PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de cenzori la S.C. Drumuri Municipale  

S.A . 
 

  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 24 voturi pentru 
 
 
                                              PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind atribuirea  de denumiri la patru străzi din Municipiul Timişoara. 
 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 23 voturi pentru 
 
                                           PUNCTUL 44  AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate revizuit, a Analizei Cost-Beneficiu 
revizuite şi a cofinanţării proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din 
Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile 

poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană". 
 

  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 22 voturi pentru 
 
                                             PUNCTUL 45  AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Prefezabilitate pentru realizarea obiectivului de 
investiţii « Ridicarea liniei CF pe estacada în Municipiul Timişoara ». 

 
 

 Dl. JICHICI: Atrag atenţia asupra câtorva aspecte aici. Primul aspect, din partea 
ministerului Transporturilor nu exista niciun fel de decizie definitivă cu privire la posibilitatea 
existenţei într-un viitor apropiat a unei centuri feroviare pentru municipiul Timişoara. Valoarea 



proiectului este de 600 mil euro, probabil că nici în vremea copiilor noştri nu vor fi bani pentru 
un asemenea proiect. Am nişte reţineri faţă de oportunitatea unor astfel de studii în prezent.  
 Dl. PAU:  Sunt de acord cu dl Jichici. Din  Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei 
constatăm că în data de 12.03.2009 se ştia deja valoarea studiului. Doresc să fiu informat cît a 
costat acest studiu. În martie se ştia şi noi am organizat licitaţia 21.08.2009 cu 5 luni mai târziu şi 
am atribuit acest studiu. Nu ştiu dacă avem acordul beneficiarului să facem un studiu 

  Dl. PAU: Vrem să ştim despre ce sumă e vorba şi cine a luat această decizie.  
 Dl. PRIMAR: În martie nu se ştia nimic. Beneficiarul este CFR. Treaba aceasta era cuplată 
cu centura feroviară nord şi noi am făcut acest studiu pentru că odata cu centura feroviară urma să 
se facă şi această estacadă între Gara de Est şi Gara de Nord. Lucrarea e făcută şi chiar dacă nu se 
finalizează  sau nu se finaţează acum, este un bun făcut care poate fi folosit ulterior pe alte surse de 
finanţare.  Tranşarea acestui PID şi a acestor proiecte s-a făcut în iunie.  

  Dl. PAU: Asta reiese din documentele pe care le-am primit. Noi suntem sceptici. 
 Dl. SARAFOLEAN: Eu cred că acest  proiect este unul de viitor, care vede mai departe. 
Noi trebuie să privim mai departe de ceea ce facem azi. El priveşte Timişoara ca oraş.  Noi trebuie 
să privim înainte. Aceste estacade există în lume de 80 de ani.  

  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                 -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 14 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 3 abţineri 
 
                                                 PUNCTUL 46  AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului privind dezvoltarea infrastructurii, reglementării şi 
organizării parcărilor publice în Municipiul Timişoara. 

 
 Dl. MOŞIU: Împreuna cu dl. Barbu şi cu dl. Oneţiu am fost la Belgrad într-o excursie de 
documentare vis a vis de parcările supraterane. Am constatat acolo câteva avantaje majore ale 
parcărilor supraterane.  Respectiv placajul pe fundaţii supraterane, pe tălpi, execuţia parcării la un 
număr de peste 120 de locuri este cam de o lună. Sistemul de iluminat este inclus în preţ.  Sistemul 
rampei încălzite este inclus în preţ. Inelul de incendiu de asemenea. Preţul pe metru pătrat al unei 
parcări  metalice supraterane este de 230 euro. Cam 30% din costul unei parcări subterane. Ca 
dezavantaj ar fi neposibilitatea premierii celor care fac recepţia având în vedere că timpul este 
scurt. Aceste parcări sunt implementate în Bucureşti, Baia Mare,Belgrad. Propun ca amendament 
introducerea unui studiu de fezabilitate  pe 4 locuri centrale la cele 15 locuri de parcare găsite ce 
aparţin municipiului Timişoara din zona centrală. Există 15 locuri unde se poate implementa acest 
proiect.  
 Dl. PRIMAR:  Sunt de acord cu dvs. Noi cerem acum ca studiul care s-a făcut şi s-a 
prezentat să fie avizat.  Dorim să avem un accept din partea dvs. un accept  pentru că e un studiu 
făcut la nivelul întregului oraş. Dacă după aceea din cele 300 de amplasamente noi convenim pe 14 
eu sunt de acord. Mă angajez să venim cu un proiect de hotărâre prin care să identificăm 10 locuri 
care rămân ca obiectiv pentru prima etapă.  
             Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect.  

                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 24 voturi pentru 
 
 
 



                                                        PUNCTUL 47  AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru « Reconstrucţia ecologică a bălţii 

de pe strada Lămâiţa, Timişoara ». 
 

  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 19 voturi pentru 
 
                                                                 
                                                        PUNCTUL 48  AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă  şi 

a unei canisite pe strada Orion din Timişoara. 
 

 Dl. JICHICI : Aş dori să fac o observaţie care se referă la proiectele de la punctele 48-57 
de pe ordinea de zi. Am nişte reţineri legate de sumele puse în discuţie.  Trec peste faptul că o 
singură firmă se ocupă de aceste studii, cu o excepţie. Pentru un studiu la o suprafaţă de 1000 mp.  
s-a plătit 7300 Ron, iar pentru un studiu de 400 mp  se plătesc 32750 Ron. În condiţiile în care 
preţul proiectului la studiul de 32000 ron este la jumate  din preţul proiectului la studiul de 7300 
ron. În comisie mi s-a spus că la unul e vorba de studiul pentru o parcare la altul e vorba de un 
studiu pentru un loc de joacă.  Singurul proiect care are un alt executant, este cel de la punctul 52 
unde  pentru o valoare a proiectului similară, adică 443000 la o suprafaţă mai mare, proiectul 
realizat de firma Drufec prevede 27000 ron cheltuieli de proiectare. Celelalte proiecte realizate de 
Green Project SRL  prevăd  41000 ron cheltuieli totale de proiectare la  suprafeţe comparabile.  
Ceea ce este exagerat este la punctul 56  unde cheltuiala cu studiul de fezabilitate ajunge la 16% 
din valoarea investiţiei. Este o investiţie de 205.000 ron pentru care se dau 32000 ron numai pe 
studiul de fezabilitate.  La toate proiectele valoarea de proiectare este în jurul sumei de 52000 ron  
din care 32000 ron se dau pe stiudiul de fezabilitate pe când la celelalte proiecte, la 42000 ron 
pentru proiectare, doar 6000-8000 se duc pe studiu.  Nu mi se pare normal să plătim până la 16% 
din valoarea proiectului numai pentru un studiu.  
 Dl. ORZA: Nu ştiu exact aceste valori, mă interesează să facem aceste lucrări. Putem pune 
un minim la toate studiile sau luăm pe cel mai mic de la loc de joacă, îl plătim ca atare, cel mai mic 
de  la o parcare ecologică il punem la toate parcările ecologice proporţional ca metri pătraţi.  
 Dl. CIUPA: Până acum nu s-a venit în consiliu cu locuri de joacă sau parcări ecologice.  
Licitaţia a fost organizată de cei de la Direcţia Patrimoniu noi am întocmit un caiet de sarcini. Am 
fost pe teren şi în unle zone trebuie să întocmim documente suplimentare. Sunt câteva probleme pe 
str. Zarand şi, suplimentar se propun inclusiv drenuri. Pentru că la o parcare în acea zonă trebuie 
făcute lucrări suplimentare de preluare a apei.  
 Dl. PAU: Susţinem acest proiecte dar cu toţii ştim că valoarea proiectului poate merge până 
la 7%.  Dacă vorbim de sume de peste 10% înseamnă că s-a greşit. Cine a stabilit aceste date în 
Caietul de Sarcini? Trebuie să ştim ca să luăm o decizie radicală cu cei care au greşit. . Să nu mai 
greşim. Să nu mai aruncăm banii.  Deja e prea mult.  
 Dl. ORZA: Propun ca 7% din valoare să plătim proiectul.  
 Dl. MOŞIU: Dacă facem aşa firma respectivă are un adaos de 100% dacă acceptă aşa ceva. 
Dacă de la 16% acceptă să rămână cu  7%, înseamnă că are un adaos de peste 100%.  



 Dl. JICHICI: Intervenţia mea a fost în sensul  de a nu susţine acest proiect. Nu putem face 
acest amendament. Aceste studii s-au făcut deja, sunt plătite,  în baza unor contracte. Reiese din 
referate.  Sumele cheltuite însă sunt necoroborate unle cu altele.  
 Dl. ORZA:  Eu doresc să se facă acest lucrări. Şi ele nu se pot face fără studii.  
 Dl. MOŞIU: Noi acum legalizăm chestia asta cu 16%. 
 Dl. HORABLAGA:  Dacă ne opunem acum investiţia nu va mai avea loc.  Timişoara are 
mare nevoie de parcări ecologice şi de spaţii de joacă.  
 Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 

                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 15 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 abţineri 
 
                                                             PUNCTUL 49  AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe 

strada Intrarea Doinei din Timişoara. 
 

  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 13 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 3 abţineri 
Proiectul a fost respins.  
 
                                                            PUNCTUL 50  AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă  şi 

a unei canisite pe strada Mureş din Timişoara. 
 
 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 abţinere 
 
                                                           PUNCTUL 51  AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă şi 

a unei canisite pe Calea Buziaşului din Timişoara. 
 
 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 16 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 abţinere 
 
                                                         PUNCTUL 52  AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea unui loc de joacă pe 

strada Intrarea Iorgovanului nr.1 din Timişoara. 
 

  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 19 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 abţineri 

 



                                                         PUNCTUL 53  AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea  parcării ecologice 

pe strada Circumvalaţiunii nr. 37 din Timişoara 
 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 19 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 2 abţineri 
 
                                                      PUNCTUL 54  AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice 
pe strada Intrarea Sabinei nr.1-2-3 şi Muzicescu nr.12. 

 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 17 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 2 abţineri 
 
                                                       PUNCTUL 55  AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice 
pe str. Zarand nr.3-5-7-9 din Timişoara. 

 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 14 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 4 abţineri 
 
                                                          PUNCTUL 56  AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice 
pe str. Dâmboviţa nr. 80 din Timişoara 

 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 2 abţineri 
 
                                                      PUNCTUL 57  AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate pentru amenajarea parcării ecologice 
pe strada Intrarea Castanilor nr.1-2 şi Hărniciei nr.3 din Timişoara. 

 
 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 15 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 3 abţineri 
 
                                                        PUNCTUL 58  AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind   aprobarea  Studiului de fezabilitate „Reamenajarea şi modernizarea 
Grădinii (Parcului) Botanice din Timişoara” – faza I, actualizat. 

 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 



                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 19 voturi pentru, 1 vot împotreivă, 2 abţineri 
 
                                                           PUNCTUL 59  AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de  hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil locuinţe 
colective S/D+P+3E+M/Er” – strada Carei nr.20, Timişoara. 

 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 24 voturi pentru 
 
                                                       PUNCTUL 60  AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Locuinţe colective şi funcţiuni 
complementare” strada Nicolae Andreescu – str. Vasia Vasilescu (Laurenţiu Nicoară), Timişoara. 

 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 23 voturi pentru 
 
                                                        PUNCTUL 61  AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţă multifamilială 
D+P+2E+Er”str. Bârzava nr. 1B, Timişoara. 

 
  Dl. EHEGARTNER: Pentru a lua cuvântul pentru obiecţii cer permisiunea d-lor consilieri.  
                                     Supun la vot luarea la cuvânt.  
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile:  16 voturi pentru, 1 vot împotrivă 

 Dl. TĂTAR GHEORGHE: Când s-a dezbătut acest proiect am fost împotriva acestei 
clădiri deoarece ea depăşeşete regimul de înălţime al zonei, de fapt e un bloc cu 8 apartamente în 
timp ce loturile din împrejurimi sunt cu 7.  Considerăm că din punct de vedere arhitectural nu este 
potrivită. Se încalcă unele principii elaborate de către Consiliuzl Local. 
 Dl. MOLDOVAN: În Comisia 3 am respins proiectul. Acolo pe o suprafaţă de 500 mp se 
doreşte construirea unui imobil pe D+P+2E+Er. E prevăzut un loc de parcare în poartă.  
 Dl. EHEGARTNER: Supun la vot amendamentul d-lui Ţoancă. Se acceptă construirea 
fără etaj retras. 

                                   -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 18 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 abţineri 
                                 Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 13 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 7 abţineri 
 

Proiectul a fost respins.  
 
 
 
 



                                                PUNCTUL 62  AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe şi funcţiuni 

complementare”, parcela A 696/1/1 extravilan, Timişoara. 
 

  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 25 voturi pentru 
 
                                                     

PUNCTUL 63  AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie auto, 

bar”, str. Calea Martirilor nr.134, Timişoara. 
 

 
  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 20 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 1 abţinere 
 
 
                                                  PUNCTUL 64  AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul Timişoara şi 
Federaţia Română de Baschet în vederea derulării proiectului „ Pregătirea şi desfăşurarea 

Campionatului European U-18 Feminin” în perioada 29 iulie – 8 august 2010, în Timişoara. 
 

  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 
                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 22 voturi pentru 
 
                                                      PUNCTUL 65  AL ORDINEI DE ZI: 

Adresa nr. SC2010 – 14110/11.06.2010 a S.C. Elaine S.R.L  privind plângerea prealabilă  
formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2010 – pentru revocarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.03.1998 privind utilizarea spaţiilor cu altă 
destinaţie  decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara. 
 
 Dl. SECRETAR: E un recurs graţios. Sunt obligat să vi le pun în discuţie toate. Altă 
hotărâre şi-a produs mii de efecte juridice, acum avocatul Kovacs cere revocarea ei.  
 Dl. ŢOANCĂ: Încetaţi cu aberaţiile astea. Unii din noi nu aveau nici 18 ani în 1998.  
 Dl. EHEGARTNER: Supun la vot menţinerea Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2010 – 
pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.03.1998 privind 
utilizarea spaţiilor cu altă destinaţie  decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara. 
Cine este pentru? 

 Se numără voturile: 12 voturi pentru, 6 abţineri 
 
 



 
                                                          PUNCTUL 66  AL ORDINEI DE ZI: 

Adresa nr. SC2010 – 13584/07.06.2010 a S.C. Complex Timiş  S.R.L  privind plângerea prealabilă  
formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 59/2010 – pentru revocarea Hotărârii 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 34/02.03.1998 privind utilizarea spaţiilor cu altă 
destinaţie  decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara. 
 

 Dl. EHEGARTNER: Supun la vot. 
                              - Cine este pentru? 

                                  Se numără voturile: 13 voturi pentru, 7 abţineri 
 

MATERIALE  SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI                                                      
PUNCTUL 1 SUPLIMENTAR: 

Proiect de hotărâre privind  împuternicirea Primarului  Municipiului Timişoara pentru semnarea 
Protocolului de predare – preluare privind transferul managementului asistenţei medicale a 

unităţilor sanitare publice cu paturi din Timişoara. 
 
 
             Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. 

                                  -  Cine este pentru? 
                                  Se numără voturile: 25 voturi pentru 
                                             

                                                                PUNCTUL 2 SUPLIMENTAR: 
Adresa nr.SC2010 – 14179/14.06.2010 a domnului CIURARIU EMILIAN SORIN privind 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 178/25.05.2010 – 
privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului MunicipiuluiTimişoara. 
 

                  Dl. EHEGARTNER: Supun la vot. 
                                                 - Cine este pentru? 
                                               Se numără voturile: 15 voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 3 abţineri 

 
 

 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    SECRETAR,                        

 Cons. EHEGARTNER PETRU            IOAN COJOCARI 
 
 
 

 
 
 
 

 


