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MUNICIPIUL TIMIŞOARA 
PRIMĂRIA 
 
 

Proces Verbal  
încheiat azi 29.07.2010 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara 
 
 

Preşedinte de şedinţă: Grindeanu Sorin 
Din 27 de consilieri au fost prezenţi:24 
Au absentat: Szabo Francisc, Barlea Romeo si Ciuhandu Ovidiu. 
Din partea executivului participă: Dl. Primar Gheorghe Ciuhandu, Dl. Secretar Ioan 
Cojocari, dl. Viceprimar Grindeanu Sorin şi dl. Viceprimar Orza Adrian 
Şedinţa Consiliului Local a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1402 din 
23.07.2010 
 
Ordinea de zi: 
 
          ANEXA 
        La Dispoziţia nr. 1402 
        Din data de 23.07.2010 
 
    

1. Aprobarea Procesului – Verbal  al Şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara din data de 13.07.2010. 

2. Interpelările consilierilor municipali. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul 

Timişoara din România şi Municipiul Trujillo din Peru.  
4. Proiect de hotărâre privind  suplimentarea plăţii de la bugetul local, cu suma de 

1.389,93 mii lei, necesară finalizării lucrărilor de intervenţie la opt obiective de 
investiţii.  

5. Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara 
pe anul 2010. 

6. Proiect de hotărâre privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei şi 
acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în 
sistem centralizat.  

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Protocolului de predare – preluare a 
managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrică – 
Ginecologie  « Dr. Dumitru Popescu » ,  Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
« Louis Turcanu », Spitalului Clinic Municipal de  Urgenţă şi Spitalului Clinic de 



Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Dr. Victor Babeş »,  de către Consiliul 
Local al  Municipiului Timişoara . 

8. Proiect de hotărâre  privind atestarea în capitalul social al S.C. Colterm S.A. 
Timişoara a construcţiilor de la CET Timişoara Centru, proprietatea Municipiului 
Timişoara domeniul privat. 

9. Proiect de hotărâre  pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
semestrul II al anului 2010 la Regia Autonomă de Transport Timişoara, aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local  nr.173/25.05.2010 - privind aprobarea bugetului 
de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 
2010 ale Regiei Autonome de Transport Timişoara. 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului de reorganizare şi 
restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de 
organizare şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, 
Organigramei şi a Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr 
de 409 posturi din cadrul regiei. 

11. Proiect de hotărâre  privind  desemnarea preşedintelui Consiliului de 
Administraţie la S.C. Drumuri Municipale S.A. 

12. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea  dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 5/8 din 
apartamentul nr.5 şi din spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , nr.6, 
nr.7 şi nr.8, situate în imobilul din Timişoara, Bd. Regele Carol I nr.30, la preţul 
de 383.500 euro, proprietar Hortolani Marianne, prin mandatar Liuba Marius 
Dionisie. 

13. 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. 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea , prin act adiţional, a Contractului de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin 
concesiune nr. SC2006 – 15414/31.07.2006. 

15. Proiect de hotărâre  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, str. Teiului nr.7. 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1129/2000 
pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. 
Alexandru Sterca – Sulutiu( fost str. Vârfu cu Dor) nr. 9.  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii şi realizarea obiectivului de investiţie Reabilitare anexe Spitalul Clinic 
Municipal, secţiile Dermatologie şi Radioterapie, str. Mărăşeşti nr. 5, Timişoara.  

18. Proiect de hotărâre privind  acceptarea intrării în proprietatea Municipiului 
Timişoara a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul  „Reabilitarea, 
Modernizarea, Dezvoltarea şi Echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de 
Obstetrică şi Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” din Timişoara în vederea 
accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 
2013, Axa prioritară 3  - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de 



intervenţie 3.1 – Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de 
sănătate. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, Modernizarea, 
Dezvoltarea şi Echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” din Timişoara în vederea accesării fondurilor 
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 
3  - Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – 
Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate. 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării în parteneriat a Municipiului 
Timişoara, în calitate de  lider de proiect , în cadrul proiectului « Structuri locale 
pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de afaceri » în 
vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013, Axa prioritară 1. – “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli 
urbani de creştere “ , domeniul major de intervenţie 1.1 – “ Planuri integrate de 
dezvoltare urbană “  Sub-domeniul : “Poli de creştere “. 

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului “Sistem de informare şi 
comunicare facil pentru cetăţeni”  în cadrul  Programului Operaţional regional 
2007 – 2013, Axa prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor – 
potenţiali poli de creştere, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de 
dezvoltare urbană , Sub-domeniul : Poli de creştere , Măsura a) infrastructura 
publică urbană, a Studiului de oportunitate şi Analiza cost-beneficiu a proiectului 
precum şi a cheltuielilor legate de proiect. 

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  proiectului  “Reabilitare  Str. Iancu 
Văcărescu  - tronsonul cuprins între B-dul  Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 
1989 “, a Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a 
cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea  
accesării fondurilor nerambursabile  prin Programul Operaţional Regional  2007 – 
2013, Axa prioritară 1. – “ Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani 
de creştere “, Domeniul  major de intervenţie 1.1. – “ Planuri integrate de 
dezvoltare urbană” , Sub-domeniul :  “Poli de creştere “ . 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr.11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului 
“ Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Dr. Victor Babeş » Timişoara “ , 
şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţii şi Analizei Cost Beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de 
investiţii. 

24. Proiect de hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Local   al 
Municipiului  Timişoara nr.303/28.07.2009 privind aprobarea proiectului  
„Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de 
Chirurgie Cranio - Maxilo- Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 
Urgenţă Timişoara” şi a cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi a Analizei  cost-beneficiu revizuite în vederea 
realizării acestui obiectiv de investiţii. 

25. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.257/29.06.2010 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”. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 
de audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul Proiectului 
„Dezvoltarea serviciilor  de informare şi promovare turistică din Timişoara, în 
context regional”,  realizat în cadrul Programului de vecinătate România – Serbia, 
Phare 2004 – 2006. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea 
ordinii de prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele locale 
multianuale privind creşterea performanţei energetice. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a 
spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea   de locuinţă situate în imobile proprietatea  
Municipiului Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea 
Consiliului Local  al Municipiului Timişoara aprobată prin Hotărârea 
nr.351/29.07.2008. 

29. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru negocierea chiriei aferente 
spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Alba Iulia 
nr.2 (Palatul Culturii) închiriat prin Contractul  de închiriere nr. 1466/2005 la S.C. 
G&R EVOLUTION  COMPANY S.R.L. 

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului nr.11 din str. Miloia bl. B1 
sc.B, către Farcaş Ştefan Adrian. 

31. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 
aferent apartamentului nr. 2 situat în Timişoara str. Gheorghe Şincai nr. 9, datorat 
bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2010, Asociaţiei 
Filantropica Medicală Creştină Christiana. 

32. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii  de la plata impozitului pe clădiri 
aferent clădirii  situate în Timişoara Calea Dorobanţilor nr.4, datorat bugetului 
local pentru anul fiscal 2010, Fundaţiei Serviciilor Sociale Bethany. 

33. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.232/29.06.2010 pentru aprobarea preţului de vânzare către chiriaşi  a 
imobilelor proprietatea  Municipiului Timişoara, str. Dacilor nr.13, ap.4, 7, 8 şi 9. 

34. Proiect de hotărâre privind reactualizarea cu TVA 24% a tarifelor pentru serviciile 
funerare , a tarifelor permiselor de lucru şi a locurilor de veci practicate în 
cimitirele apartinând Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 01.07.2010. 

35. Proiect de hotărâre privind reactualizarea cu  cota TVA 24% a tarifului serviciului 
de coşerit. 

36. Proiect de hotărâre privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi 
în Anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr.469/15.12.2009 privind aprobarea 
Studiului de Fezabilitate pentru “Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame 
stradale pe strada Ardealul – Timişoara”. 

37. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate  «  Amenajare zona 
Petuniei – Magnoliei ». 



38. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 8/27.01.2009  - privind cumpărarea terenului în suprafaţă de 15329 
mp care face parte din parcela  cu nr. top 8077; nr. 8079/1/1 şi nr. top 8081/1/1, 
înscris în C.F. nr. 4358 Timişoara, pe care se află Uzina de Apă nr. 2-4 a S.C. 
AQUATIM S.A. 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire 
Centru de încurajare şi susţinere a dezvoltării IMM-urilor”, Bv. Cetăţii nr. 5, 7, 9, 
Timişoara.  

40. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuinţe 
colective, servicii, comerţ, birouri”, str. Circumvalaţiunii nr.1, Timişoara. 

41. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului  Urbanistic Zonal  « Construire 
centru comercial Decathlon, servicii şi birouri aferente », Timişoara. 

42. Proiect de hotărâre privind   aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu  «  
Construcţii locuinţe  plurifamiliale şi funcţiuni complementare (birouri, comerţ) » 
- str. 3 August 1919 nr.13, Timişoara. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu « Construire 
centru de afaceri pentru inovare – Banat Inocentrum clădire D+P+M+9E, cu corp 
parcare subterană » , str.1 Decembrie, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22 Timişoara. 

44. Proiect de hotărâre privind aderarea  Municipiului Timişoara la Asociaţia 
« Baschet-Club Timişoara ». 

45. Proiect de hotătâre privind  aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Liceul cu Program Sportiv « Banatul » Timişoara în vederea  
participării la Turneul internaţional de fotbal, organizat de Primăria oraşului 
Karlsruhe, în perioada 6-8 august 2010. 

46. Adresa nr. SC2010 – 17163/16.07.2010 a Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 
referitoare  la  Hotărârea Consiliului Local nr. 237/29.06.2010 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. 

47. Adresa nr. SC2010 – 17140/16.07.2010 a domnului Miza Mihai privind plângerea 
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 237/29.06.2010 
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. 

48. Adresa nr. SC2010-16422/08.07.2010  a domnului Torje Marcel 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 Municipiului Timişoara. 

49. Adresa nr. SC2010 – 16589/09.07.2010 a S.C. ART S.R.L. privind plângerea 
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 34/23.02.2010  - 
privind aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Timişoara  - domeniul 
public, a unor străzi şi a terenurilor înscrise în C.F.  nr. 1 şi C.F. nr. 2 Timişoara, 
inclusiv a celor trecute în alte carţi funciare din C.F. nr. 1 şi C.F. nr. 2 Timişoara. 

 
 



Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi cu excepţia pct.44,  au fost 
iniţiate  

de Primarul Municipiului Timişoara – domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu. 
Proiectul de hotărâre înscris la pct. 44 a fost iniţiat de domnii consilieri  

Valentin Moldovan, Petru Ehegartner, Romeo Bârlea şi Ionel Bungău. 
 
 

Punctul 1 al ordinei de zi 
Aprobarea Procesului – Verbal  al Şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara din data de 13.07.2010 
 

Dl. GRINDEANU : Supun la vot Procesul verbal al Şedinţei extraordinare a 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara din data de 13.07.2010.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 21 voturi pentru 

Dl. PRIMAR: V-aş ruga să inseraţi un proiect de hotărâre suplimentar, care se 
referă la aprobarea contractării de către COLTERM a unui credit în valoare de  50 
milioane lei cu destinaţia  achiziţiei de combustibil.  

Dl. GRINDEANU: Supun la vot introducerea  noului punct pe ordinea de zi.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 22 voturi pentru 

Dl. GRINDEANU: Supun la vot ordinea de zi cu noua modificare, în ansamblu.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 23 voturi pentru 

 
 

Punctul 2 al ordinei de zi 
Interpelările consilierilor municipali 

 
DL. GRINDEANU: Punctul 2 pe ordinea de zi sunt interpelările. Vă rog să vă 

înscrieţi la cuvânt: Dl. Moşiu, D-na Saracan, D-na Wolf şi dl. Pau. 
DL. MOŞIU: Aş avea o interpelare pentru dl. Primar. Acum 2 ani am solicitat un 

birou pentru consilieri unde să ne putem desfăşura activitatea şi ni s-a răspuns motivat că 
nu există spaţiu. De aproximativ o lună de zile Direcţia Fiscală s-a mutat împreună cu 
190 de oameni din 15 birouri, care actualmente, după câte ştim noi sunt goale. Din 
respect pentru cetăţenii care ne consultă şi ne aşteaptă pe coridoare în condiţii nu tocmai 
propice pentru a ne putea desfăşura activitatea şi a-i ajuta în problemele pe care le au, vă 
solicităm alocarea fiecărui grup a unei încăperi în care să putem avea audienţe şi pentru a 
ne putea ţine documentaţiile necesare. Mulţumesc. 

DL. PRIMAR. Din respect pentru dvs şi pentru cetăţeni vreau să vă spun că azi 
am avut o discuţie cu cei care urmează să beneficieze de spaţii din această redistribuire şi 
bineînţeles că o să vă avem în vedere şi pe dvs. Ştiu de această cerere, trebuie să găsim 
loc pentru arhivă, mai trebuie să distribuim şi din funcţionari şi bineînţeles că vom 
încerca să rezolvăm şi problema spaţiului, dar nu pot să promit un spaţiu pentru fiecare 
grup politic. Nu văd de ce nu aţi putea să vă întâlniţi în acelaşi birou mai mare, în fiecare 
zi alt partid dacă doriţi, pentru că nu dispun de 5 birouri în momentul de faţă. Deci vă dau 



cuvântul meu că în două, trei luni de zile rezolvăm problema. Trebuie să-şi muteDirecţia 
Fiscală arhivele şi toate actele pe care le mai are, le va muta într-o arhivă specială şi ca 
atare va mai dura o lună sau două până se va face acest transfer. Când se va face veţi 
primi această încăpere şi mai putem discuta pe parcurs dacă găsim o variantă. Sâmbătă, 
oricum vom face un prim proiect referitor la redistribuirea de spaţii pentru că aş dori, în 
funcţie şi de noua organigramă, să aşezăm spaţiile de aşa manieră încât să existe circuite 
cât mai fluente între direcţiile din primărie şi serviciile şi birourile din aceeaşi direcţie. 
Deci ştiu de problemă, am luat act de ea şi o vom rezolva. 

DL. MOŞIU: Aş mai avea o întrebare vis avis de noul arhitect şef interimar, care 
cred că este de aproximativ o lună. Am dori să îl întrebăm dacă are cumva un plan de 
dezvoltare al oraşului şi care este poziţia dânsului faţă de câteva puncte arzătoare, care 
este poziţia dânsului faţă de patrimoniul arhitectonic, faţă de regimul de înălţime în 
zonele rezidenţiale, faţă de semaforizarea mai mult decât dubioasă şi politica dânsului în 
continuare. Ce politică promovează? Continuăm ce am început, are alte idei? Am dori să 
ştim ce urmează. 

DL. PRIMAR: D-le consilier, dvs vă puteţi întâlni cu orice funcţionar public 
oriunde şi oricând. Asta nu depinde de mine. Stabiliţi cu dumnealui o întâlnire şi vă 
întâlniţi unde vreţi. În principiu, ce i-am cerut eu arhitectului şef , dincolo de 
restructurarea Instituţiei Arhitectului Şef  ca atare, i-am cerut să urgentăm PUG-ul pentru 
că 2 ani de zile aici am înregistrat o întârziere, i-am cerut să urgenteze realizarea unor 
PUZ-uri şi să acorde o atenţie specială acestor PUZ-uri, i-am cerut acum şi în contextul 
noii legislaţii privind aprobarea tacită, să caute să rezolve problemele rămase în urmă şi 
să rezolve de acum încolo problemele în ritmul care ni-l impune actul normativ respectiv 
şi bineînţeles că i-am cerut ca toate avizele de oportunitate, autorizaţiile şi certificatele de 
urbanism să meargă cât mai fluent. Cred că discuţia dvs ar trebui să o situaţi în contextul 
PUG-ului, pentru că PUG-ul se va face şi dacă dvs aveţi nişte nelămuriri e bine să le 
lămurim aici pentru că atunci când se va începe lucrul efectiv la PUG, să se ţină cont de 
ele.  

DL. MOŞIU: Aşa cum aţi specificat, nu e o curiozitate de-a mea personală. Sunt 
nişte subiecte de interes general, care interesează pe toţi cetăţenii oraşului. Deci eu nu 
vreau să am o discuţie particulară cu dl. Arhitect şef . Cred că ne interesează pe toşi care 
este perspectiva acestui oraş, având în vedere că are un post foarte important pentru anul 
2020 când ştiţi că ne-am înscris la o cursă care va fi destul de grea.  

DL. PRIMAR: Da sunt de acord. Stabiliţi dvs o dată, părerea mea e că ar trebui 
să fie după concedii pentru că acum pe 3 august va fi plenul legat de ziua oraşului şi după 
aceea lumea de regulă pleacă în concediu, deci dvs dacă doriţi stabiliţi o zi şi noi ne 
conformăm şi va veni şi dl. Arhitect şef. 

D-NA SARACAN: Aş dori să mulţumesc colectivului Colterm pentru răspunsul 
la interpelarea din şedinţa trecută. De asemenea aş dori să mulţumesc directorului 
Direcţiei de mediu pentru răspunsul formulat, dar din păcate sunt nevoită să reiterez 
solicitarea pentru RATT. Conducerea RATT nu a înţeles să răspundă la interpelare şi nu 
a prezentat datele solicitate, astfel încât să putem cunoaşte structura costului şi a altor 
probleme solicitate acolo. Răspunsul lor este într-o frază şi se referă la programul de 
restructurare de astăzi, dar întrebările mele erau concrete despre date de la RATT, n-am 
cerut luna de pe cer. Dl. Director cred că lucrează în fiecare zi cu aceste date şi solicit să 
mi le pună la dispoziţie. De asemenea aş dori ca o rugăminte la dl. Primar, pentru că 



interpelarea a fost depusă în scris, răspunsul formulat de Direcţia de dezvoltare este 
incomplet. Am cerut situaţia studiilor de fezabilitate şi alte date legate de acestea în 
perioada 2004 până în prezent. Am primit răapunsul, într-adevăr Direcţia de dezvoltare a 
fost înfiinţată în 2007 şi situaţia este din 2007 până în prezent. Pentru că nu ştiu care 
birouri din cadrul Primăriei se ocupau de investiţii rog pe dl. Primar să dispună celor 
competenţi să-mi prezinte situaţia.  Vă mulţumesc. 

DL. PRIMAR: Deci eu înţeleg că dvs doriţi din 2004 până când? Până când s-a 
înfiinţat direcţia?  

D-NA SARACAN: Da. Din 2007 până în prezent am primit, mai doresc din 2004 
până în 2007. Defapt mă interesează pe scurt câte s-au implementat şi câte le-am întocmit 
de dragul de a fi întocmite şi casate mai târziu.  

D-NA WOLF: Am două interpelări. Prima este adresată Direcţiei Patrimoniu. 
Doresc o informare scrisă a unităţilor şcolare care încă nu sunt întabulate, respectiv care 
au clădiri aferente încă neîntabulate, dacă sunt în procedură de întabulare, care este 
stadiul acestora şi eventual un calendarm pe când va fi finalizată această problemă.  

În al doilea rând mulţumesc Primăriei pentru susţinerea Teatrului German de Stat 
şi a Teatrului Csiky Gergely, îndeosebi d-lui Primar şi îmi exprim speranţa că se vor găsi 
şi modalităţi pentru ca agenda culturală care a fost votată în Consiliul Local să fie şi 
respectată sau măcar în mare. 

DL. PRIMAR: În primul rând vreau să vă spun că am avut azi o întâlnire cu dl. 
Vărşăndan şi dl. Balasz de la teatrul german şi respectiv maghiar, noi într-adevăr până la 
finele lunii septembrie avem, acoperire şi la salarii şi la cheltuielile materiale. Problema e 
pe trimestrul 4 şi le-am cerut ambilor directori, pe de o parte să se rezume strict la 
stagiunea actuală, deci asta va însemna că şcoala de vară şi un festival al dramaturgiei 
germane, deocamdată noi nu avem fonduri pentru ele şi eventuale premiere, dacă nu sunt 
deja începute să stea în stand by până la sfârşitul anului, urmând ca la rectificarea din 
septembrie să identificăm surse pentru asigurarea începerii stagiunii şi a continuităţii 
activităţii. Urma ca în termenii celor discutate astăzi, până prin 10 septembrie cel târziu 
să primim o evaluare a strictului necesar pe aceste capitole de cheltuieli: cheltuieli cu 
personalul, cheltuieli materiale. Le-am dat şi consemnul pe care l-am dat şi în Primărie, 
să economisim cât mai mult, le-am explicat şi legat de ordonanţă, că trebuie să reducem 
la cheltuieli materiale cu 20%, la cheltuieli de personal cu 25%, că Ministerul Culturii, 
după cele spuse de dl. Ministru, va face nişte normative de personal acolo, deci evident că 
dacă am luptat atât pentru a le menţine nu le vom lăsa să moară. Problema este însă să 
găsim nişte resurse bugetare şi pe moment o să încercăm ca această agendă culturală pe 
care dvs aţi aprobat-o în martie să o finanţăm, dar vreau să vă spun că noi în martie nu am 
ştiut că va veni această ordonanţă, nu am ştiut că situaţia ţării din punct de vedre 
economic se înrăutăţeşte în asemenea hal încât vin aceste restricţii şi nu putem nici noi 
face excepţie de la o situaţie generală. Oricum ne vom strădui să găsim o rezolvare. 

DL. PAU: Aş începe cu o rugăminte. L-aş ruga pe dl. Primar ca să aibe în vedere 
punctul de vedere al grupului de consilieri PDL, şi anume la următoarea reorganizare şi la 
următoarea organigramă, restructurările şi reducerile să se facă nominal şi nicidecum 
numeric. Am rugat ca în plenul Consiliului Local reducerile să se facă nominal şi nu 
numeric. În al doilea rând, tot pe dl. Primar l-aş ruga, în ceea ce priveşte restructurarea 
direcţiilor să aibe în vedere faptul că – şi vreau să dau un exemplu concret -   la Direcţia 
Fiscală, având în vedere că normativele Uniunii Europene se bazează pe inspecţie şi 



control, ne găsim în situaţia de a desfiinţa două compartimente de inspecţie şi control a 
persoanelor juridice şi a persoanelor fizice, care defapt reprezintă inima Direcţiei Fiscale, 
aş ruga să luaţi în calcul aceste puncte de vedere şi să le analizaţi cu cea mai mare 
seriozitate. Mulţumesc.  

DL. PRIMAR: Dl. Pau vreau să vă spun două chestiuni. În primul rând, la 
Direcţia fiscală şi nu numai la Direcţia Fiscală, am cerut tuturor directorilor ca această 
restructurare de organigramă să o facă împreună cu şefii de servicii şi cu şefii de birouri, 
tocmai pornind de la ideea că ei cunosc cel mai bine modul în care aceste activităţi, unele 
dintre ele, să zicem paralele, sau unele complementare, se pot elimina sau se pot 
restructura prin contopirea unor birouri în servicii sau desfiinţarea unora şi ataşarea lor la 
alte entităţi. Deci lucrul acesta Direcţia Fiscală l-a făcut şi o să vi-l supunem atenţiei, dar 
în privinţa primei formulări să ştiţi că organigramele nu se refac pe nume, ele se reafc pe 
funcţiuni. Eu, în primul rând apreciez că acest mod de a impune restructurări în Primărie 
e anticonstituţional, vă spun cu tot respectul. Lucrul acesta nu îl spun numai eu, îl spun şi 
alţii şi probabil o să se demonstreze fie la Avocatul Poporului, fie la Curtea 
Constituţională, fie în parlament, dacă ordonanţa e constituţională sau nu. Până atunci 
însă trebuie să mă supun şi să o aplic şi o aplic în termenii pe care vi i-am spus, dar aceste 
restructurări se fac pe chestii funcţionale. Dvs sunteţi director la ANIF şi presupun că aşa 
o să faceţi şi acolo restructurările. Deci eu nu pot să fac acum, să-l ţin pe Popescu pentru 
că îmi place de el şi pe Ionescu să-l dau afară pentru că nu îmi place. Noi am afişat şi 
statul de funcţiuni şi bineînţeles că nu l-am acoperit cu persoane, iar cei care vor fi vizaţi 
vom găsi nişte criterii de departajar, între care, un criteriu cred că va fi o examinare 
comparativă  a celor avizaţi şi să rămână cei mai competenţi. Mai sunt şi alte probleme 
legate de factorul disciplinar, de factorul de competenţă, de plângeri, dar nu e momentul 
acum să o discutăm. Eu am reţinut ceea ce mi-aţi spus, dar eu nu pot să o fac pe criteriul 
nominal că nu am cum şi nici nu e legal.  

DL. PAU: D-le Primar, poate m-am exprimat greşit, sau am fost înţeles greşit. Nu 
organigrama o dorim noi nominal, ci restructurările le dorim nominal şi acest lucru mi se 
pare normal ca atunci când votăm să concediem, să trimitem pe cineva acasă, să ştim pe 
cine trimitem. Deci nu organigrama ci modalitatea cum gândiţi dvs funcţionalitatea 
instituţiei. 

DL. PRIMAR: D-le consilier, dvs votaţi organigrama. Atât. Deci votaţi 
organigrama şi statul de funcţiuni aferent, iar funcţionarii publici sunt atestaţi prin 
concursuri, prin examinări, prin activitatea depusă şi asta e treaba Primăriei pentru că 
vorbim de aparatul propriu al Primarului.  

DL. PAU:  Referitor la al doilea punct de vedere mi-aţi spus că aţi discutat cu 
şefii de direcţii să discute cu şefii de birouri şi de servicii, atunci să revin şi să fac o 
interpelare şi aş dori să primesc răspuns scris să văd cum s-a propus restructurarea la 
Direcţia fiscală. Să vedem cum s-a discutat cu şefii de servicii. 

DL. GRINDEANU: Vă mulţumesc. Intrăm propriu zis în ordinea de zi.  
 

 
 
 
 
 



 
Punctul 3 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Înţelegerii de Cooperare între Municipiul 
Timişoara din România şi Municipiul Trujillo din Peru 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
22 voturi pentru 
 

Punctul 4 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  suplimentarea plăţii de la bugetul local, cu suma de 
1.389,93 mii lei, necesară finalizării lucrărilor de intervenţie la opt obiective de 

investiţii 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

24 voturi pentru 
 
 

Punctul 5 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe 

anul 2010 
 

Dl. MOLDOVAN : Am 3 amendamente la acest proiect.  
Primul amendament.  La poziţia bugetară, la capitolul 70.02.50- Alte servicii în domeniul 
locuinţelor şi Serviciul Voluntar pentru situaţii de Urgenţă, propun transferul sumei de 
43.916,60 lei de la acest capitol către capitolul 61.12.05 Cheltuieli Materiale necesare 
asigurării operaţiunilor de intervenţie. 
    Al doilea amendament. Transferul sumei de 900 mii lei de la Capitolul 65.02.04.02 
Proiect Tehnic- Amenajare campus şcolar la Şcoala generală nr. 9, cu distribuirea acestor 
sume, din cei 900 mii lei,  826,70 mii lei la Capitolul  84.02.03.03 Străzi, Amenajare 
strada Ion Neculce, 62000 la capitolul 84.02.03.01 SF-PT  Podul Muncii şi 11.030 lei  
acelaşi capitol Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic Podul Tinereţii. 
   Al treilea amendament.  

Dl. MOLDOVAN: Al treilea amendament. Transferul sumei de 300 mii lei de la 
capitolul 70.02.50 poziţia  SF-PT Trafic, management şi supraveghere video, în cadrul 
aceluiaşi capitol pentru introducerea poziţiei Cofinanţare structuri locale pentru 
sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa- Incubator de afaceri, care e un punct pe 
ordinea de zi.  

Dl. ŢOANCĂ: Având în vedere referatul Compartimentului Grădinii Zoologice 
prin care se solicită suplimentarea  bugetului de venituri proprii şi subvenţii la capitolul 
67.10 Cultură, recreere şi religie respectiv suplimentarea cheltuielilor de capital cu suma 
de 84 de mii de lei reprezentând dotări independente, propun acest amendament, suma 
urmând să fie folosită  pentru o casă de bilete necesară casieriei deja amenajate şi pentru 
implementarea unui program informatic pentru automatul de bilete.  



Dl. GRINDEANU: Dacă nu mai sunt alte amendamente vom trece la votarea 
celor  4 enumerate.  
Supun la vot primul amendament al d-lui. Moldovan.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 23 voturi pentru 
Supun la vot al doilea  amendament al d-lui. Moldovan.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 23 voturi pentru 
Supun la vot al treilea   amendament al d-lui. Moldovan.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 24 voturi pentru  
Supun la vot al patrulea amendament al d-lui. Ţoancă.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 24 voturi pentru  
Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 23 voturi pentru 

 
 

Punctul 6 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei şi 

acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinţei cu energie termică furnizată în sistem 
centralizat 

 
Dl. ŢOANCĂ: Înainte ca discuţiile să ajungă într-o zonă polemică aş dori să 

solicit executivului primăriei ca în perioada următoare să facă toate demersurile oficiale 
pe lângă Guvern, Parlament, ca societatea COLTERM să fie asimilată ca mare 
consumator de gaz metan. În aceste condiţii preţul la gaz metan ar fi la jumătate din 
preţul pe care actualmente COLTERM îl plăteşte, ca preţ importat din Federaţia Rusă, cu 
care avem relaţii tensionate. Ar trebui împreună cu alte oraşe ca aceste societăţi care sunt 
mari consumatori de gaz metan, în sistem centralizat, să facă o asociaţie şi efectiv 
discuţiile privind mărirea preţului la gigacalorie ar cădea în derizoriu atâta vreme cât  noi 
am plăti jumătate din acest preţ.  

Dl. PRIMAR: Acest gen de demersuri le-am făcut şi de anul trecut şi anul acesta 
la ministrul Videanu şi la dl. Nica când era la Interne şi acum sub ministeriatul d-lui 
Blaga şi a subsecretarului de stat Grădinaru, din nou la dl. Videanu. Problema e o decizie 
care îi aparţine guvernului, deoarece în momentul de faţă beneficiază de gaz  românesc 
marii producători chimici de genul OLTCHIM Vâlcea. Unii din ei am înţeles că vor să-şi 
mute sediul în Bulgaria. Aceştia produc îngrăşăminte care după aceea merg la export. Şi 
normal ar fi ca populaţia să fie asigurată cu gaz românesc peste iarnă  dar nu depinde de 
noi. Şi activităţile acestea industriale din care o parte vizează exportul spre terţe destinaţi 
şi nu neaparat în Uniunea Europeană, atunci să primească gaz din Rusia sau de unde 
primesc la preţ dublu sau triplu. Eu am luat act de această problemă dar nu am putut să o 
rezolv.  

Dl. EHEGARTNER: Aş dori să fac o completare la amendamentul d-lui Ţoancă, 
să includem în categoria materilor prime şi apa pe care o foloseşte COLTERM. Şi asta va 



fi o decizie a Consiliului Local.  Am propus diminuarea cheltuielilor fixe referitor la 
Proiectul de buget pe anul următor cu 22%.  

Dl. MOLDOVAN: Am primit din partea Federaţiei Asociaţiilor de Locatari un 
studiu legat de consumurile reale pe tipuri de apartamente şi pe lunile de iarnă- 
gigacalorii/ apartament de exemplu. Se constată faţă de o propunere în Anexa la proiectul 
de hotărâre sub forma referinţei de consumuri de gigacalorii pe lună şi pe tipuri de 
apartament, constatăm o diferenţă substanţială.  Nu ştiu cât e de real studiul făcut de 
primărie şi cât de real e cel al FALT.  Ar trebui să mergem pe un consum real pe 
apartament care este facturat  şi constatat de către furnizor de către COLTERM, deoarece 
dacă introducem nişte consumuri standardizate, practic revenim la sistemul practicat de 
statul român şi de guvern prin care acela era preţ de referinţă. Ar fi bine să ne apropiem 
de consumul real şi la un moment dat în funcţie de datele respective să putem acorda 
asemenea ajutoare. Pentru că altfel riscăm să fim acuzaţi de cetăţeni că îi înşelăm. Eu aş 
propune la anexă să renunţăm la acel tabel şi să se meargă pe o frază simplă „conform 
consumurilor reale stabilite de către furnizor” 

Dl. GRINDEANU: Aici există o problemă. Cea legată de faptul că noi am mers 
pe două chestiuni. Prima: încercăm să subvenţionăm prin această grilă oamenii cu 
venituri mici astfel încât venitul sau cheltuielile cu întreţinerea unei familii să nu 
depăşească 10% din venitul anual al acelei familii. Al doilea lucru. Cred că putem 
subvenţiona dar nu luxul. Nu mi se pare normal şi nu cred că o persoană care stă în 4 
camere nu poate fi beneficiar de ajutor de la primărie decât dacă ar sta într-o singură 
cameră. Dacă stă în 4 camere şi vrea subvenţie pe întreg consumul pe 4 camere deja e 
mult.  Ideea a fost de un minim necesar.  

Dl. MOLDOVAN: Putem merge pe o idee de genul: la 4 camere, la lux, procent 
din consumul real. Pentru că una va fi consumul real în blocurile reabilitate termic altul 
va fi în blocurile reabilitate de cetăţeni şi altul va fi în blocurile lăsate în paragină. Ar 
trebui să avem un discernământ să stimulăm cumva, mai ales că am văzut acum că 
guvernul vine cu o propunere de genul, vă ajut cu garanţii şi cu nu ştiu ce, să luaţi credite. 
Deci pe undeva nu-i ajută deloc pe oameni din contră. Eu mă refer mai mult la cazurile 
care se încadrează pe tranşe de venit prevăzute în anexă. Pe aceştia vrem să-i ajutăm. 
Degeaba spunem că le asigurăm să plătească maxim 10% când din normele acestea o să 
rezulte 30%. 

Dl. PRIMAR: Deci dvs. spuneţi că acolo unde s-au făcut anvelopări, acolo e 
consumul mai mic. Şi va plăti în funcţie de acel consum şi aici există o observaţie. 
Ajutoarele pentru încălzire se vor acorda pentru consumurile facturate în lunile. Acela 
facturează şi el primeşte ajutoare în funcţie de ceea ce se facturează.  

Dl. MOLDOVAN:Da dar e ca o referinţă tabelul al doilea din Anexă care 
stabileşte cumva teoretic. Eu nu ştiu cum s-a calculat. De exemplu 0,48 gigacalorii 
octombrie, noiembrie la o cameră. O altă părere a FALT spune că la o cameră în luna 
noiembrie e 0,96. Aproape  dublu consumul. Deci sunt nişte inadvertenţe. Am propus pe 
consum real. Sau să găsim o formulă în care într-adevăr dacă realul e 0,9 gigacalorii şi 
noi spunem că îi acordăm 0,5 e cam mare diferenţa. Tabelul e pe patru tipuri.  

Dl. ŢOANCĂ: Temerea FALT e următoarea: că noi acei indici estimativi  o să-i 
inserăm în hotărâre şi de exemplu un apartament lunar consumă într-o lună de iarnă 6 
gigacalorii nu 4 şi nu vom prevedea în buget subvenţionarea diferenţei pentru 6 şi 
amendamentul cred că asta a vrut să spună şi colegul  dl. Moldovan, că dacă ne asumăm 



să nu ne asumăm cu sume prestabilite şi cu indicatori prestabiliţi şi vedeţi că varianta 
oficială nu corespunde cu varianta ONG –ului respectiv şi să spunem că dacă ne angajăm, 
angajăm subvenţionarea familiilor la consum real.  E mai sigur pentru oameni.  

Dl. PRIMAR: Sunt de acord, nu obiectez. 
Dl. MOLDOVAN: Păstrând tranşele de venit.  
Dl. GRINDEANU: Dar păstrând şi ceea ce am spus legat de faptul că 

subvenţionăm. Sunt de acord că poate e consum mai mare. Dar dacă o persoană stă într-
un apartament nu dacă stă în 4.  

Dl. PRIMAR: Atunci primul tabel rămâne. Acesta cu tranşele de venit  
Dl. MOLDOVAN: Propunem eliminarea tabelului 2 şi înlocuirea cu o frază de 

genul: pe consum real. La cele două steluţe procentul se aplică la consumul real al lunii 
respective. Fără  având în vedere tabelul 1.  

Dl. PRIMAR: Deci procentele se aplică la consumul real al lunii respective 
stabilit de furnizor. Şi tabelul se taie.  

Dl. GRINDEANU: Rămânând în vigoare restricţia legată de numărul de persoane 
şi de numărul de camere.  

Dna. SARACAN: Şi consilierii PD-L susţin activitatea COLTERM importantă 
pentru o mare categorie a populaţiei. Suntem de acord cu acordarea ajutoarelor, punctual 
pentru cei care au într-adevăr nevoie şi nu generalizat. Dar nu putem fi de acord cu 
majorarea de preţ propusă de COLTERM şi Primăria Timişoara. În urma analizei datelor 
primite de la COLTERM se poate observa că cheltuielile fixe pot suporta măsuri de 
eficientizare. Şi dacă reducerea fondului de salarii s-ar face cu 25%, dacă punctele 
termice ar fi conduse de la distanţă deci automatizarea fiind totală şi dacă şi alte măsuri 
pe care şi dl. Manager le-a identificat în materialul care ne-a fost prezentat, considerăm 
că putem ajunge la un preţ actual al gigacaloriei de 185 de lei fără TVA. Formulez 
următorul amendament. Propunem ca preţul local al energiei termice facturată populaţiei 
de către COLTERM la valoarea de 185 de lei pe gigacalorie  fără TVA, începând cu 1 
septembrie 2010. 

Dl. JICHICI: Noi astăzi vom lua o decizie asupra căreia nu avem un studiu de 
impact. Această modificare pe care dvs. aţi precizat-o, realitatea este că nu ştim ce impact 
va avea asupra bugetului. În 2008 noi am adoptat Strategia de termoficare a municipiului 
şi, la un amendament propus de mine, s-a decis ca această strategie să fie reactualizată. 
Termenul era Decembrie 2008. În noile condiţii, eliminarea destul de clară a subvenţiilor 
din partea guvernului,  cred că e necesar să iniţiem actualizarea acestei strategii pentru o 
perioadă medie, mă refer la 3 până la 5 ani. Pentru că ceea ce facem noi cred că este 
corect pentru a rezolva problemele momentului. Dar nu cred că vom putea face mai mulţi 
ani la rând acest lucru. De aceea vă solicit să demaraţi actualizarea strategiei pe noile 
condiţii şi realităţi din oraş şi din ţară.  

Dl. GRINDEANU: Supun la vot amendamentul d-lui Ehegartner. 
Dl. EHEGARTNER: Se referă la cheltuielile fixe. Este un articol nou.  
Dl. GRINDEANU: Deci un articol 7 şi 7 şi 8 se duc mai în jos, care este în felul 

următor: Se solicită reducerea costurilor fixe pe noul buget al COLTERM cu 22%.  
Supun la vot acest amendament. 
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile:  
 



17 voturi pentru 
3 abţineri 
Supun la vot amendamentul d-lui Moldovan legat de modificarea anexei iar procentele se 
aplică la consumul real al lunii respective stabilit de furnizor. Şi se renunţă la tabelul 
aferent.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 
22 voturi pentru 
Supun la vot amendamentul d-nei Saracan. 
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 
7 voturi pentru 
15 voturi împotrivă 
1 abţinere 
Amendamentul a fost respins.  
Supun la vot amendamentul d-lui Jichici. Acela ca în termen de 6 luni să fie reactualizată 
Strategia,  pentru perioada 2011-2015. 
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 
16 voturi pentru 
4 abţineri 
Supun la vot proiectul în întregime.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 
17 voturi pentru 
1 vot împotrivă 
5 abţineri 

 
 

Punctul 7 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Protocolului de predare – preluare a 

managementului asistenţei medicale din cadrul Spitalului  Clinic de Obstetrică – 
Ginecologie  « Dr. Dumitru Popescu » ,  Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii 
« Louis Turcanu », Spitalului Clinic Municipal de  Urgenţă şi Spitalului Clinic de 

Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Dr. Victor Babeş »,  de către Consiliul Local 
al  Municipiului Timişoara 

 
Dl. ORZA: Eu doresc introducerea unui articol nou, poate chiar art. 4 ar fi logic să 

devină ceea ce propun eu, restul să devină 5,  6 şi 7 şi anume textul să fie următorul: „ 
Solicităm Guvernului României ca sumele reprezentând contribuţia  la asigurările de 
sănătate  colectate pe raza judeţului Timiş să fie puse în exclusivitate la dispoziţia Casei 
Judeţene de Asigurări de Sănătate”. Deci sumele reprezentând contribuţia  la asigurările de 
sănătate  colectate pe raza judeţului Timiş să fie puse în exclusivitate la dispoziţia Casei 
Judeţene Timiş de Asigurări de Sănătate. 

Dl. BOGDAN: Cred că fiecare din noi îşi doreşte acest lucru dar nu putem pune 
într-un HCL şi dl. Secretar ne poate spune acest lucru.  



Dl. ORZA: Eu am folosit  cuvântul solicităm, nu am impus nimic. Cu 8 ani în urmă 
erau 7 amendamente de genul acesta care au fost trimise ca solicitări în Protocolul de 
predare-primire a CET-ului de la acea vreme. Multe din lucrurile pe care le-am discutat 
acolo sunt cauze ale unor lucruri pe care azi le stabilim ca preţ ca strategii.  Cred că nu e 
nicio problemă să solicităm acest lucru Guvernului. Cred că e obligaţia noastră să 
solicităm. Pentru că în referatul de însoţire a O.U.G. care se referă la predarea spitalelor  e 
dată definiţia descentralizării care se referă la trimiterea responsabilităţilor  aproape de 
cetăţean. Acesta e argumentul. Pentru decizii mai bune.  Dacă se trimite responsabilitatea, 
în  art. 7 din Legea 215/2001 se referă şi la surse. Repet, nu e vorba de surse care să intre în 
bugetul local. Ci pentru că aceasta e sursa principală de finanţare a sistemului de sănătate, 
mi se pare normal ca  cetăţenii care locuiesc pe raza judeţului şi beneficiază de servicii 
medicale pe raza judeţului Timiş,  să beneficeze de sumele pe care ei le plătesc  către stat.  

Dl. JICHICI:  Înţeleg că este prevăzut în mod expres faptul că nu suportăm 
cheltuielile din perioada 1 aprilie până la semnarea protocolului. Ce se întâmplă cu cele 
istorice? Cu datoriile acumulate înainte de această dată? 

Dl. PRIMAR: Am vorbit cu dl. ministru şi mi-a spus aşa. I-am explicat obiecţiile 
pe care le am pentru că  s-a insinuat că sunt dezinformat. Şi având exprienţa CET,  mi-am 
permis să-i fac nişte observaţii. Mi-a spus aşa: tot ce este până la 1 aprilie, m-am angajat în 
numele Guvernului că suportăm. În acest sens voi propune o rectificare a bugetului de stat 
care la nivelul ţării este de 200 mil. Euro ca să se compenseze. I-am zis bun, de la 1 aprilie 
ce se întâmplă? Pentru că de la 1 aprilie cel puţin aici la noi în Timiş s-au cheltuit  bani. 
Acum eu nu fac  proces de intenţie nimănui dar fiecare zi de spitalizare costă medicamente, 
doctorii ştiu mai bine.  Dânsul mi-a spus: domnule, până la 30.06  noi am mai acceptat 
obiecţiuni şi semnaţi cu obiecţiuni. Şi mi-am permis să le fac. I-am şi citit  la telefon art. 2 
sau 3 care e cu obiecţiunea majoră. Şi mi-a zis să-l iscălim cu obiecţiuni. O să-l iscălesc 
mâine cu obiecţiuni.  Şi îl trimitem la Bucureşti. Mi-a spus că nu suntem unicii, într-adevăr 
în judeţul Timiş suntem unicii deocamdată. Dar la nivel de ţară discuţia asta este şi în alte 
judeţe în alte municipii unde se preiau multe spitale. Deci problema se ştie.  

Dl. JICHICI:  Îmi era teamă să nu fim în situaţia cu CET-urile în care Guvernul a 
spus, nu a rămas niciunde chestia aceea foarte clar specificată şi am rămas  cu vorbele.  

Dl. ŢOANCĂ: Eu voi da citire la două amendamente formulate de către dl. 
Secretar Ioan Cojocari. Aceasta deoarece trebuia să şi le asume un consilier. La art. 1 alin. 
1 se înlocuieşte textul: conform Protocolului cadru de predare-preluare aprobat prin 
Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 910 din 10.06.2010 cu următorul text: „Prin încheierea 
unui protocol”.  Astfel că art. 1 va avea următorul conţinut: „Se aprobă preluarea 
managementului asistenţei medicale din cadrul spitalelor Dumitru Popescu, Louis Ţurcanu, 
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă şi Victor Babeş de către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara prin încheierea unui protocol”.  Iar la art. 2 alin. 1  se va elimina şi 
aici este un răspuns parţial şi la  interpelarea d-lui. Jichici, se va elimina fraza: „În perioada 
1 aprilie 2010- data semnării protocolului de predare-primire şi se va înlocui cu următorul 
text: „Până la data semnării protocolului”. Astfel că art. 2 alin. 1 va avea următorul cuprins: 
„Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu-şi asumă responsabilitatea cheltuielilor 
angajate  de către cele 4 spitale,  până la data semnării protocolului”.  

Dl. GRINDEANU: Supun la vot amendamentul d-lui Orza. Cel legat de un nou 
articol 4 iar restul se renumerotează. Şi anume: Solicităm Guvernului României ca sumele 



reprezentând contribuţia  la asigurările de sănătate  colectate pe raza judeţului Timiş să fie 
puse în exclusivitate la dispoziţia Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Timiş” 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile:  
18 voturi pentru 
2 abţineri 
Supun la vot amendamentele formulate de dl. Ţoancă. Supun la vot primul amendament.  
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile:  
23 voturi pentru 
Supun la vot al doilea amendament. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile:  
21 voturi pentru 
Supun la vot acest proiect în întregime cu cele trei amendamente.  
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile:  
23 voturi pentru  

 
 

 
Punctul 8 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre  privind atestarea în capitalul social al S.C. Colterm S.A. 
Timişoara a construcţiilor de la CET Timişoara Centru, proprietatea Municipiului 

Timişoara domeniul privat 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

22 voturi pentru 
 
 

Punctul 9 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre  pentru rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

semestrul II al anului 2010 la Regia Autonomă de Transport Timişoara, aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local  nr.173/25.05.2010 - privind aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2010 ale 
Regiei Autonome de Transport Timişoara 

 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

22 voturi pentru 
1 abţinere 
 
 

 



Punctul 10 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului de reorganizare şi 

restructurare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare 
şi funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi a Statului de 

funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 409 posturi din cadrul regie 
 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
23 voturi pentru 
1 vot împotrivă 
 
 

Punctul 11 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre  privind  desemnarea preşedintelui Consiliului de Administraţie la 

S.C. Drumuri Municipale S.A 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

24 voturi pentru 
 
 

Punctul 12 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  neexercitarea  dreptului de preemţiune din partea 

Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 5/8 din apartamentul 
nr.5 şi din spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , nr.6, nr.7 şi nr.8, situate 

în imobilul din Timişoara, Bd. Regele Carol I nr.30, la preţul de 383.500 euro, 
proprietar Hortolani Marianne, prin mandatar Liuba Marius Dionisie 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
23 voturi pentru 

 
Punctul 13 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. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

22 voturi pentru 
1 vot împotrivă 
 

 
 



Punctul 14 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind prelungirea , prin act adiţional, a Contractului de delegare 
a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006 

– 15414/31.07.2006. 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

23 voturi pentru 
 

Punctul 15 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre  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, str. 
Teiului nr.7 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
23 voturi pentru 
1 abţinere 
 

Punctul 16 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1129/2000 

pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Alexandru 
Sterca – Sulutiu( fost str. Vârfu cu Dor) nr. 9 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
21 voturi pentru 
1 vot împotrivă 

 
Punctul 17 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii şi realizarea obiectivului de investiţie Reabilitare anexe Spitalul Clinic 
Municipal, secţiile Dermatologie şi Radioterapie, str. Mărăşeşti nr. 5, Timişoara 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
23 voturi pentru 

 
 
 
 
 
 
 
 



Punctul 18 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  acceptarea intrării în proprietatea Municipiului Timişoara 

a documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul  „Reabilitarea, Modernizarea, 
Dezvoltarea şi Echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi 

Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” din Timişoara în vederea accesării fondurilor 
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3  - 

Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – 
Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 

 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

24 voturi pentru 
 
 

Punctul 19 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea, Modernizarea, 

Dezvoltarea şi Echiparea Ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi 
Ginecologie „Dr. Dumitru Popescu” din Timişoara în vederea accesării fondurilor 

nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 3  - 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – 
Reabilitarea/modernizarea/echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
22 voturi pentru 
 
 

Punctul 20 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării în parteneriat a Municipiului 

Timişoara, în calitate de  lider de proiect , în cadrul proiectului « Structuri locale 
pentru sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de afaceri » în 

vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 
2007 – 2013, Axa prioritară 1. – “Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli 
urbani de creştere “ , domeniul major de intervenţie 1.1 – “ Planuri integrate de 

dezvoltare urbană “  Sub-domeniul : “Poli de creştere “ 
 

Dl. PAU: Am un amendament. Având în vedere modificările de ultimă oră aduse 
de către proiectantul studiului de fezabilitate privind proiectul "Structuri locale pentru 
sprijinirea afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de afaceri » propunem următorul 
amendament: modificarea art. 3 care va avea următorul conţinut:” Se aprobă valoarea 
totală a proiectului în sumă de 4.840.672,15 lei inclusiv TVA precum şi alocarea  în 
bugetul local a sumei de 1.319.046,25 lei reprezentând contribuţia proprie a municipiului 
Timişoara sumă alcătuită din: suma de 888.136,97 lei reprezentând cofinaţarea proprie la 
valoarea eligibilă a proiectului fără TVA, suma de 213.152,87 lei reprezentând 
cofinanţarea la TVA aferentă  cheltuielilor eligibile şi suma de 217.756,41 lei 



reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA”.  Doi: “Municipiul Timişoara va 
asigura valoarea necesară implementării optime a proiectului în condiţiile , rambursării, 
decontărilor ulterioare a cheltuielilor conform legislaţiei în vigoare”. Anexa 1 şi 2 se vor 
modifica în mod corespunzător.  

Dl. GRINDEANU: Supun la vot amendamentul d-lui Pau.  
  -  Cine este pentru? 
  Se numără voturile: 
23 voturi pentru 
Supun la vot proiectul în întregime.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 
22 voturi pentru 

 
 

Punctul 21 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului “Sistem de informare şi comunicare 
facil pentru cetăţeni”  în cadrul  Programului Operaţional regional 2007 – 2013, Axa 
prioritară 1 – Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraşelor – potenţiali poli de creştere, 

Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri integrate de dezvoltare urbană , Sub-domeniul : 
Poli de creştere , Măsura a) infrastructura publică urbană, a Studiului de oportunitate 
şi Analiza cost-beneficiu a proiectului precum şi a cheltuielilor legate de proiect 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
20 voturi pentru 
1 vot împotrivă 
1 abţinere 
 

 
Punctul 22 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  proiectului  “Reabilitare  Str. Iancu Văcărescu  
- tronsonul cuprins între B-dul  Regele Carol şi B-dul 16 Decembrie 1989 “, a 

Documentaţiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu şi a cheltuielilor legate 
de proiect ce revin Municipiului Timişoara în vederea  accesării fondurilor 

nerambursabile  prin Programul Operaţional Regional  2007 – 2013, Axa prioritară 1. 
– “ Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere “, Domeniul  

major de intervenţie 1.1. – “ Planuri integrate de dezvoltare urbană” , Sub-domeniul :  
“Poli de creştere “ 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
22 voturi pentru 
1 abţinere 

 
 

 



Punctul 23 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara nr.11/27.01.2009 privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea, 
modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie « Dr. Victor Babeş » Timişoara “ , şi a cheltuielilor 
aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi Analizei 

Cost Beneficiu în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii 
 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

23 voturi pentru 
 

 
Punctul 24 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre  privind  modificarea  Hotărârii Consiliului Local   al Municipiului  
Timişoara nr.303/28.07.2009 privind aprobarea proiectului  „Reabilitarea, 

modernizarea, dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Clinicii de Chirurgie Cranio - 
Maxilo- Facială din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara” şi a 

cheltuielilor aferente acestuia, a Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi 
a Analizei  cost-beneficiu revizuite în vederea realizării acestui obiectiv de investiţii 

 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

23 voturi pentru 
 
 

Punctul 25 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.257/29.06.2010 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. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

20 voturi pentru 
 
 

 
 
 
 
 



 
Punctul 26 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea celor 50 de 
audioghiduri achiziţionate de Municipiul Timişoara în cadrul Proiectului 

„Dezvoltarea serviciilor  de informare şi promovare turistică din Timişoara, în context 
regional”,  realizat în cadrul Programului de vecinătate România – Serbia, Phare 2004 

– 2006 
 

Dl. JICHICI: Vă atrag atenţia că riscăm să cădem într-un ridicol serios. Dacă 
cineva îşi imaginează că un turist care vizitează Timişoara va veni şi va da 315 euro 
garanţie pentru un audioghid, ne facem de râs şi e o chestiune contraproductivă. În al 
doilea rând dacă 315 euro este echivalentul unui asemenea audioghid, atunci am nişte 
dubii serioase  cu privire la procedura de achiziţionare. În condiţiile în care un player de 
MP3 se poate cumpăra cu 30-40 de lei.  

Dna. JUNIE: Sunt de acord cu dl. consilier însă aceasta este singura modalitate 
în care putem să dăm ghidurile potrivit legislaţiei. Acestea au fost cumărate pe un proiect 
cu finanţare externă şi suntem obligaţi să le asigurăm pe o perioadă de 5 ani. Să ne 
sigurăm valoarea de recuperare.  Altă modalitate legală nu am reuşit să găsim. În ceea ce 
priveşte dubiile privitoare la achiziţie vă garantăm că a fost legală, mai mult, acest proiect 
a fost auditat, a fost controlat de către reprezentanţi ai UE şi de către Curtea de Conturi. 
Puteţi vedea documentele.  

Dl. MOŞIU: Ni s-a transmis că reprezintă contravaloarea acestui audioghid. Dacă 
am închiria un Mercedes pentru o zi nu ştiu câţi şi-ar putea permite să plătească 
contravaloarea lui. Dacă am plăti un ghid ar ieşi 100 de euro pe oră. Iar dacă o persoană 
vine însoţită de copii ar trebui să aibe cash o sumă pe care nu ştiu dacă o va avea un 
turist. Iar aceşti  bani trebuie să-i aibe în lei. Undeva la 14000 Ron.  În timp ce la orice 
muzeu costă până în 12 euro.  

Dl. GRINDEANU:  Sunt de acord dar vă rog să-mi spuneţi dacă aveţi o soluţie 
din punct de vedere legal.  

Dl. EHEGARTNER: Ca programul să fie funcţional aş propune ca 
audioghidurile  să le punem pe inventar 5 ani şi să luăm alte 50 cu 20 de euro.  

Dl. ORZA: Dacă am propune ca turistul să-şi lase paşaportul? Şi copie după 
cartea de credit.  

Dl. SECRETAR: Să nu uităm că trăim în România. Are pe inventar, are 315 
euro, pleacă cu tot cu copii. De unde se mai recuperează banii?  

Dl. JICHICI: Cred că soluţia abordată la închirierea maşinii e abordabilă şi aici. 
Se reţine un procent mic din preţul maşinii pentru că statistic o maşină se fură la un 
număr mare de închirieri.  Garanţia poate fi de 15 euro pentru că nu se va fura fiecare 
audioghid închiriat. Ar trebui să mergem pe o valoare de 10-15 euro.  

Dna. JUNIE:  Am încercat această formulă, pe baza actului de indentitate dar 
Poliţia a refuzat să coopereze cu noi şi ne-a spus că nu avem dreptul să luăm actul de 
identitate.  Referitor la preţ noi nu putem să cumpărăm nimic înainte de a trimite ofertele 
şi actele de achiziţie la autoritatea contractantă ca să aprobe achiziţia. Referitor la 
alternativă, există posibilitatea să-l dăm gratuit cu condiţia să aprobaţi valoarea de 
recuperare din bugetul local.  Pe o perioadă de 5 ani suntem obligaţi să-l păstrăm în 
acelaşi număr în care l-am achitat. 



Dl. SECRETAR: Şi vin cu  completare: să se impută  consilierilor.  
Dl. PAU: Le putem asigura şi nu mai plătesc consilierii.  
Dl. JICHICI: Amendamentul meu este modificarea articolului 4 şi înlocuirea lui 

cu următorul text: “În momentul predării către vizitator de către reprezentantul 
Infocentrului turistic a audioghidului împreună cu accesorile menţionate în Procesul 
verbal, se va semna un contract, se va realiza o copie a cărţii de credit şi se va reţine de la 
vizitator o garanţie în bani în cuantum de 15 euro şi o copie a actului de identitate”.  

Dl. GRINDEANU:  Supun la vot acest amendament.  
 -  Cine este pentru? 
 Se numără voturile: 
22 voturi pentru 
1 abţinere 
Supun la vot proiectul în întregime.  
- Cine este pentru? 
Se numără voturile: 
22 voturi pentru 

 
Punctul 27 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind modificarea criteriilor de selecţie pentru stabilirea ordinii de 
prioritate a blocurilor de locuinţe incluse în programele locale multianuale privind 

creşterea performanţei energetice 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

23 voturi pentru 
 

Punctul 28 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu 

altă destinaţie decât aceea   de locuinţă situate în imobile proprietatea  Municipiului 
Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local  al 

Municipiului Timişoara aprobată prin Hotărârea nr.351/29.07.2008 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

20 voturi pentru 
 

 
Punctul 29 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru negocierea chiriei aferente 

spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Alba Iulia nr.2 
(Palatul Culturii) închiriat prin Contractul  de închiriere nr. 1466/2005 la S.C. G&R 

EVOLUTION  COMPANY S.R.L 
 

Dl. STOIA: Mă mir că dl. Secretar pentru că la punctul 4 se spune textual: “ 
Chiria lunară va fi reactualizată (modificată) pe durata derulării contractului prin hotărâri 



ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara”.  În notă se spune că procesul verbal a 
avut drept scop posibilitatea dată autorităţii publice de a reactualiza în favoarea sa chiria 
lunară. Acest aspect rezultă din faptul că prevederea este una imperativă adică chiria va fi 
reactualizată şi nu una permisivă. Recunoaşte că: având în vedere că această prevedere nu 
este clar formulată lăsând loc de interpretări consider că este necesară modificarea pe 
viitor a contractului cadru de închiriere. Omul acesta are dreptul să se prezinte în faţa 
Comisiei de negociere. 

Dl. GRINDEANU:  Supun la vot proiectul. 
 -  Cine este pentru? 
Se numără voturile: 
12 voturi pentru 
2 voturi împotrivă 
4 abţineri 

Dl SECRETAR: Îi rog pe domnii consilieri care sunt în sală să voteze. Pentru că 
intervine oboseala şi ori nu se pasă pe butoane corect ori nu au fost atenţi. Ori ne luăm 
după tabel ori repetăm votul de câte ori e necesar  pentru a-şi exprima opţiunea cei 
prezenţi aici.  

Dl. PRIMAR: Omul acesta va veni la mine şi o să-i spun că n-a fost cvorumul în 
sală sau n-au votat toţi.  E jenant. E şi răspunderea faţă de cetăţean.   

Dl. GRINDEANU:  Vom relua votul pentru că au mai venit 2 colegi între timp.  
- Cine este pentru? 
Se numără voturile: 
20 voturi pentru 
2 abţineri 

 
Punctul 30 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului nr.11 din str. Miloia bl. B1 sc.B, 
către Farcaş Ştefan Adrian 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
21 voturi pentru 
 

Punctul 31 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent 

apartamentului nr. 2 situat în Timişoara str. Gheorghe Şincai nr. 9, datorat bugetului local 
al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2010, Asociaţiei Filantropica Medicală 

Creştină Christiana 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

19 voturi pentru 
2 abţineri 
 

 
 



Punctul 32 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii  de la plata impozitului pe clădiri aferent 

clădirii  situate în Timişoara Calea Dorobanţilor nr.4, datorat bugetului local pentru anul 
fiscal 2010, Fundaţiei Serviciilor Sociale Bethany 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
19 voturi pentru 
2 abţineri 
 

Punctul 33 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.232/29.06.2010 

pentru aprobarea preţului de vânzare către chiriaşi  a imobilelor proprietatea  
Municipiului Timişoara, str. Dacilor nr.13, ap.4, 7, 8 şi 9 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
21 voturi pentru 

 
Punctul 34 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind reactualizarea cu TVA 24% a tarifelor pentru serviciile 
funerare , a tarifelor permiselor de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele 

apartinând Primăriei Municipiului Timişoara începând cu 01.07.2010 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

22 voturi pentru 
 

Punctul 35 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind reactualizarea cu  cota TVA 24% a tarifului serviciului de 

coşerit 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

21 voturi pentru 
 

Punctul 36 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind rectificarea indicatorilor tehnico-economici prevăzuţi în 

Anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr.469/15.12.2009 privind aprobarea Studiului de 
Fezabilitate pentru “Reabilitare linii de tramvai şi modernizare trame stradale pe strada 

Ardealul – Timişoara” 
 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
19 voturi pentru 
 



Punctul 37 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate  «  Amenajare zona 

Petuniei – Magnoliei ». 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

21 voturi pentru 
Punctul 38 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 8/27.01.2009  - privind cumpărarea terenului în suprafaţă de 15329 mp care 
face parte din parcela  cu nr. top 8077; nr. 8079/1/1 şi nr. top 8081/1/1, înscris în C.F. nr. 

4358 Timişoara, pe care se află Uzina de Apă nr. 2-4 a S.C. AQUATIM S.A 
 

Dl. SECRETAR: Aceasta  hotarare nr. 8 nu a putut fi pusa in aplicare de catre 
Consiliul Local pe considerentele pe care le cunoasteti fiecare dintre dumneavastra. S-a 
dus la Comisia de negociere, nu s-au inteles la nici un pret, s-a revenit inapoi, bani in 
buget nu au fost prevazuti, acuma cu atat mai putin si drept urmare s-a facut o alta 
hotarare in care s-a spus sa se dea pentru cauze de expropriere de utilitate publica si nu 
pot ramane doua hotarari in vigoare. Hotararea aceasta nr. 8 a ramas fara obiect drept 
urmare se impune revocarea ei. 

Dl. GRINDEANU:  Cine este pentru luare de cuvant ? 
 -18 voturi pentru 
 -2 voturi impotriva 
 - 2 abtineri 
 

Dl.                :Inteleg sa va invederez atata timp cat hotararea privind exproprierea 
pentru cauze de utilitate publica este in  faza de contestatie prealabila nu poate fi izvor cu 
privire la revocarea HCL nr. 8/ 2009. In acest sens inclusiv Institutia Prefecturii a inaintat 
o adresa catre Consiliul Local, prin care sa-si exprime punctul de vedere raportat la 
modul in care s-a votat si s-a revenit cu privire  la acea hotarare discutabila. 

Dl. SECRETAR: Din punct de vedere juridic nu au nici o legatura una cu alta. 
Este o hotarare care este in vigoare, pentru hotararea cealalta este recursul gratios, asta nu 
mai are obiect. 

Dl. GRINDEANU:  Cine este pentru ? 
  -14 voturi pentru 
  - 3 abtineri 
  - 1 vot impotriva 

Dl. SECRETAR :  Acest proiect nu a trecut. 5 consilieri nu au votat. Reluati 
votul. 

Dl. GRINDEANU : Cine nu vrea sa voteze sa-si asume acest lucru si sa spuna ca 
nu voteaza. 

Dl. ORZA :   Tinem blocat subiectul respectiv. Ori il negociem mai departe, 
pentru ca nu s-a stabilit inca suma de negociere, ori facem procedura de expropriere.Este 
absurd , ii tinem blocati pe oameni. 

D-na SARACAN :  Noi am votat de prezenta, voiam sa precizam ca noi ne-am 
exprimat punctul de vedere pe acest proiect de hotarare alta data. Daca domnul secretar 



continua sa-l reintroduca pe ordinea de zi, noi nu ne-am schimbat parerea. Am votat o 
data. 

Dl. SECRETAR :   Eu nu mai inteleg nimic. Votati impotriva atunci. 
D-na SARACAN:  Am votat atunci si ne mentinem punctul de vedere. Asta este 

pozitia noastra de astazi, nu votam acest proiect de hotarare. 
 

Punctul 39 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire 

Centru de încurajare şi susţinere a dezvoltării IMM-urilor”, Bv. Cetăţii nr. 5, 7, 9, 
Timişoara 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
20 voturi pentru 
2 abţineri 

 
Punctul 40 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuinţe 
colective, servicii, comerţ, birouri”, str. Circumvalaţiunii nr.1, Timişoara 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
20 voturi pentru 
2 abţineri 

 
Punctul 41 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului  Urbanistic Zonal  « Construire 
centru comercial Decathlon, servicii şi birouri aferente », Timişoara 

 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
23 voturi pentru 

 
Punctul 42 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind   aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu  «  Construcţii 
locuinţe  plurifamiliale şi funcţiuni complementare (birouri, comerţ) » - str. 3 August 

1919 nr.13, Timişoara. 
 

DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 
Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 

19 voturi pentru 
 

Punctul 43 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu « Construire 
centru de afaceri pentru inovare – Banat Inocentrum clădire D+P+M+9E, cu corp 

parcare subterană » , str.1 Decembrie, Bd. Eroilor de la Tisa nr.22 Timişoara. 



 
DL. GRINDEANU : Proiectul a fost avizat favorabil în comisiile de specialitate. 

Supun la vot acest proiect. Iniţiez procedura de vot : 
22 voturi pentru 

 
Punctul 44 al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind aderarea  Municipiului Timişoara la Asociaţia « Baschet-Club 
Timişoara ». 

 
Dl. EHEGARTNER: As vrea sa-l intreb pe domnul secretar: in acest proiect de 

hotarare noi votam o chestie de principiu de oportunitate, nu am votat nici cota de 
participare, aceasta facand obiectul actului constitutiv al acestei asociatii. 

Dl. MOLDOVAN:   Domnule secretar mai bine spuneti ca  nu e legala sau ca va 
opuneti ca oportunitate desi nu e treaba dumneavoastra. Ca initiator al proiectului de 
hotarare doresc sa explic consilierilor ca de fapt noi solicitam aici o chestiune juridica de 
principiu de aderare in cadrul unei asociatii. Partea de finantare, partea de aprobare a 
bugetului de venituri si cheltuieli, a bilantului s.a.m.d. vor face obiectul altor hotarari ale 
Consiliului Local. In acest caz sigur ca vor fi necesare verificari ale  organelor abilitate cu 
privire la legea care va fi aplicata . Atata timp cat d-vs cereti sa se treaca in proiectul de 
hotarare si in  statut ca conform unei anumite hotarari care maine se abroga sau maine se 
modifica mi se pare deja total depasit. Momentan va rog sa-mi raspundeti daca este legala 
aderarea Consiliului Local cu propunerile de modificare a actului constitutiv la aceasta 
asociatie. 
 Doresc sa mai fac o singura precizare. Consiliul Judetean va vota maine un 
proiect de hotarare identic. 

Dl. SECRETAR: Domnilor consilieri, eu de 18 ani de cand sunt aici in consiliu, 
nici un consilier nu a platit nici un ban pe vreun proiect de hotarare si va spun asta cu 
toata responsabilitatea. Datoria mea este sa va protejez si sa va apar din punct de vedere 
legal sa nu aveti problema cand nu mai sunteti consilieri, dupa 5-6 ani, cand si eu voi fi la 
pensie. 
 Ce se face acuma la nivelul orasului Timisoara este un fapt benefic pentru sport si 
eu sunt un om de sport. Treaba ca nivel de asociatie este unicat in tara.  
 Dumneavoastra aici trebuie sa aprobati, uitati-va la art. 39 din statut, pentru ca 
dumneavoastra aprobati aderarea la  statut acuma, in care spune : «  principalele cheltuieli 
ale asociatiei sunt : salarii si adausuri la salarii, indemnizatii, prime si premii. » 
 Eu mi-am facut o Nota in care am spus punctul meu de vedere, nu vreau sa intru 
in amanunte ca Clubul in momentul de fata are datorii, inclusiv la domnul prefect 
Draganescu are 20 000 Euro... 

Dl. MOLDOVAN:   Nu are nici o datorie.E vorba de asociatia Sportiva Baschet 
Club Timisoara... 

Dl. SECRETAR: E problema de banul public domnule Moldovan si banul public 
cand se cheltuie trebuie sa-l justifici. Pe vremea lui Zambon am avut probleme si am dat 
cu subsemnatul si la parchet pentru un fleac nu pentru asemenea sume de bani. Daca 
judetul doreste  sa-si ia el premiile , salariile si ramaneti dumneavoastra cu 1447. 
Specificati acuma in hotarare ca se fac cheltuielile cu 1447 si eu nu am nimic impotriva. 
Daca nu specificati in hotarare si vreti sa o votati asa nu este un capat de tara. O votati asa 



dar eu m-am absolvit de probleme, mi-am spus punctul de vedere, vi-am facut o nota 
acuma cu semnatura mea, o trimit si la prefectura , si o scriu in forma asta. Restul faceti 
cum vreti dumneavoastra. 

Dl. MOLDOVAN: Atunci va rog sa faceti referire si la art. 21 din statut in care 
spune clar ca Adunarea Generala din care vor face parte Consiliul Judetean , Consiliul 
Local si ceilalti aproba bugetul de venituri si cheltuieli si blantul. Vom fi clar in controlul 
Consiliului Local.  

Dl. SECRETAR:  Domnule, ce faci cu salariile si adausurile la salarii ? 
Dl. MOLDOVAN:  Vor fi stabilite in conditiile legii. 
Dl. SECRETAR: Ce conditiile legii ? Nu ai o lege ! 
Dl. ORZA: Dincolo de om de sport domnule secretar sunteti jurist. Explicati-mi 

si mie in Nota pe care ati facut-o, din 100% explicatii, 90% sunt chestii de oportunitate si 
doar 10% sunt explicatii juridice. In aceasta parte faceti referire la limite cu privire la 
categoriile de cheltuieli ce se pot efectua. Trebuie sa va limitati numai la atat si sa ne 
spuneti ce ne-ati spus acuma in scris pentru ca dumneavoastra faceti referire aici la : «   ... 
s-a prevazut in O.G. necesitatea adoptarii unei politici de restrangere a cheltuielilor 
bugetare... »   haideti sa facem si la Poli atunci. 

Dl. SECRETAR:  La Poli mergi cu 1447. 
Dl. ORZA:   « ... in contextul unei crize economice financiare profunde... » astea 

nu sunt formulari juridice !   
Dl. SECRETAR: Foarte formulari juridice sunt ! 
Dl. ORZA:  Sunt chestii de oportunitate cu care sunt obisnuiti multi directori din 

primarie dar trebuie sa facem atunci schimb de locuri, sa trecem atunci noi, executivul 
directori si directorii sa vina in locul Consiliului Local.  

Dl. SECRETAR:   Eu va citesc fraza asta la care a facut referire domnul 
viceprimar si dumneavoastra o interpretati cum considerati : «  in contextul unei crize 
economice financiare profunde, in care la nivelul mun. Timisoara se opereaza reduceri 
masive de personal si se reduc cheltuielile la toate ramurile de activitate este greu de 
motivat asigurarea salariilor si primelor unui club sportiv. » 

Dl. ORZA:  Este greu de motivat in contextul crizei  sau in context juridic. 
Dl. SECRETAR:  In context juridic pentru ca eu nu pot sa va spun o motivare de 

ce la jucatorul X ii dai 1000 euro si altui jucator ii dau 5000 euro. 
 Acum va raspund juridic. Tocmai in spiritul acesta a fost emisa O.G. nr. 63/2010 
care este un act normativ... 

Dl. ORZA:   Nu are nici o legatura cu subiectul nostru. De unde stiti ca nu o sa 
fie mai putini bani dati la ELBA decat am dat pana acum ? 

Dl. SECRETAR:  Eu ca jurist vad larg problema. Cheltuiala, pe ce cheltui banii ? 
Pe salarii si prime ? 
 Singura prevedere legala ca sa cheltui banii in sport in momentul de fata este 
1447, restul nu aveti nici o prevedere legala. Juridic v-am spus ca nu pot aviza pentru ca 
nu am cadru legal. Restul le votati, veniti in continuare cu banii, este dreptul 
dumneavoastra. 

Dl. MOLDOVAN:  In experienta mea de consilier este pentru prima data cand 
secretarul vine cu 2 Note. Ma mir ca nu a dat 5 Note. Eu imi insusesc ideea din prima 
Nota pe care am primit-o la comisii prin care cred ca este corect sa se desemneze o 
persoana din partea Consiliului Local care sa se ocupe de formalitatile necesare  aderarii 



in cazul in care se vorteaza proiectul de hotarare. In rest e problema de oportunitate 
partea financiara va avea contextul unei hotarari speciale a consiliului. 

Dl. GRINDEANU:  Cred ca merita spus ca acest proiect a fost initiat de 
consilierii : Moldovan. Bungau, Ehegartner si Barlea. Este o initiativa din partea 
consilierilor , nu din partea executivului. 

Dl. STOIA:  Ma numar printre persoanele care nu pot fi suspicionat ca as sustine 
primaria sa se implice foarte mult in sustinerea unor ramuri sportive. Consider ca acest 
proiect de hotarare este mult mai aproape de legalitate decat acel « contract de asociere » 
cu  Poli. Faptul ca domnul secretar insista asupra H.G. 1447 , hotarare care face referire 
la sprijinirea unor echipe de tineri care pleaca in deplasarea sa suporti cheltuielile de 
masa, de transport, etc, dar nu permite achitarea unor prime s.a.m.d. 
 Aceasta este osatura pe care se sprijina acel contract de asociere in care noi avem 
dreptul sa dam bani si domnul patron de la aceasta S.C  care este  Poli  are dreptul sa-i 
cheltuie. 
 Aici , in cazul de fata, cred ca consilierii au mai multa dreptate. 

Dl. SECRETAR:  Nu vreau sa se transforme punctul asta intr-un meci intre 
consilieri care aveti consensul la toate grupurile parlamentare si un secretar amarat. 
Faceti cum credeti, eu mi-am facut datoria. 

Dl. GRINDEANU:  Initiez procedura de vot. Cine este pentru ? 
 16 voturi pentru 
 1 vot împotrivă 
 6 abţineri 

Dl. MOLDOVAN:  Cu respect solicit acum imputernicirea unei persoane care sa 
se ocupe de semnaturi in numele Consiliului Local. 

Dl. STOIA:  Vali Moldovan, baschetbalist din tata-n fiu. 
Dl. GRINDEANU:  Nu-mi este foarte clar, imputernicim o persoana in baza a 

ce ? 
Dl. JICHICI:  O imputernicire se face in baza unui proiect de hotarare. Nu avem 

pe ordinea de zi asa ceva. 
Dl. MOLDOVAN:  Cine semneaza ? 
Dl. TOANCA: Faceti proiectul  pentru sedinta din 3 August. 

 
Punctul 45 al ordinei de zi 

Proiect de hotătâre privind  aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Liceul cu Program Sportiv « Banatul » Timişoara în vederea  participării la 
Turneul internaţional de fotbal, organizat de Primăria oraşului Karlsruhe, în perioada 6-8 

august 2010. 
 

Dl. GRINDEANU :  Cine este pentru ? 
23 voturi pentru 

 
 

 
 
 
 



 
 

Punctul 46 al ordinei de zi 
Adresa nr. SC2010 – 17163/16.07.2010 a Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 

referitoare  la  Hotărârea Consiliului Local nr. 237/29.06.2010 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. SECRETAR : Aceste două adrese sunt sub formă de recurs graţios şi trebuie 

să vă exprimaţi opţiunea. Dacă menţinem sau nu hotărârea.  Punctele 46 şi 47 le puteţi 
vota împreună fiindcă au acelaşi obiect. Dacă votaţi pentru, vă menţineţi hotărârea, dacă 
votaţi împotrivă nu se menţine.  Treaba pentru care am ajuns la Prefectură cu 
exproprierea.  

Dl. GRINDEANU:  Supun la vot punctul 46.  
- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  
14 voturi pentru 
6 voturi împotrivă 
2 abţineri 

 
 

Punctul 47 al ordinei de zi 
Adresa nr. SC2010 – 17140/16.07.2010 a domnului Miza Mihai privind plângerea 

prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 237/29.06.2010 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. GRINDEANU:  Supun la vot punctul 47.  
Cine este pentru? 
Se numără voturile 
11 voturi pentru 
6 voturi împotrivă 
2 abţineri 

 
Punctul 48 al ordinei de zi 

Adresa nr. SC2010-16422/08.07.2010  a domnului Torje Marcel 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 Municipiului 

Timişoara. 
 

Dl. GRINDEANU:  Supun la vot punctul 48.  
- Cine este pentru? 
Se numără voturile 



14 voturi pentru 
6 voturi împotrivă 
2 abţineri 
 

Punctul 49 al ordinei de zi 
Adresa nr. SC2010 – 16589/09.07.2010 a S.C. ART S.R.L. privind plângerea 

prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 34/23.02.2010  - privind 
aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Timişoara  - domeniul public, a unor străzi 
şi a terenurilor înscrise în C.F.  nr. 1 şi C.F. nr. 2 Timişoara, inclusiv a celor trecute în 

alte carţi funciare din C.F. nr. 1 şi C.F. nr. 2 Timişoara 
 

Dl. SECRETAR : E o plângere prealabilă. Să o citiţi. Acuză că a avut contract de 
închiriere pe terenul acesta unde s-a construit aceasta dedesupt. Si treburile cu străzile de 
acolo.   Noi am dat  aici o hotărâre  în 2010. Hotărârea nr. 34 prin care s-a dispus trecerea 
în domeniul public a terenului cu suprafaţa respectivă cu numere topo, la noi, în domeniul 
public.  Dânsul contestă treaba aceasta.  

Dna. BLAJ : Eu îmi amintesc că dânşii au cerut să le concesionăm terenul şi noi 
nu le-am aprobat. Ne-au dat în judecată şi au câştigat. Deci am fost obligaţi  să le 
concesionăm terenul. In aceste condiţii hotărârea noastră de a intra în CF 1 nu văd cu ce 
impiedică concesionarea.  

Dl. SECRETAR : Uitaţi-vă la nota care este făcută. Adresa este făcută de către 
cabinet individual  de avocaţi. I s-a răspuns. Din punctul meu de vedere hotărârea care s-a 
dat şi trecerea acestui teren este legală şi nu avţi decât să vă menţineţi punctul de vedere.  

Dl. GRINDEANU:  Supun la vot punctul 49.  
- Cine este pentru? 
Se numără voturile 
20 voturi pentru 
1 abţinere 
 

Proiecte suplimentare la ordinea de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către S.C. COLTERM S.A. a unui 

credit în valoare de 50 de milioane de lei 
 

Dl. GRINDEANU:  Supun la vot proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? 
Se numără voturile 
22 voturi pentru 
 

 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 
CONS. GRINDEANU SORIN         IOAN COJOCARI 

 


