
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
    PROCES-VERBAL 
  Incheiat astazi 10.05.2011 cu ocazia sedintei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
 

Presedinte de sedinta – Cons. SORIN GRINDEANU- viceprimar al mun. Timisoara 
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 24; 
Au absentat : Gemeniuc Elena, Szabo Francisc si Ciuhandu Ovidiu. 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul viceprimar 
Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si domnul secretar Ioan Cojocari; 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia nr.1191 din data de 05.05.2011 a 
primarului Municipiului Timisoara. 
 
 
 ORDINEA DE ZI: 

 
 

1. Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara  din data  de 19.04.2011. 

2. Interpelările consilierilor municipali. 
3. Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara domnului  WILHELM FRIEDL. 
4. Proiect de hotărâre privjnd rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara 

pe anul 2011. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  a 

criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 la SC HORTICULTURA 
SA. 

6. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al  S.C. PIEŢE S.A. 
7. Proiect de hotărâre privind  atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au 

calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a 
unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta. 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a Sălii « Constantin 
Jude »(Olimpia) către Fundaţia « Mereu Aproape », în scopul  desfăşurării 
preselecţiei participanţilor pentru emisiunea « X Factor ».  

9. Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în 
incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea  şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara nr. 302/29.07.2010 -   privind  aprobarea 
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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 ». 

11. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 
aferent clădirii situate în Timişoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat 
bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2011, Asociaţiei 
Oncohelp. 

12. Adresa nr. SC2011 – 8870/29.04.2011  referitoare la Informarea Direcţiei 
Patrimoniu privind situaţia desfăşurării procesului de învăţământ al Liceului de 
Arte Plastice Timişoara şi Adresa nr. SC2011 – 009263/03.05.2011  a Liceului de 
Arte Plastice din Timişoara. 

13. Adresa nr. SC2011 – 008247/19.04.2011  privind plângerea prealabilă formulată 
împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 123/29.03.2011 – privind  aprobarea 
Planului Urbanistic  Zonal « Imobil de locuit S+P+2E +E retras » P-ţa Sf Iosif cel 
Nou nr. 9 Timişoara. 

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

 
 

 
   PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

 
1. Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara  din data  de 19.04.2011. 
 
Dl. GRINDEANU: Sa incepem sedinta de astazi cu primul punct si anume aprobarea 
procesului-verbal din data de 19-04-2011. Cine este pentru ? 
 -17 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

2. Interpelările consilierilor municipali. 
 
Dl. BOGDAN:   Este vorba despre strada Bogdanestilor, intrarea in cartierul Ronat. Este 
o mare problema acolo. Chiar daca nu putem asfalta, in gropile alea imense sa se puna 
ceva piatra in ele pentru ca efectiv nu mai ai cum sa treci , nici nu mai ai cum sa le 
ocolesti. Sant foarte multi locatari in zona. Sa gasim macar o solutie temporara pana cand 
reusim sa terminam ce se intampla acolo. 
Dl. GRINDEANU:  Acolo este o problema cu structura, nu doar refacerea va rezolva 
problema pentru ca nu e un trafic usor. O vom prinde in anii viitori probabil pe investitii 
dar deocamdata o vom face  pe un covor asfaltic care va rezolva problema dar partial. 
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Dl. BOGDAN:  Ideea este ca oamenii isi doresc macar o solutie temporara ca sa poata 
trece pentru ca sant atat de adanci craterele  incat isi lovesc cu masinile. 
Dl. GRINDEANU:  Stiu, am fost saptamana trecuta si  am inteles ca  inceput sa 
depoziteze balast si tot ce este nevoie pentru lucrarile premergatoare. 
 Daca nu mai sant interpelari as dori sa votam ordinea de zi.  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
3. Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara domnului  WILHELM FRIEDL. 
 
Dl. GRINDEANU:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
 

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara 
pe anul 2011. 

 
Dl. MOLDOVAN : Solicit doua amendamente cerute de Directia Patrimoniu, propun 
suplimentarea cu suma de 749,2 mii lei la cap.54.02.10, lucrari in continuare Casa 
Casatoriilor pentru Directia de Evidenta a Persoanelor disponibila de la cap. 67.02. 
 Tot la lucrari in continuare, lucrari in constructii, extinderea Gradinita Program 
Prelungit nr. 26 Timisoara suplimentarea cu suma de 500 mii lei , pozitia bugetara 
65.02.03.01, rectificandu-se negativ cu aceeasi suma pozitia 70.02.06 – iluminat public si 
electificari rurale. 
 
Dl. TOANCA :  Am doua amendamente ale Directiei Economice :  

1. – la obiectivul aparat computer tomograf pentru Spitalul Municipal in valoare 
de 1.800 mii lei din Programul de dezvoltare pe anul 2011 (anexa nr.3) – se va 
evidentia in bugetul local la titlul VI transferuri intre unitati ale administratiei 
publice si nu la titlul XI Active nefinanciare . In cadrul bugetului de venituri 
proprii si  subventii (anexa nr. 2) se va evidentia obiectivul amintit la venituri 
cod 43.10.14 «  subventii din bugetele locale pentru finantarea cheltuielelor de 
capital din domeniul sanatatii «  iar la cheltuieli la titlul XI Active 
nefinanciare, capitolul 66.02 sanatate. 

2. –Aceeasi evidentiere pentru pozitia  «  Dotari Spitalul Clinic Boli Infectioase 
si Pneumoftiziologie Victor Babes «  in valoare de 43  mii lei si pentru 
obiectivul «  Echipamente medicale dotare banca de tesuturi umane si 
celule/compartiment de transplant medular pentru reacreditare – Spitalul 
Clinic de Urgenta pentru Copii « louis Turcanu «  Timisoara – contributia din 
bugetul local in valoare de 34 mii lei 

3. – la capitolul 51.02.01.03 Autoritati executive, transferarea sumei de 80 mii 
lei de la titlul II Bunuri si servicii la Titlul X alte cheltuieli in vederea 
efectuarii platilor conform sentintelor civile. 
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Dl. GRINDEANU :  O singura intrebare am si eu la  d-na Smaranda, referitor la 
amendamentele domnului Moldovan nu se spune sursa de unde se scade, la cel cu 
suplimentarea pentru Casa Casatoriilor, unde este sursa ? 
D-na HARACICU :  Sant din venituri suplimentare. Initial a fost proiectul de buget 
cuprins pe capitolul 67 -activitati sportive si in urma amendamentului si necesitatii s-a 
propus ca  aceste venituri suplimentare sa fie directionate catre Casa Casatoriilor. 
Dl. GRINDEANU :   E mai mare rectificarea pozitiva fata de ceea ce ati spus in proiectul 
de hotarare ? 
D-na HARACICU :  Se incadreaza , dar initial cand am prezentat pe comisii, la prima 
propunere de proiect de buget din veniturile suplimentare a fost propus pentru cap.67 pe 
activitati sportive. 
Dl. GRINDEANU :  Va propun sa votam amendamentele in bloc. Cine este pentru ? 

- 20 voturi pentru 
 

Cine este pentru proiectul de hotarare cu aceste amendamente ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 

  PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli,  a 

criteriilor şi obiectivelor de performanţă pe anul 2011 la SC HORTICULTURA 
SA. 

 
Dl. RITIVOIU: Veniturile totale cresc cu 17 % in timp ce cheltuelile cu personalul cresc 
cu 20%. 
 Castigul mediu lunar/salariat creste cu 12%. Totusi este o institutie care tine de 
primarie, noi in primarie am redus cu aprox 25% veniturile si am dat oameni afara. 
 Ceea ce imi ridica cel mai mare semn de intrebare este prezentarea unui indicator 
care dupa m ine, am impresia ca vrea cineva sa ma induca in eroare. 
 Mi se prezinta aici un indicator in crestere si anume productivitatea muncii per 
total personal mediu care este in crestere adica la un numar de angajati se realizeaza un 
anumit venit. Si, pe un angajat se realizeaza un venit  mai mult decat anul trecut. Dar, 
daca am considera acest indicator pe baze reale si anume sa raportam veniturile obtinute 
la cheltuielile cu personalul am constatat ca acest indicator este in scadere de la 2,11 la 
2,05. Nu pot decat sa trag o concluzie ca cineva vrea sa ma induca in eroare. Nici vorba 
sa creasca productivitatea ci ea scade. Acest este motivul pentru care eu voi vota 
impotriva. 
Dl. JICHICI:   Eu doresc sa atrag atentia asupra modului in care din nou sant prevazute 
criteriile si obiectivele de performanta. Avem aceleasi criterii plate care nu reflecta sub 
nici o forma nici un fel de stimulent cu privire la eficienta managementului acestei 
societati. 
D-na  .........:  Referitor la productivitatea muncii si cheltuielile cu salariile, in BVC , ele 
sant influentate si de cheltuiala cu bonurile de masa. Nu se refera la productivitatea in 
calculul BVC-ului strict la cheltuiala cu salariile. De aceea rezulta aceasta influenta. 
Veniturile au crescut cu 17% iar cheltuielile cu 20% datorita faptului ca la cheltuielile 
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salariale in anul 2009 au fost cuprinse un salar minim de 600 lei iar in anul 2011, salarul 
minim pe economie este 670 urmand ca pana la sfarsitul anului sa creasca pana la 700 lei. 
Astea au fost principiile pentru care noi am majorat cheltuielile. Daca aceste cheltuieli 
minime pe economie vor creste la 700 lei vom aplica iar daca nu, nu le vom aplica. 
Dl. RITIVOIU:   Asta nu inseamna ca respectivul indicator nu a fost prezentat 
tendentios. In momentul ion care veniturile cresc cu 17% si cheltuielile, lasand la o parte 
tichetele cresc cu 20, nu avem cum sa avem un indicator in crestere. Este in scadere iar 
dumneavoastra ne-ati prezentat un indicator in crestere. 
 
Dl. GRINDEANU:  Daca nu mai aveti amendamente , cine este pentru acest proiect ? 
 -19 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 
 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
6. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al  S.C. PIEŢE S.A. 

 
Dl. GRINDEANU :   Cine este pentru ? 

- 21 voturi pentru 
-  2 voturi impotriva 

 
   PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

7. Proiect de hotărâre privind  atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au 
calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a 
unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta. 

 
Dl. GRINDEANU :  Am  avut un amendament in Comisia 3. 
Dl. MOLDOVAN :  Ideea este ca dupa ce s-au redactat documentele s-au constatat inca 
4 posibilitati de alocare, locurile sant mai multe terenuri,  parcelele respective, de aceea 
am propus pentru 35 de beneficiari ai Legii nr. 341 sa fie aplicabila hotararea noastra. 
Dl. GRINDEANU :  Avem la art. 4, alin 1 urmatorul amendament : «  se aproba 
atribuirea unui numar de 35 beneficiari ai Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de 
erou martir al Revolutiei Romane din decembrie 1989 a unor parcele de teren de 500 mp. 
rezultate in urma dezmembrarii parcelei topo 8107/1/1/1/1/1/1/1/1 proprietatea Primariei 
Timisoara conform  proiectului 1811/2011 intocmit de S.C. Black light S.R.L.ce va face 
parte integranta din prezenta hotarare. Lista anexa se va modifica in consecinta. 
Cine este pentru amendament ? 
 - 22 voturi pentru 
Cine este pentru acest proiect cu amendament ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a Sălii « Constantin 

Jude »(Olimpia) către Fundaţia « Mereu Aproape », în scopul  desfăşurării 
preselecţiei participanţilor pentru emisiunea « X Factor ».  
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Dl. MOLDOVAN:  Comisia III propune inchirierea contra cost.Am considerat ca este o 
emisiune comerciala, cu publicitate si nus tu daca e temeiul legal sa se aprobe gratuit. 
Dl. GRINDEANU:  Va supun atentiei amendamentul din Comisia III. Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
 
Cine este pentru proiectul in forma amendata ? 
 -21 voturi pentru 
 
Dl. SECRETAR:   Trebuie schimbat tot, inclusive titlul, ca nu mai spui folosinta 
gratuita.   “...privind inchirierea...” 
Dl. MOLDOVAN:  Noi avem tarifele aprobate printr-o hotarare de consiliu. 
Dl. GRINDEANU:  Am inteles, adoptandu-se amendamentul este clar ca nu mai 
atribuire gratuita. 
Dl. TOADER:   Fundatia “Mereu aproape” este o persoana juridica fara scop 
patrimonial. Din activitatile pe care le va desfasura nu se va realiza profit. 
Dl. MOLDOVAN:  Daca este emisiune televizata cu publicitate cum nu se va realiza 
profit? 
 
 
   PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 

9. Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în 
incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

 
Dl. EHEGARTNER:  Unele scoli beneficiaza de aceste spatii care aduc beneficii. Ma 
refer la situatia in care se obtin venituri si aceste venituri sant folosite pentru cheltuieli 
uzuale la nivelul scolii, sa stabilim o limita la care aceste venituri sa ramana la sursa. Asta 
cred ca ar trebui sa faca obiectul unui studiu de la caz la caz. 
 Cred ca este dificil sa faci un amendament stabilind o suma fixa din moment ce 
veniturile sant foarte diferitede la caz la caz dar daca sant situatii in care veniturile sunt 
consistente si pot fi destinate pentru plata unor utilitati cum ar fi consumul de energie, 
consumul de gaz, consiliul poate sa impuna plata acestor facturi direct de catre scoala. 
Dl. PRIMAR:  Daca ar face venituri pe munca lor specifica n-as avea nimic dar daca fac 
venituri folosind spatiile primariei, in contextul in care au datorii la COLTERM , etc... 

 Este o lipsă de control totală. Şi am dorit şi v-am şi spus în ianuarie că voi 
propune acest proiect în ideea ca toţi banii aceştia să treacă prin Direcţia Economică, prin 
Serviciul de Învăţământ. Şi să se regăsească tot în învăţământ că banii aceştia nu vor lua 
alte drumuri în bugetul local ci se vor dirija către învăţământ  
Dl. EHEGARTENER: Corect domnule primar, nu intră în contradicţie cu ce am spus 
eu. În aceste condiţii să fie stabilită o sumă de bani care să rămână.  
Dl. PRIMAR: Nu putem stabili o sumă. O să vă dau un exemplu şi o să vedeţi într-o 
informare de la punctul 12. Există licee în Timişoara, unde pe elev, per capita şi pe an 
cheltuim 220 de lei şi există alte  licee în Timişoara, unde per capita  per an, cheltuim 
5000 de lei.  Deci eu cred că or fi unii cu talente şi copiii care merg la şcoli vocaţionale 
unde e şi normal să se cheltuiască mai mult pentru ei. Pentru că oamenii aceştia având o 
vocaţie şi-o cultivă, copiii aceştia. Dar o diferenţă de la 200 la 5000 ceea ce înseamnă de 
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25 de ori mai mult pentru unii decât pentru alţii nu mi se pare chiar corect. Eu nu am 
nimic împotrivă dacă dvs. găsiţi o modalitate. Ceea ce am încercat noi aici a fost ca toate 
aceste venituri  care ne rezultă, să le avem în bugetul local să le adunăm la ceea ce dăm 
pe învăţământ, deci rămân tot în învăţământ. Alte chei eu nu am. Sunt şcoli generale unde 
cheltuim mai puţin sunt licee unde cheltuim mai mult. Deci nu văd cum. Aveţi o 
propunere concretă? Spuneţi cum vedeţi dvs.  
Dl. EHEGARTENER: Există o situaţie clară pentru fiecare unitate, de cheltuieli 
estimate pentru… 
Dl. PRIMAR: Am văzut că s-au cerut tot felul de plasme şi alte minuni, 
videoproiectoare. Ştiţi chestiile astea? 
Dl. EHEGARTENER: Cu astea sunt perfect de acord cu dvs. mă refeream doar la 
cheltuieli de birotică, detergenţi, pentru fiecare din aceste produse să vină. 
Dl. PRIMAR: Să facă buget de venituri şi cheltuieli şi să spună: pe an îmi trebuie 100 kg 
de detergent. Poftim, ei o să primească de la bugetul local bani  pentru 100 kg de 
detergent. 
Dl. EHEGARTENER: Dacă aceasta este o formulă mai bună. 
Dl. PRIMAR: E o normă. Trebuie să existe o normă de consum  pentru că nici noi aici la 
primărie  nu consumăm.  
Dl. EHEGARTNER:  La acest gen de cheltuieli m-am referit nu la altele cu altă 
destinaţie.  Sunt reparaţii mărunte care se fac din bugetul propriu.  
Dl. PRIMAR: Acelea se mai fac şi din fondul de clasă şi din ce mai dau părinţii. Să fim 
cinstiţi că şi părinţii dau destul şi nu avem pretenţie să ne dăm la banii părinţilor. Dar mi 
s-ar părea normal ca din ceea ce are primăria acolo bun imobiliar şi rezultă un venit, 
venitul acela să meargă tot pe cheltuieli făcute de primărie prin regii. COLTERM are 
datorii de zeci, sute de milioane la fel AQUATIM. Noi nu mai putem tolera asemenea 
chestii că nu mai avem finanţe. Nu avem de unde.  
Dl. ORZA: Înainte de şedinţă ştiţi că Direcţia Economică a venit cu propuneri de 
amendament în ultimul moment. Şi am oprit un astfel de amendament, dna. Haracicu vă 
poate confirma, în care una din şcoli nici nu are importanţă care, îşi propunea să cumpere 
un Logan, probabil acum înainte de a se vota acest proiect de hotărâre. Şi a apărut ideea 
ca începând de mâine primăria îşi propune să închirieze spaţiile de la învăţământ. Ele se 
închiriază deja şi nu am vrut decât să stabilim o regulă în care toţi banii se colectează şi 
apoi prin centrele bugetare se consumă tot pentru învăţământ toată suma 100% doar că nu 
mai apar scăpări de acest gen. Că  unii poate îşi drămuiesc mai bine banii şi îşi zugrăvesc 
cum spuneţi dvs. dl. consilier şi poate alţii zic lasă că eu mi-am rezolvat zugrăveala cu 
banii de la primărie şi-mi  cumpăr de banii pe care i-am făcut din chirii. Acesta ar fi un 
pas. Al doilea pas care cred că ar fi foarte interesant ar fi să vedem exact şi  pe domenii 
de activitate şi la ce sume se închiriază spaţiile acestea şi să le urmărim foarte atent. 
Dl. HORABLAGA:  Avem o  lege, Legea 1/2011 care în art. 112 alin.2 spune foarte clar 
că orice există e închiriat de către primărie. Atunci hotărârea noastră de consiliu local 
poate să bată legea aceasta? Indiferent ce amendament am putea face în această hotărâre e 
împotriva legii. Şi până la urmă riscăm să fie respinsă. Şi atunci cred că nu mai are nici 
un rost. 
Dl. PRIMAR: Tocmai de aceea am băgat proiectul, ca să vin în întărirea legii. Pentru că 
legea îmi dă acest drept şi chiar mă obligă să fac eu contractele şi nu şcolile, şi asta am 
făcut.  
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Dl. MOŞIU: Eu cred că discuţia ar putea merge şi în direcţia interesului directorilor 
începând de mâine de a mai închiria sau nu aceste spaţii din moment ce banii nu-i mai pot 
gestiona dânşii. Cred că aici e problema spinoasă. Directorii mai au interesul să închirieze 
în aceleaşi condiţii aceste spaţii? Sau e nevoie ca primăria sau o comisie să se ocupe de 
această problemă începând de mâine? Pentru că directorii clar nu mai au interes să se 
ocupe de închirierea spaţiilor din moment ce nu pot gestiona banii. Aceasta e părerea 
mea.  
Dl. STOIA: De ce credeţi că până acum ar fi fost interesaţi şi dintr-o dată devin 
dezinteresaţi? 
Dl. MOŞIU: Pentru că până acum au gestionat dânşii banii.  
Dl. PRIMAR: Mie mi s-ar părea normal şi cel puţin aşa am fost asigurat până acum că 
fiecare şcoală are un buget de venituri şi cheltuieli. Deci directorul trebuie să înţeleagă că 
el ca manager, că de fapt e managerul şcolii, trebuie să aibă acest interes. Interesul acesta 
nu trebuie să-i scadă şi e de-a dreptul imoral  ca directorul acum să se simtă lezat că în 
fond bunul primăriei nu mai e la dispoziţia lui ci la dispoziţia proprietarului. Iar eu mă 
angajez ca şi Consiliul Local ca şi primar că tot ce rezultă bani din astfel de închirieri, 
intră şi completează bugetul de învăţământ. Deci dacă am fi făcut la nivelul bugetului 
local, să zicem, luam banii aceştia şi dădeam în altă parte, aş fi înţeles că nu are interes, 
că zice: domnule, banii ni-i ia, asta e ca în bancul ce l-a zis Emil Boc, ca să fiu pozitiv 
faţă de dl. Prim Ministru, adică îi dau un favor şi după aceea îşi constituie un drept din el. 
Nu se poate. Deci părerea mea e să avem totuşi puţin simţ de măsură, nimeni nu vrea să 
le ia banii dar mărim fondul bugetar pe învăţământ. 
Dl. ŢOANCĂ: Ca să-l completez pe dl. Primar, îl asigur pe dl. Moşiu că directorii vor 
avea în continuare interes să închirieze aceste spaţii, în condiţiile în care toţi sunt puşi pe 
criterii politice şi urmează campanii electorale grele, interne şi internaţionale.  
Dl. MOŞIU: Nu ne-am gândit dar, dacă dvs. spuneţi, vom vedea.  
Dl. JICHICI: Eu nu văd niciunde în textul acestei hotărâri vreo prevedere cu referire la 
destinaţia acestor sume. Sigur e ok să spunem că vor fi date în buget, dar proiectul de 
hotărâre nu specifică la nici un punct acest aspect. Eu mă întreb, ce va garanta faptul că 
banii aceştia nu se vor duce unde va pe nişte alocări obscure din bugetul primăriei.  
Dl. SECRETAR: Spune aşa, că prin Direcţia Economică, Serviciul Financiar-
Învăţământ. Şi vor fi folosiţi în exclusivitate pentru procesul de învăţământ, facem o 
continuare. E bine aşa, amendamentul?  
Dl. JICHICI: Eu nu fac nici un  amendament pentru că voi vota împotriva proiectului. 
Am făcut o observaţie.  
Dl. TOADER:  Se fac interpretări şi unele lucruri au rămas neînţelese. Eu cred că e  
pentru prima dată când se pun lucrurile în ordine. Municipiul Timişoara ca şi proprietar al 
imobilelor, terenuri sau clădiri poate să gestioneze acest subiect aşa cum doreşte. Domnii 
directori de la şcoli să-şi vadă de procesul de învăţământ şi sumele de bani ce vor proveni 
din închirierea, concesionarea sau modul în care vom stabili noi, rămâne la latitudinea 
Consiliului Local să gestioneze aşa cum doreşte. Dacă noi dorim în mod obligatoriu să 
scriem că se vor folosi tot pentru procesul de învăţământ, putem să facem asta, dar nu ne 
obligă cu nimic. Deci noi ca şi proprietari ai acestor imobile, suntem cei care ar trebui să 
fim beneficiarii sumelor de bani şi să-i investim acolo unde credem de cuviinţă.  
Dl. JICHICI: Dl. Toader, aceeaşi reacţie o aveţi şi când primul ministru spune 
municipalităţii din Timişoara şi judeţului Timiş să-şi vadă de treaba ei? 
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Dl. TOADER: Nu văd conexiunea.  În cazul acesta eu am vorbit aplicat pe lege.  
Dl. JICHICI: Conexiunea e foarte simplă. Banii aceştia vor ajunge în buget şi de acolo 
vor ajunge  Dumnezeu ştie unde, dar sigur nu la şcoli.  
Dl. ORZA: Dumnezeu în cazul acesta e chiar Consiliul Local. Că votează bugetul.  
Dl. PRIMAR: Vă rog  faceţi completare, treceţi, noi am zis că vor fi gestionaţi prin 
Serviciul Învăţământ şi puteţi adăuga o frază. Sau un articol.  Ce am discutat înainte.  
Dl. SECRETAR: E făcută. „Şi vor fi folosiţi în mod exclusiv pentru procesul de 
învăţământ”.  
Dl. GRINDEANU: Supun la vot amendamentul. Completarea art. 2.  

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:   - 20 voturi penntru 
         -  1 vot impotriva 

Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile:   - 20 voturi pentru 

- 3 voturi impotriva 
- 1 abtinere 

 
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI: 

 
Proiect de hotărâre privind  modificarea  şi completarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara nr. 302/29.07.2010 -   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. JICHICI: Am o întrebare pentru dl. Secretar. A câta oară este când modificăm acea 
hotărâre de consiliu? Eu am impresia că aproape la fiecare şedinţă de consiliu punctul 
acesta e pe ordinea de zi.  
Dna. ANDREEA: Este prima  dată de fapt când se modifică, a doua oară când se aprobă. 
A fost o completare solicitată de Ministerul Dezvoltării să explicităm TVA-ul în hotărâre.  
Dl. JICHICI: Sunt foarte curios, înţeleg motivaţia pentru aceste modificări. Eu vreau să 
ştiu cine răspunde pentru faptul că aceste proiecte cu finanţare europeană nu sunt scrise 
de la bun început aşa cum trebuie? 
Dl. PRIMAR: Vă răspund eu pentru că de luni de zile vă urmăresc şi am impresia că 
trăiţi cu nişte păreri foarte proaste despre colegii noştri. Şi o să vă spun că  Ghidul 
Solicitantului şi vă rog să verificaţi. S-a modificat cel puţin de două ori, că în permanenţă 
ţi se pretind alte chestiuni în plus. Vreau să vă mai spun că refăcând SF-ul sau proiecte 
tehnice, apar diferenţe de valori care trebuie corectate şi nu se admite ca la final să nu 
mergem pe centimă la decontare. Deci dacă aveţi chiar dubii că aici se fură sau că sunt 
incompetenţi, vă rog să vă manifestaţi ca atare, dar nu mai insinuaţi aici tot felul de acuze 
nemotivate. Deci vreau să vă spun că aş fi preferat să nu fac proiectul acesta cu 
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Dumbrăviţa, de câte ori a trebuit să-l schimb din cauza ADR, a Dumbrăviţei, a 
ministerului.  
Dl. ŢOANCĂ: Domnule primar, dar nu vă supăraţi pe Dumbrăviţa.  
Dl. PRIMAR: Nu mă supăr, dar ştiu de câte ori că şi pe mine mă deranjează că în 
permanenţă trebuie să modific. Că s-a modificat SF-ul, că s-a modificat proiectul tehnic, 
că trebuie să adaug încă nu ştiu ce frază, că trebuie să bag CF-ul nu ştiu cum. Data trecută 
aţi votat 5 bani.  
Dl. SECRETAR:  Noi nu avem nici un ghişeft cu treaba asta,  numai ca să-i ajutăm pe 
ei.  
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul de hotărâre.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile:   - 23 voturi pentru 
 
 

  PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 
aferent clădirii situate în Timişoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat 
bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2011, Asociaţiei 
Oncohelp. 
 
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul de hotărâre.  
-  Cine este pentru? 
Se numără voturile:   - 20 voturi pentru 
 
                                          PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2011 – 8870/29.04.2011  referitoare la Informarea Direcţiei 
Patrimoniu privind situaţia desfăşurării procesului de învăţământ al Liceului de 
Arte Plastice Timişoara şi Adresa nr. SC2011 – 009263/03.05.2011  a Liceului de 
Arte Plastice din Timişoara. 
 
 
Dl.ORZA: Ideea e ca toţi membri Consiliului Local să ia la cunoştinţă despre situaţia 
respectivului liceu. Aveţi toate datele scrise acolo, vă rog dacă există nelămuriri colegii 
de la Patrimoniu sau de la alte direcţii vă stau la dispoziţie, ideea e că va trebui să luăm în 
cel mai scurt timp o decizie legată de ce se va întâmpla acolo.  Dacă mai sunt nelămuriri, 
punctual le rezolvăm pe fiecare în parte.  
Dl. STOIA: Vreau să-l citez pe dl. Toader  care spunea că este dreptul suveran al 
Consiliului Local de a hotărî cui, când, cum şi în ce variantă  face plăţile. Şi cine face 
plăţile este cel care decide.  Nu inspectoratul, nu directorul de şcoală, căruia îi e teamă să 
nu se murdărească pe pantofi cumva, când merge la Şcoala Generală nr. 7.  
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                                          PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2011 – 008247/19.04.2011  privind plângerea prealabilă formulată 
împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 123/29.03.2011 – privind  aprobarea 
Planului Urbanistic  Zonal « Imobil de locuit S+P+2E +Eretras » P-ţa Sf Iosif cel 
Nou nr. 9 Timişoara. 
 
Dl. GRINDEANU: Supun la vot menţinerea hotărârii din luna martie.  
                                -  Cine este pentru? 
                                Se numără voturile:   - 14 voturi pentru 
           -  1 abtinere 
 
Dl. viceprimar ORZA:  Rog Consiliul Local sa nominalizeze o persoana care se va 
deplasa la Varna in perioada 21.05.2011-26.05.2011 la “ A 12-a intalnire de Prietenie si 
Cooperare a Primarilor din Principalele Orase Balcanice”. 

Cheltuielile de sedere, cazare si mese sant suportate de organizatori si se solicita 
doar nominalizarea unui consilier municipal si aprobarea cheltuielilor aferente deplasarii. 
Dl. RITIVOIU:  Propun pe doamna Romanita Jumanca. 
Dl. GRINDEANU: Avem   o propunere. Cine este pentru ? 
 - 19 voturi  pentru 
 
Dl. PRIMAR: Aş dori să vă fac o comunicare pentru marţea viitoare. Colegii cu care am 
fost în Italia în toamnă şi am  vizitat acea uzină la Cesena îşi  aduc aminte că am văzut 
acolo tehnologie unde biomasa este folosită după ce se prepară sub o anumită formă ca 
element combustibil la termocentrale. În spiritul acesta colegii de la Colterm şi de la 
Retim au fost în Germania în urmă cu două sau trei săptămâni şi am invitat pe colegul 
Puri din partea partenerului german al Retim-ului să vină să facă prezentarea acestei 
tehnologii în faţa dvs. E o chestiune foarte importantă pentru că dacă reuşim să o adaptăm 
la condiţiile Timişoarei va fi în măsura în care toată această biomasă care în momentul de 
faţă  nu o refolosim să o putem folosi la CET.  Deci ca element combustibil la CET.  Şi o 
întreagă tehnologie care presupune după aceea şi o sumă de bani dacă ne însuşim şi 
mergem pe ideea aceasta. De aceea eu v-aş ruga dacă sunteţi de acord ca marţea viitoare 
la ora 16 să facem comisii reunite măcar în intervalul de cel mult o oră în care să vi se 
prezinte această tehnologie de către oameni specialişti. O să fie şi colegii de la Colterm 
cei de la Retim care au fost acolo, vă pot da completări şi atunci să vedem, dacă decidem 
în consecinţă, va trebui şi un vot şi un proiect de hotărâre. Asta ar fi rugămintea mea 
pentru marţea viitoare.  
 
Dl. GRINDEANU: Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara si va multumesc pentru participare. 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR 
 
Cons. GRINDEANU SORIN                    IOAN COJOCARI 

 11


