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  PROCES- VERBAL 
 
Incheiat astazi 20-12-2011  cu ocazia sedintei extraordinare a  
  Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 

 
 
 Presedinte de sedinta – Cons.SZABO FRANCISC  

Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 21; 
Au absentat : Adriana Blaj, Ovidiu Ciuhandu, Saracan Maria, Claudia Borza, 
Ciprian  Jichici ,  Ciprian Bogdan. 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul 
viceprimar Sorin Grindeanu , domnul viceprimar Adrian Orza si domnul secretar 
Ioan Cojocari. 
 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului 
Timisoara  nr. 2296 din data de 15.12.2011 . 

 
ORDINEA DE ZI: 
 
 
PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara nr.290/03.08.2011- probarea contractării unei finanţări 
rambursabile interne/externe în valoare de maxim 50 milioane euro în vederea 
achiziţionării de tramvaie şi modernizarea depoului 
 
Dl. SZABO: Supun la vot acest proiect. 

- Cine este pentru? 
                     Se numără voturile: 19 voturi pentru 
 
 
 



PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Oportunitate pentru achiziţia de 
tramvaie noi respectiv modernizare depou la Regia Autonomă de Transport 
Timişoara. 
 
Dl. SZABO: Supun la vot acest proiect. 

-   Cine este pentru? 
                     Se numără voturile: 19 voturi pentru 
 
 
 
      PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Marcarea zilei de 20 Decembrie ca zi a Timişoarei, zi de importanţă locală.  
 
Intonarea Imnului de Stat. 
Păstrarea unui moment de reculegere în memoria celor căzuţi în timpul Revoluţiei. 
 
Luări de cuvânt: dl. Francisc Szabo,  Primarul Municipiului Timişoara dl. Gheorghe 
Ciuhandu,  dl. Lorin Fortuna, dl. Cârja Mihai, dl. Tudorel Burlacu, dl. Romulus Iancu, dl. 
Vlădăsan Emil, dl. Chiş Ioan, dl. Mirco Atanascovici, dl. Băcanu Liviu.  
Dl. SZABO: În urmă cu 22 de ani când cădeau rând pe rând dictaturile comuniste în 
Europa de Est aşteptam cu sufletul la gură minunea care a venit în ţara noastră din 
Timişoara. Scânteia a fost dată de nesupunerea unui grup care era însufleţit de dorinţa de 
libertate, de democraţie. Numele oraşului nostru a fost cunoscut de întreaga lume. Din 
păcate nu toţi s-au putut bucura de libertatea câştigată. De aceea propun păstrarea unui 
moment de reculegere în memoria celor căzuţi în timpul Revoluţiei. 
Dl. PRIMAR: Mulţumesc domnule preşedinte.  Ne-am gândit ca în această zi să oferim 
posibilitatea fiecărei asociaţii, de a organiza aceste activităţi comemorative.  Această zi 
are o importanţă locală dar şi naţională pentru că Timişoara  a fost primul oraş care s-a 
eliberat de dictatură şi oraşul Timişoara cinsteşte această zi cum se cuvine.  Rugămintea 
mea este să trecem azi peste partizanate politice sau de altă natură şi să-i respectăm pe 
acei oameni care s-au sacrificat.  
Dl. LORIN FORTUNA: Stimaţi invitaţi am venit azi aici să rememorăm bucuria, 
tristeţea, emoţia trăită acum 22 de ani la Timişoara.  Puţini ştiu că alegerile din 1990 s-au 
făcut cu condiţia să nu putem participa în calitate de revoluţionari ci doar ca reprezentanţi 
ai unor intreprinderi din Timişoara, la aceste alegeri nimeni nu ne-a susţinut şi erau mulţi 
interesaţi să ne dea la o parte pe motiv că ne-am epuizat credibilitatea.  Noi am pornit un 
demers de modificare a Constituţiei pentru că noi nu avem o Constituţie lege ci o 
declaraţie de intenţii.   Pentru acest lucru avem nevoie de sprijinul parlamentarilor de 
Timiş în special.  Vmulţumesc.  
Dl. CÂRJA MIHAI: Poporul român se află într-o dublă imoralitate. Una a neascultării 
divinităţii şi alta a dezbinării morale.  Avem nevoie de o revoluţie morală de o unificare 
morală a cultelor fără de care se nu poate face un pas înainte şi vom rămâne în mocirla 
imoralităţii.  



Dl. BURLACU: O mare nerealizare a societăţii româneşti este aceea că nu s-a făcut încă 
separarea puterilor în stat. Presa ne aplică nouă nu celor care trebuie legea lustraţiei. 
Presa vânează disensiunile dintre noi.  Aceasta este presa plătită şi servită nu cea pentru 
care am luptat noi în 1989.  Nu ne rămâne decât să declanşăm o revoluţie morală. Am 
ajuns azi într-o stare mai jalnică decât în 1989.  
Dl. Romulus Iancu: Stimaţi invitaţi noi trăim azi o dramă şi nu ne va îngenunchia 
guvernul Boc pentru că noi vrem semnitate respect şi nu acei bani.  Guvernul trebuie să 
respecte o lege ea nu poate fi încălcată în mod grosolan.  Vom citi Proclamaţia de la 
Timişoara care cuprinde elemente esenţiale de nivel constituţional. Noi am îmbrăcat 
cămaşa morţii şi un om care a trecut o dată pe lângă moarte nu poate fi uşor învins. Nu 
vom renunţa la idealurile noastre din 1989 până vom muri. Vă mulţumesc. 
Dl. CHIŞ IOAN: La 22 de ani încă există voci care pun în umbră revoluţia sângeroasă.  
Dar avem o criză seriosă de moralitate în prezent, şi se manifestă tot mai intens o 
incapacitate managerială a potenţialului pe care l-am avut. Nu trebuia să fie aşa dar acesta 
e rezultatul.  E grav că noi suntem neîntrecuţi în meşteşugul vorbelo şi mai puţin al 
faptelor.  
Dl. ATANASCOVICI: Stimaţi invitaţi, în fiecare an vin aici să-mi afirm solidaritatea cu 
lupta începută la Timişoara în ziua de 16 Decembrie şi care a fost finalizată cu succes în 
20 Decembrie când revoluţia română a trimfat.  Voi fi în continuare alături de dvs. În 
lupta pentru scopurile pe care le aveţi. Trăiască România trăiască Timişoara.  
Dl. Băcanu: Vă mulţumesc, noi avem aici o dezbatere în care ne putem spune unul 
celuilalt ce greşeli am făcut pentru a nu le mai repeta. Buni sau răi suntem primii eroi ai 
revoluţiei.  Azi mă consider un mare licurici după ce am fost golan, găozar.  Noi vom 
transforma Timişoara într-o mişcare politică vom lansa a treia proclamaţie şi tot ca un 
mesaj solemn:  Jos Băsescu! 
Dl. SZABO: Vă mulţumesc pentru participare vă doresc Sărbători Fericite sănătate, 
declar şedinţa închisă.  
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
 
Cons. SZABO FRANCISC              IOAN COJOCARI 
 


