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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 14 FEBRUARIE 2011, în Sala de 
Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, reprezentanţi ai Direcţilor de specialitate 
din cadrul Primăriei Timişoara, reprezentanţi ai unor instituţii şi ONG, cetăţeni. La 
dezbatere au participat circa 30 persoane. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul unei ore 
si 20  minute, începând cu ora 11.  
 

Ordinea de zi 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Timişoara pe 
anul 2011, 

2. Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 141/24.04.2007. 

…………………………………………………………………………………………… 

- Nyari Ciprian - Buna ziua.In primul rand va multumim pentru prezenta la acesta 
dezbatere. Astazi v-or fi supuse dezbaterii 2 proiecte de hotarare si anume 
Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara 
pe anul 2011si un Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 141/24.04.2007. 
Pe cei care doresc sa ia cuvantul ii rog sa se prezinte si sa vorbeasca la microfon 
deoarece sedinta este inregistrata atat video cat si audio si toate propunerile 
dumneavoastra vor fi trimise catre Consiliul Local in vederea analizarii acestora. 
Tin sa precizez ca, Conform dispozitiei 92 din 2007 durata de maxima de 
exprimare a punctelor de vedere este de cinci minute pentru fiecare participant, iar 
acesta trebuie sa fie pe subiectlul dezbaterii de astazi. In continuare as dori sa o 
rog pe doamna Smaranda Haracicu sa inceapa prezentarea Bugetului Local. 

- Smaranda Haracicu, director Direcţia Economică: prezentarea proiectului de 
hotărâre (anexă la prezentul proces-verbal) 

- Nyari Ciprian – Daca doreste cineva sa-si exprime punctul de vedere, il rog sa 
pofteasca in fata si sa se prezinte. 

- Urs Daniel – Sunt cetatean al orasului Timisoara din cartierul Lipovei, fost 
angajat al Primariei Municipiului Timisoara si as dori sa inteleg ce faceti 
dumneavoastra aici. Ce face Directia de Dezvoltare de 20 de ani in Timisoara, ca 
nu pot sa-mi dau seama. In afara de a sustrage bani publici prin firmele nepotilor 
doamnei Aura Junie pe care am sa le demonstrez prin plangerea facuta la DNA, 
cum sustrage banii doamna Aura Junie din bugetul Municipiului Timisoara nu pot 
sa-mi dau seama ce s-a facut, pentru ca vedeti ca pana si sediul PNTCD se darama 
peste cetatenii orasului.Se platesc studiii de fezabilitate pe sume enorme care nu 
cred ca se vor realiza in urmatorii 20 de ani. Ni se propun trenuri suspendate si noi 
nu avem nici macar refugii RATT, ca sa nu mai vorbim de spatii verzi. Anul 
trecut a fost un buget pentru taiat crengile pe marginea copacilor de 6 mil. de euro 
din cate imi aduc aminte si ni s-a propus la un moment dat taxa de habitat pentru 
ca nu sunt bani sa renovam cladirile din centrul istoric. Pai din 6 mil. de euro, 
doamna Junie, cred ca faceati toate cladirile din oras cu tot cu blocurile lu’ 
Ceausescu. Voi nu sunteti in stare nici macar sa le zugraviti. Va doresc un sejur 
foarte frumos la puscarie doamna Aura Junie impreuna cu Primarul si cu toti care 
furati orasul de 20 de ani. Va multumesc. 
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- X-cartierul Buzias – Acest cartier de ani de zile a fost lasat in voia nimanui. Am 
facut 2 interventii la domn’ Primar, acum doi ani, acum 3 ani, si vad ca nimic. Din 
septembrie 2010 se promite ca se face un loc de joaca pt. copii, insa nicio miscare. 
Este vorba de intersectia strazii Recoltei cu Legumiculturii. Inca o problema.In 
zona respectiva s-a instalat acea iluminatie stradala. De vreo 2 – 3 seri nu se mai 
aprinde. 

- Velicescu Corneliu – Referitor la programul primariei de reabilitare a blocurilor, 
faza prima ; au ramas 17 blocuri nefinantate. In bugetul actual este o suma 
prevazuta pentru respectivele 17 blocuri, in ce conditii de finantare si daca exista 
un plan cu privire la cele 17 blocuri ramase. Mentionez ca blocul despre care 
discut in prima faza era pe pozitia a opta de prioritati, trecand apoi la loturi, s-a 
pierdut si suntem in completa ceata.Va multumesc. 

- Aurelia Junie – Ceea ce pot sa va spun : pe lista de investitii pentru anul 2011 
sunt 6 pozitii, pentru ca doar pentru 6 pozitii s-a primit finantare de la Guvern. 
Conditia ca sa putem finaliza cele 17 blocuri este sa existe cofinantarea de la 
Guvern. Cofinantarea a venit doar pentru 6 blocuri. Noi am cuprins in lista toate 
cele 17 blocuri ca sa existe pozitie in cazul in care Guvernul va accepta 
cofinantarea. 

- Buciuman Nicolae -  Prima problema se refera la cale Mosnitei, pentru ca s-au 
facut lucrari de canalizare, intretinere nu s-a facut deloc de 20 de ani. Solicit iarasi 
o expertiza, un studiu de fezabilitate, pentru a se reface partea carosabila, sa se 
prevada macar un trotuar daca nu doua cum este normal. Sunt 2 km de strada la 
care nu exista trotuar, nu exista iluminat public. Este strada care face legatura 
dintre un cartier si zona centrala. Macar o refacere a carosabilului. A doua 
problema se refera la zona Plopi Sud. Este o zona noua, introdusa ca zona de 
locuinte, dar si alte functiuni si am tot avut promisiuni in legatura cu alimentarea 
cu energie electrica si iluminat public pe strazile nou infiintate. Poate macar 
studiu de fezabilitate o sa se faca anul acesta. Multumesc. 

- Olariu Petru – Pentru Casa Casatoriilor in anul 2009 au fost alocati 945.000 lei, 
in 2010 au fost 1.200.000 lei, si chiar atunci intrebam cand o sa se termine aceasta 
Casa a Casatoriilor, pentru ca daca ma uit la sumele care erau alocate prin HCL 
597/2006, acolo ajungea la 3900 euro/mp. Cu banii care s-au alocat pana acum si 
cu ce se aloca acum, cred ca cumparati o cladire mult mai mare, nu mai avea rost 
sa investiti acolo. Explicati care e situatia. La amenajarea Parcului Poporului, 
cand naiba se mai termina Parcul Poporului, ca daca va aminititi, presa a spus 
acum cativa ani ca nici daca gardul ar fi din aur nu ar costa asa de mult.Vad ca 
iarasi sunt 611.000 lei. La reabilitarea imobilelor. Aici e spus asistenta tehnica 
pentru 72 de imobile cu o valoare de 87.000 lei, iar dupa cate spunea si doamna 
Junie in cel mai fericit caz or sa fie cateva pe care le numaram pe degete ; 6 in 
cazul in care nu mai vin bani, sau 17 daca mai vin bani. Imapartiti cei 87.000 lei si 
o sa vedeti ce bani iau oamenii acestia. Eu dupa cate stiu sunt 2 diriginti de santier 
care asigura asistenta tehnica. Toti bani acestia se duc la cei 2 diriginti de santier ? 
Sau este si altceva. Eu am urmarit anul trecut lucrarea Extindere retele apa canal 
Plopi zona  Martir Tanase. Eu stiu ca s-a terminat lucrarea, nu stiu daca s-au facut 
platile, dar acolo s-a extins si apa si canalul  si vad ca mai sunt 676.000 lei. Nu s-
au platit anul trecut, sau care e cauza ? Din cate stiu eu reteau subterana in 
Timisoara daca este 50 % reabilitata. Am vazut ca sunt 20.000 lei care sunt pentru 
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functionare, iar partea cealalta de la 43 pana la 60 si ceva dupa cate stiu eu este 
acel proiect cu fonduri europene pentru conditii de mediu, iar acolo nu se va face 
nimic in reteaua subterana, iar noi stim ca toata ziua ni se opreste apa calda si 
caldura. Mai exista in perspectiva asigurata functionarea Coltermului, sau 
probabil se stie ce se intampla cu Coltermul si atunci sa stim si noi ce sa facem. 

- Smaranda Haracicu – Casa Casatoriilor, este Directia de Patrimoniu, pentru 
Parcul Poporului domnul Ciupa la Protectia Mediului, iar reabilitarea termica si 
transporturi este Directia Tehnica. 

- Olariu Petru – Am ridicat problema gosodariei subterane, daca sunt bani pentru 
refacerea ei. Tot timpul Coltermul sparge si se dau o gramada de bani care se duc 
pe apa sambetei. 

- Smaranda Haracicu – Ceea ce era precizat la Colterm, suma aceea de 20.000 lei 
este pentru subventii, iar partea de investitii o sa va spuna doamna Aura. 

- Aurelia Junie – Lista de cheltuieli de dezvoltare, anul acesta are doua subliste. 
Una de investitii cu care erati obisnuiti si una cu finantari internationale. Lista 
1.3a care este lista obisnuita de investitii cuprinde 90% proiecte in continuare, 
contracte care au fost semnate si trebuiesc finalizate si prin asta va raspund la 
toate intrebarile pe care le-ati spus referitor la pozitii. Chiar pozitia la care va 
refereati dumneavoastra asistenta tehnica si una din strazi sunt restante de plata. 
Sunt lucrari finalizate cu facturi care trebuiesc achitate. Referitor la Casa 
Casatoriilor, la fel este restanta de plata pana la contract. Nu este nimic 
suplimentar fata de contractul initial. Proiectul Aquatimului cuprinde si lucrari de 
extindere canalizare, nu include doar lucrari de suprafata ci si constructie de 
lucrari subterane, atat pe raza municipiului cat si pe toata regiunea. Daca va uitati 
in lista sunt si la Colterm lucrari care sunt lucrari in continuare, nu sunt lucrari noi 
si sunt sume destul de mari daca va uitati. Sunt 4218 total din bugetul local. 

- Olariu Petru – Vorbeati de 2 retele termice secundare. Asta ni se pare foarte 
putin. Daca ne gandim se pierde foarte mult in reteau subterana, cred ca aici ar 
trebui gasita o solutie pentru ca altfel tot timpul o sa dam bani degeaba. 

- Aurelia Junie – Primaria are lucrari subterane pe toate utilitatile. Contributia la 
cofinantarea proiectului pe postmediu cel de 74 mil. este de circa 20 si ceva de 
mil.de euro. Exista echilibrare care trebuie facuta. Nu se poate da tot bugetul 
numai pe o singura utilitate, pentru ca atunci restul utilitatilor raman fara bugetare 
in anul respectiv. In anul acesta si inca doi ani Calorul va beneficia de o finantare 
din partea C.L., cred ca cea mai mare dintre toate societatile noastre plus cateva 
lucrari din Bugetul Local. Calorul anul acesta are cea mai mare alocare dintre 
toate firmele noastre. 

- Olariu Petru – Dar mai inainte am spus ca acesti bani sunt pentru imbunatatirea 
conditiilor de mediu. 

- Aurelia Junie – Nu aveti dreptate. Bani sunt pentru imbunatatirea conditiilor de 
mediu, dar ei se investesc in productie, se investesc in centrala terminca care este 
retehnologizata pentru a produce prin cogenerare. Sunt lucrari de infrastructura cu 
impact asupra mediului, se investeste in infrastructura. 

- Olaru-cartier Plopi – As avea rugamintea sa fie mai multe investitii la mediu, la 
ecologizare, educarea noastra si dotare. Daca ma refer la RETIM sa tina mai 
multe actiuni cu parintii copii si bunici pe teme ecologice sa ne cultive tuturor 
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indiferent de varsta cultul pentru curatenie. Daca mergeti prin oras o sa vedeti ca 
suntem dotati, dar nu respectam ceea ce s-a amenajat inclusiv in centrul orasului. 
De asemenea daca nu sunt finante am renuntat la ideea de a construi un post de 
Politie Locala in cartierul Plopi si am avea rugamintea, prin domnul Bodo, sa se 
aloce mai multi bani pentru miscarea dansilor de locomotie in toate cartierele, 
pentru ca acolo se pregatesc dusmanii nostrii care vin si ne sparg bancile, ne sparg 
casele, ne iau pensile la bunici si la varstnici. Daca ar fi sa vorbesc despre 
cartierul Plopi, ar fi pacat sa fiu ne multumit, pentru ca tot ce n-i s-a cerut anul 
trecut sau ce am cerut noi, prin cetateni, s-a realizat, ba mai mult s-a si depasit. Si 
in final, daca s-ar mai realiza cele cerute de noi in 2 Decembrie cand ne-am 
intalnit cu domnul Primar sa stiti ca nu s-ar simtii in cartierul Plopi criza 
financiara. Va multumesc. 

- Nyari Ciprian – Multumim. Mai sunt puncte de vedere ? Daca nu, as dori sa 
trecem la urmatorul punct si anume un un Proiect de hotarare privind revocarea 
HCL nr. 141/24.04.2007. Rog colegii de la Instituţia Arhitectului Şef să prezinte 
acest proiect de hotărâre 

- Codreanu Cristina Bună ziua. Mă numesc Codreanu Cristina şi vă prezint 
proiectul de hotărâre iniţiat de Instituţia Arhitectului Şef privind revocarea HCL 
nr 141/ 24.04. 2007. acest proiect de hotărâre se întemeiază pe art. 2 alin 4. a 1 din 
Legea 50/1991 şi are 2 mari articole: unul prin care revocă HCL 141/2007 şi doi 
care reglementează situaţia lucrărilor pentru care s-a emis un certificat de 
urbanism valabil pentru scopul de mansardare în baza HCL 141 şi pentru care se 
vor continua procedurile de autorizare în temeiul L 50/1991 care prevede că 
procedura de autorizare începe cu emiterea certificatului de urbanism. Precizăm 
că acest proiect de hotărâre are la bază art.2 din Legea 50/1991, articol care a fost 
publicat în Monitorul Oficial ca şi modificare a Legii 50 în 7 iulie 2009. Dacă 
aveţi întrebări, propuneri… 

- Mureşan Marius: Bună, mă numesc Mureşan Marius şi aş dori şi eu, dacă se 
poate 3 întrebări. Una: dacă modificarea apărută din câte înţeleg eu în 2009, în 
iunie, de ce s-a pus în discuţie aşa târziu adică, mai exact, au început discuţiile în 
februarie. Asta ar fi una, in condiţiile în care în momentul de faţă din câte ştiu eu, 
da?, nu există nicio asociaţie înscrisă în programul de reabilitare termică până în 
momentul de faţă iar reglementarea privind mansardele vine în sprijinul ei mai 
mult. Asta ar fi prima întrebare. A doua: dacă HCL-ul de la data la care a apărut 
această modificare adică din iunie 2009, a fost în aplicare înseamnă că din 
momentul acela deja existau probleme din punct de vedere legislativ sau eu cel 
puţin aşa înţeleg, asta este a doua întrebare şi a treia: cine va decide din punct de 
vedre arhitectural pentru Timişoara cum se va construi că probabil, Legea 50 sunt 
mult mai multe tipuri iar HCL-ul care există în momentul de faţă te reglementează 
destul de clar, pentru că Regulamentul care a fost făcut în 2007 scrie clar 
înălţimea la ….1,5  înălţimea la coamă 5 metri iar dacă ne uităm în oraş vedem de 
fapt care este problema acestui HCL că nu s-a respectat. Iar daca se respecta era 
mai bine pentru oraş şi pentru asociaţiile de proprietari că nu mai erau discuţii. 
Pentru că trebuie să recunoaştem că au fost discuţii şi nu trebuie să fiu de-a 
dreptul stupid să zic că totul a fost roz. Dar, daca se respecta HCL-ul şi asta nu 
trebuia să o facă asociaţiile de proprietari sau cei care investesc deci trebuiau să 
facă autorităţile, eu zic că era foarte bine. Şi doar o mică completare, ca şi simplă 
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curiozitate aş vrea să ştiu câte blocuri s-au reabilitat prin acest HCL în condiţiile 
în care nu se ia nici un ban de la autorităţile locale şi nici de la guvern şi câte s-au 
reabilitat cu programul privind banii alocaţi de la guvern şi de la primărie. Vă 
mulţumesc. 

- Ciprian Cădariu: Referitor la prima întrebare cea legată de cei din iulie 2009 şi 
până în februarie 2011 când s+a luat această decizie, mi+e greu să vă răspund eu 
la această întrebare …eu de anul trecut am început discuţia cu cei din Instituţia 
Arhitectului Şef legat de acest articol care prevede posibilitatea autorizării a încă 
unui etaj şi cumva există o problemă între ce se reglementa prin HCL şi ce 
reglementează Legea 50 după modificarea din 2009 şi tocmai de aceea am 
considerat că ar fi bine să mergem doar pe Legea 50 care permite mai mult decât 
o mansardă, permite un etaj în plus peste clădirile existente deci 20% din 
suprafaţa desfăşurată din suprafaţa unui bloc că despre asta este vorba, înseamnă 
un etaj efectiv. Iar cum bine aţi subliniat şi dvs. o grămadă din lucrările executate 
pe baza HCL-ului existent nu au respectat tocmai condiţiile de genul acesta: cota 
la cornişă, cota la streaşină, lucru care atunci nu înţeleg de ce să nu mergem pe 
Legea 50 care permite un etaj pur şi simplu. Deci asta este răspunsul care este 
cumva legat şi de întrebarea a doua a dvs. Nu-mi amintesc exact care a fost 
întrebarea a treia. Care a fost întrebarea a treia?  

- Mureşan Marius. câte blocuri s-au reabilitat prin acest HCL şi câte s+au făcut 
prin programul care a existat înainte că nu mai există…..dacă nu ştiţi pot sa vi-l 
zic eu. S-au reabilitat prin Primărie şi Guvern în jur de 50 de blocuri şi tot prin 
HCL adică fără nicio sursă de la buget-bugetul de stat sau al autorităţii locale – s-
au reabilitat tot atâtea şi este în proces în continuare. De asta zic că şi din punct de 
vedre economic şi pentru Primărie dar şi pentru asociaţiile de proprietari pentru că 
se fac reduceri esenţiale la costul de încălzire e foarte bine să discutăm aceste 
detalii care sunt de interes şi este un proces continuu care merge în continuare 

- Ciprian Cădariu :Nu zice nimeni că pe baza acestui articol, asociaţiile de 
proprietari nu pot să facă aceste lucrări în continuare. Este o înţelegere între 
asociaţia de proprietari şi dezvoltatorul acelui etaj la urma urmei. Sau a mansardei  

- Mureşan Marius Pe undeva suntem la unison. Problema este să se zică foarte 
clar. Mergem pe Legea 50 asta înseamnă că din punct de vedere arhitectural 
probabil … 

- Ciprian Cădariu Oricum cerinţa va fi de tratare a întregii clădiri. Noi vom 
solicita ca întreaga clădire să fie tratată din această nouă intervenţie nicidecum 
doar un acoperiş sau doar ….dacă asta e frica dvs. 

- Mureşan Marius: da, pt că e mult mai bine să ştim de la început cum se vor face 
e bine şi pentru asociaţiile de proprietari din punct de vedere al negocierii. Aici 
este şi dl de la FALT care poate să vă transmită şi care sunt nemulţumirile sau 
problemele asociaţiilor de proprietari privind această problemă.  

- Ciprian Cădariu: da, spuneţi 
- Petru Olariu, FALT : eu aş vrea să amintesc despre problema mansardărilor că 

au fost discuţii foarte mari la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara, la nivelul 
Instituţiei Arhitectului Şef au fost întâlniri chiar cu factorii politici, cu specialiştii 
pentru că exista o..şi pro şi contra mansardărilor. Deci, n-aş vrea să spun că 
mansardările n-ar trebui să se facă sau ar trebui sa se facă pentru că această 
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discuţie este foarte actuală şi acum dar, vreau să spun că, cu câţiva ani în urmă a 
existat un ghid MLPAT vizavi de mansardări. În baza acelui ghid, având în vedere 
că în Timişoara s-au realizat lucrări fără autorizare ştim cu toţii atât acoperişuri 
cât şi mansardări era necesară o reglementare care să o ştie toată lumea şi să fie 
obligatoriu respectată atât de către cel care face proiectul, atât de către executant 
cât şi de către Primărie în momentul când emite autorizaţia de construit. Din 
păcate, nu vreau să aduc vina, dar ştiţi si dvs. că nu s-au respectat foarte multe 
lucruri din acea hotărâre care era Hotărârea Consiliului Local şi a Primăriei 
Municipiului Timişoara deşi atunci am discutat.. dacă puneţi condiţiile astea le 
veţi respecta - da, le vom respecta. Pot să vă dau exemple în pauză sau când vreţi 
unde nu s-au respectat…le ştiţi şi dvs. Şi atunci, ceea ce spuneţi dvs. acum prin 
modificarea legii, Legea nu a venit să fie, ştiu eu, restrictivă, Legea a devenit 
permisivă şi în momentul în care a devenit legea permisivă nu ştiu dacă nu putem 
să avem o procedură la nivelul Consiliului Local aici mă refer  că ar trebui să 
existe o procedură …că sunt o serie de funcţionari publici care primesc dosarul, 
da? Şi atunci este foarte greu ca toate lucrurile astea să le dirijaţi dvs. să spuneţi se 
aprobă, nu se aprobă. Şi eu mă gândesc că dacă totuşi nu puteţi să lăsaţi o 
Hotărâre de Consiliu Local pe care nu o interzice Legea dar ea ar completa legea 
că în condiţiile astea se poate face mansardarea ……dar văd că şi punctul dvs. de 
vedere este că se acceptă mansardarea în continuare atunci eu cred că ar fi bine să 
cunoaştem condiţiile în care se poate mansarda un bloc sau un condomeniu şi 
atunci când acele condiţii sunt unitare pentru toată lumea şi le respectă nu mai 
există discuţia că eu funcţionar public aprob sau nu unuia sau altuia sau toată ziua 
să fie la dvs.  să vă uitaţi pe fiecare lucrare, vă uitaţi când semnaţi dar şi 
funcţionarul din Primărie ar şti domnule, astea sunt condiţiile pentru mansardare. 
În momentul în care vreau să fac mansardarea să ştie şi asociaţia ce  pot să fac, 
ştie să proiectantul ce pot să fac, ştie şi executantul  ce pot să fac şi când pornesc 
la drum ştiu de la început cu ce mi se întâmplă. Dvs., vorbeaţi de înălţimea la 
coamă , la cornişă aceste lucruri s-au mai discutat şi s-a spus atunci mai mult de 
atât nu se poate da voie, acum ce să înţeleg că se poate da voie mai mult? Poate că 
da dar ar fi bine ca lucrurile să fie cunoscute şi cui asta termin. Dacă nu se poate 
altfel, măcar să existe o procedură scrisă care să fie acceptată de dvs., de 
subalternii dvs., să fie cunoscută de către toată lumea în care să spună dacă vreau 
să fac mansardare îndeplinesc condiţiile următoare în afara Legii 50 , acele 
condiţii care mi le cere expres Instit. Arhitectului Şef în momentul când depun 
proiectul. 

- Teri Koloszy Nu cred că ar trebui o procedură scrisă neapărat, că există un 
normativ care reglementează mansardele. Deci, orice investiţie începe de la 
obţinerea certificatului de urbanism care conţine un regim tehnic în care vor fi 
scrise şi subliniate în cazul în care se cere supraetajarea in ce condiţii se 
supraetajează clădirea respectivă, pentru mansarde la fel. Deci nu cred că este 
nevoie de o procedură separată pentru mansardarea sau supraetajarea clădirilor. 

- Petru Olariu, FALT ….certificatele de urbanism va fi aceeaşi chestiune? 
- Ciprian Cădariu: întotdeauna certificatul de urbanism îl conţine dar până acum 

la mansarde scria conform HCL  
- Petru Olariu, FALT: am înţeles. Dacă de exemplu, în certificatul de urbanism 

pentru că acela e un document care se obţine uşor din punctul meu de vedere , nici 
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nu costă mult…dar dacă din certificatul de urbanism rezultă tot ce trebuie să facă 
o asociaţie sau cineva şi dacă toate certificatele de urbanism sunt la fel atunci eu, 
din punctul meu de vedere vă spun că ar fi în regulă. Numai sa nu ne trezim că în 
certificatul de urbanism când îl elaborează colegul cutare al dvs. sau colegul 
cutare să ne întâlnim cu lucruri diferite pentru că atunci iarăşi nu este în regulă. 
Dacă dvs. ne asiguraţi că în certificatele de urbanism există un certificat de 
urbanism tip, eu sunt mulţumit pentru că în primul rând cer un certificat de 
urbanism oarecare ca nu este nicio problemă şi ştiu că cu acela indiferent care 
asociaţie ar cere găseşte aceleaşi lucruri. Să înţeleg aşa? 

- Ciprian Cădariu: da, va fi unitar. Deci la toţi cei 7 inspectori de zonă care îi 
avem pentru… 

- Petru Olariu, FALT: deci, dl arhitect şef dacă dvs. ne asiguraţi cât timp sunteţi 
dvs. arhitect şef certificatele de urbanism indiferent că e la Calea Şagului nu ştiu 
cât, că e la Calea Lipovei nu ştiu cât, au aceleaşi cerinţe. 

- Ciprian Cădariu: da, normal. 
- Petru Olariu, FALT: atunci, lucrurile din punctul meu de vedere s-ar rezolva 

pentru că eliberând primul certificat văd ce trebuie să fac în continuare şi oricum 
îmi cer şi certificatul meu şi am acolo document negru  pe alb că dacă am făcut ce 
e în certificatul de urbanism nu mai puteţi sa-mi respingeţi….nu dvs. Nu poate un 
funcţionar să spună Nu, mai trebuie şi asta şi asta pentru că experienţa noastră şi 
la alte instituţii când veneam, zicea  eu am dreptul să mai cer ceva, să mai solicit 
ceva…ei, să nu existe această posibilitate din partea funcţionarului public să ceară 
altceva decât aţi stabilit dvs. în primul certificat , în al doilea, în al treilea. 

- Ciprian Cădariu: da, deci asta vom încerca să nu se întâmple acum nu pot să 
spun că nu mai există câteodată şi alte… 

- Petru Olariu, FALT: de ce spun …am discutat cu anumiţi consilieri care spun că 
dânşii nu ar fi de acord cu mansardarea de ex. în cartierul cutare. De aia eu 
credeam că astăzi se face o discuţie şi pe oportunitatea mansardării sau nu. Pentru 
că iarăşi se pune problema densităţii populaţiei, a problemei parcărilor şi atunci să 
fie pentru toate cartierele la fel. Dacă cereţi locuri de parcare cereţi în tot oraşul, 
daca de ex. se întâmplă că cereţi locuri de parcare şi nu se face ceea ce cereţi dvs. 
atunci vom cere sprijinul primăriei ştiţi şi discuţia care am avut-o zilele trecute 
…unde nu se respectă ar trebui să interveniţi pentru că iarăşi se spune…uitaţi e 
urât blocul acela sau celălalt dar nu sunt vinovaţi doar cei de acolo ..ei strică 
pentru toţi ceilalţi şi atunci acolo vor trebui luate măsurile care sunt. 

- Ciprian Cădariu: da, deci vom încerca cu aceste certificate de urbanism, vom 
stabili noi de comun acord ce anume se scrie în certificatul de urbanism şi toate 
vor fi la fel de acum încolo după aprobarea noului HCL, normal. Deocamdată 
emitem certificate de urbanism încă în baza HCL-ului existent. Da, noi am 
zis…având în vedere că sunt oameni care obţin deja avize sau sunt la mijlocul 
drumului… 

- Petru Olariu, FALT: dl. arhitect, aici ţin să vă felicit pentru că respectaţi legea. 
Data trecută când a fost cu balcoanele noi am spus că oamenii au obţinut 
certificate de urbanism …de ce să nu îi lăsaţi în continuare - ni s+a spus că 
certificatul de urbanism a fost doar de informare. Deci, mulţumim că de data asta 
aţi considerat că s-a început procedura şi ca atare se merge pe procedură.  
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- Ciprian Cădariu:tocmai de aceea am lăsat  
- Ciprian Nyari: mai sunt întrebări? …nu. Vă mulţumim. 
 
 

 
 
 
Director Direcţia de Comunicare,    Şef Birou Relaţii Publice, 
Violeta Mihalache      Alina Pintilie 
 
 
 
        Întocmit, 
                                                                                                Ciprian Nyari 
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