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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 28 iulie 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 50 
persoane. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul a 2 ore si 20 de minute, începând cu ora 13.  

Ordinea de zi 
  1. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, 
dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru 
Social de Urgenţă pentru Persoane fără Adăpost", a Documentaţiei tehnico-economice şi a 
Analizei cost-beneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului 
Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 
2007-2013 aferent Axei prioritare 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" 

…………………………………………………………………………………………………… 

Nyari Ciprian – Buna ziua.In primul rand va multumim pentru prezenta la acesta dezbatere. 
Astazi o sa fie supus dezbaterii un proiect de hotarare si anume Proiect de hotărâre privind 
aprobarea proiectului "Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea cantinei de ajutor 
social Timişoara pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenţă pentru Persoane fără 
Adăpost", a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a 
cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării fondurilor 
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 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" 
La dezbaterea de astazi participa dl. Viceprimar Adrian Orza, din partea Directiei Dezvoltare 
doamna director Aurelia Junie, dna kolozsi Terez din partea Institutiei Arhitectului Sef, din 
partea Politiei Locale domnii Dorel Cojan director executiv adjunct si Staicu iustinian Sef Birou, 
din partea Cantinei de Ajutor Social doamna director Rodica Cojan si doamna Gabriela Teslaru, 
precum si domnul Marius Burtea si doamna dr Oana Ciucure din partea fundatiilor Caritas si 
Chousen.. 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. 
Precizez ca alaturi de persoanele mentionate anterior s-a alaturat si domnul consilier local 
Simion Mosiu. 

 

Mircea Mitrutiu: Buna ziua, numele meu este Mircea Mitrutiu si sunt proprietarul unui imobil 
din strada Telegrafului bl.D4 ap.1, situat chiar in zona cantinei de ajutor social, vizavi de aceasta 
cantina. Vreau sa va spun in primul rand, ca imi dau seama de necesitatea construirii unui 
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adapost, unui centru pentru persoanele fara adapost. Problema pe care vreau sa o ridic este ca 
acest adapost nu este potrivit ca locatie in zona in care primaria il propune. Este o zona intens 
populata situata in mijlocul unui cartier de blocuri si case, in imediata apropiere a unei scoli 
unde, dvs. ati creat déjà in zona, in locul unei gradinite pe care ati inchis-o din cauza se pare, a 
lipsei de copii in zona, doua institutii sociale care au circa 500 de beneficiari pe care dvs. i-ati 
adus in zona fata de populatia zonei. Ati creat un Centru de Zi pentru batrani si o Cantina 
Sociala. Acum sub pretextul dezvoltarii si extinderii Cantinei Sociale dvs. creati o a treia 
institutie sociala pe care o considerate parte din cantina sociala si care va gazdui pe timp de zi si 
de noapte 52 de persoane fara adapost din Timisoara dar si din alte judete. Vreau sa va spun ca 
destinatia si obiectul de activitate al unei Cantine de ajutor social este acela de a pregati si servi 
masa nu de a caza persoane sau de a oferi servicii de asistenta psihologica sau medicala. In al 
doilea rand, vreau sa va spun ca spatiul respectiv nu este propice.este doar o curte de cateva sute 
de metri patrati fara accese asigurate si unde nu aveti locuri de  parcare nici macar pentru 
furnizorii, beneficiarii si angajatii cantinei care deseori vin cu masina pentru a-si ridica 
mancarea. Vreau sa va spun ca ziua, in fata cantinei sunt zeci de masini parcate si toate locurile 
de parcare pentru rezidenti sunt ocupate de angajatii, furnizorii sau clientii cantinei. In momentul 
in care veti  aduce 52 de persoane fara adapost in zona, zona aceasta va polariza interesul tuturor 
celor 1000 de persoane fara adapost care se afla la ora actuala pe strazile Timisoarei si care vor 
incerca sa obtina macar o ciorba sau un fel de mancare si care vor veni acolo chiar daca nu vor fi 
cazati. Nu cred ca aveti mecanismele necesare pentru a controla acest fenomen si pentru a 
garanta urmatoarele lucruri: igiena zonei, sanatatea publica, siguranta cetateanului, calitatea 
vietii, linistea noastra ca rezidenti si proprietari care n-am primit o locuinta de la primarie ci am 
cumparat-o de pe piata libera si valoarea proprietatilor in care ne-am investit economiile de o 
viata. Vreau sa va spun ca in momentul in care dvs. veti crea in zona un centru care va polariza 
saracia din zona, oamenii fara adapost, dvs. veti scadea automat valoarea proprietatilor din zona 
care nu vor mai putea fi usor nici vandute , nici inchiriate si acest lucru afecteaza direct interesul 
proprietarilor. De aceea, sunt dezamagit ca nu ati consultat deloc nici Consiliul Consultativ de 
Cartier, nici Asociatiile de proprietari din zona, avem un vicepresedinte la Consiliul Consultativ 
de Cartier din zona  care nu a stiut absolut deloc de acest proiect. Eu am aflat de el si le-am atras 
atentia, l-ati pus pe site in 14 iulie si ati vrut sa-l aprobati in 26 iulie desi trebuia sa-l lasati 30 de 
zile ca sa putem cere dezbatere publica asa spune Legea52/2003 si putea  fi atacat in contencios 
administrative daca l-ati fi aprobat inainte ca noi sa putem cere dezbatere publica. Mai departe de 
aceasta, vreau sa va spun ca nu ati oferit pe site nici documentatia tehnica, nici analiza cost-
beneficiu, le-am cerut peLegea 544, inca nu mi le-ati pus la dispozitie, dar sunt convins ca nu ati 
tinut cont de impactul asupra zonei cand ati facut acest proiect. Stiu acest lucru pentru ca am aici 
si aveti si dvs. la dosar depuse peste 200 de semnaturi de proprietary de l;a 14 asociatii de 
proprietary din zona, inclusive de pe Telegraului nr.10 casa vecina, lipita de Cantina de Ajutor 
Social care este la nr.8. Deci vecinii dvs nu sunt de accord, noi care stam vizavi nu suntem de 
accord, nimeni din zona nu este de accord cu aceasta locatie. As spune in incheiere doua lucruri: 
beneficiarii acestui centru pentru persoanele fara adapost nu sunt din zona iar zona nu are niciun 
beneficiu din infiintarea acestui centru. Va multumesc. 
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Nyari Ciprian: Va multumim. Daca mai doreste cineva din sala? 

Sorin Carjan: Buna ziua. Ma numesc Sorin Carjan locuiesc pe dtr. Telegrafului bl.D4 si as dori 
sa nu lungesc prea mult vorba in ceea ce priveste intentia dvs. de a construe sau de a adaposti 
persoane fara adapost, cazare, mancare si tot ce li se cuvin, sunt de accord cu tot ce a spus dl. 
Mitrutiu si nu cred ca este un loc potrivit pentru a adduce aceste persoane, oameni care din 
nefericire au ajuns unde au ajuns. Probail ca s-ar gasi alta locatie, nu vreau sa spun ca nu stiu 
unde dar cred ca sunt persoane cu capacitate care sa gaseasca locuri unde sa-I poata caza in alta 
parte. Nu trebuie sa-I lasam pe drumuri dar nici sa-I bagam in inima orasului. Cum vi s-ar parea 
sa aduceti aceste persoane chiar in central Timisoarei? Multumesc tare mult. 

Nyari Ciprian: Va multumim. Doamna, va rog.. 

Marcovici Tamara: Buna ziua. Ma numesc Marcovici Tamara, locuiesc in zona, sunt medic si 
am observant déjà prin prezentza a doua persoane fara adapost in zona, nivelul de sanitatie al 
zonei a scazut dramatic, excrementele plutesc peste tot, mirosurile pestilentiale ne fac sa ocolim 
aceste persoane la o distanta de multi metri, periclitandu-ne sanatatea si viata, mergand pe 
mijlocul strazii pentru a le ocoli si nu ne dorim sub nicio forma ca zona noastra in care am 
investit , cum au spus si antevorbitorii  mei, toate economiile noastre de-o viata, in care mi-am 
facut planul sa traiesc pana la sfarsitul zilelor, nu doresc sa-mi petrec zilele alaturi de oameni 
care nu ne fac onoare si care nu ne aduc niciun beneficiu in zona. Deci, intaresc ceea ce am 
declarat si in scris si prin opozitia noastra ferma pe care o are domnul care a vorbit primul, 
semnaturile noastre stau dovada a opozitiei noastre la acest proiect si va rugam din suflet sa nu 
ne distrugeti cartierul prin acest proiect. Multumesc. 

Nyari Ciprian: Va multumim. Daca mai doreste cineva din sala, va rog.. 

Aloiu Nicolae: Nu va suparati, eu sunt de partea cealalta.  Stau de 2 ani de zile intr-un garaj iar 
mansardarea cantinei ar reprezenta un viitor pentru niste oameni absolute normali care muncesc 
sau vor sa munceasca iar in rest, 200 de oameni nu reprezinta un intreg cartier. Pretul la locuinte 
opricum scade si la urmatoarea criza va scadea poate si mai mult. In afara de asta, doamna se 
referee la excrementele a nu stiu ce, sa spuna doamna daca stioe vreun WC public in afara de cel 
cu plata din gara. Asta nu e o normalitate, probabil din timpul noptii, oamenii nu pot fi controlati 
incontinuu. Deci acesta este stricta nevoie iar nu se poate face cu fonduri mai putine, acolo 
trebuie facut. Atat am avut de spus. 

Nyari Ciprian: Va multumim. Va rog, domnul. 

Ciorba Stefan: Ma numesc Ciorba Stefan si stau si eu in zona si l-as intreba pe domnul ce invata 
nepotul meu de la dvs., de la oamenii strazii care se drogheazasi care umbla hai-hui pe strada. 
Este si o scoala acolo in care nepotul meu va merge si nu are ce invata de la dvs. ce sa invete? Sa 
se drogheze? Sa umble prin gunoaie? Deci, sugestia ar fi sa se gaseasca o alta locatie undeva la 
marginea orasului. Xact ca si cu penitenciarul, ar fi bine ca si penitenciarul sa fie mutat. Nu in 
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oras, ca vrem un oras curat, nu,?Asa s-a spus. Un oras European si eu sunt de accord cu 
antevorbitorii mei ca sa nu fie facut central social acolo pentru noapte. Va multumesc. 

Nyari Ciprian: Va multumim.   

Psanovschi: sunt de accord cu construirea unui centru  dar nu doresc in cartier. Ma numesc 
Pasanovschi stau pe Telegrafului vizavi de  caminul de batrani si nu am nimica ca sa se 
construiasca insa fiind o starda foarte aglomerata, nu avem loc sufficient noi pentru nevoile 
noastre de zi cu zi si fara oamenii fara adapost. Deci nu sunt de accord, in primul rand aspectul 
esthetic al strazii care si asa este foarte plina. Nu sunt de accord cu locatia in care doriti dvs. sa 
construiti. In zona ma refer.Nu este de bun gust pentru locuitorii din cartier. Va multumesc. 

Nyari Ciprian: Va multumim.  Va rog, domnul. 

Sunt locuitor al acestei zone si sunt de accord cu construirea centrului dar nu in aceasta zona, nu 
in centru. Este lipit de scoala, nu se poate sa implantezi un camin social langa o scoala si e piata, 
si in mijloacele de transport, nu e normal, e plin de aurolaci in zona. Dl comandant stie mai 
multe. Nu as fi de accord cu aurolacii si boschetarii care déjà sunt implantati in zona sa se 
aciuiasca acolo. Va multumesc. 

Nyari Ciprian: Va multumim.  Daca mai sunt si alte pareri. 

Ovidiu Tatu: Buna ziua sunt Ovidiu Tatu, sunt avocat in Baroul de Timis si sunt locuitor in 
zona Telegrafului. As vrea sa fac referire la un aspect care nu a fost suficient relevant de catre 
ceilalti locuitori ai zonei si anume: acesta institutie ar avea rolul oferirii unui adapost temporar 
catre aceste persoane si sunt perfect de accord ca acest lucru trebuie realizat in vederea inlaturarii 
vagabondajului de pe strazile Timisoarei. Problema este daca acest obiectiv poate fi atins prin 
inserarea acestei noi institutii in zona Badea Cartan pentru ca se stie ca aceasta zona are in 
structura ei cea mai mare piata agro-alimentara din Timisoara, adica locul de munca al acestor 
vagabonzi ca ei din asta traiesc: vagabondaj, mici furturi din buzunare, cersit si tot felul de 
lucruri ce se petrec in astfel de zone. In acest context, nu cred ca aceste persoane, chiar daca sunt 
temporar cazate in institutiile structurilor administrative teritoriale, daca li se va spune ca trebuie 
sa paraseasca aceasta incinta  (ei avand locul de munca aici, avand locul unde isi pot gasi 
alimentatia zilnica)nu cred ca vor parasi acest loc, dimpotriva, in lumea lor subterana, cuvantul 
va trece din gura in gura si vor fi nu 53 ci mult mai multi, adica 53 si inca 53 si inca 53. Si nu vor 
pleca de aici fiinca au conditiile propice pentru a supravietui. Eu ii inteleg ca trebuie sa 
supravietuiasca, trebuie sa gasim remediu pentru ei si pentru impactul asupra societatii noastre 
dar nu prin neobservarea intereselor generale ale lovcuitorilore acestui cartier care sunt cei ce 
voteaza o data la 4 ani si in legatura cu interesele carora in principal, ar trebui sa se dezvolte 
orice activitate care priveste administratia locala. Va multumesc. Inca o data inteleg demersul 
persoanelor care doresc implementarea acestei institutii, insa apreciez ca zona ofera déjà un 
impact de natura a-i incuraja sa se permanetizeze in aceste spatii, nu mai trebuie un impuls in 
plus pentru a-I pastra in aceasta zona a orasului. Va multumesc. 
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Nyari Ciprian: Va multumim. Alte pareri? 

Varjoghe Verjica: ma numesc Varjoghe Verjica, locuiesc in Telegrafului nr.13, vizavi de acest 
centru pe care dvs.  intentionati sa-l construiti in zona. Este laudabila initiative Primariei de a 
construe asemenea lacasuri, sunt de accord si vin in sprijinul acestei idei este o dovada de daruire 
pentru acesti napastuiti ai soartei, dar consider ca inainte de a promova investitia, trebuia sa 
facem un studio de impact care trebuia sa tina cont de toate avantajele si dezavantajele din zona. 
Cred ca  nu este timpul pierdut si ca putem contribui daca este nevoie cu tot ceea ce cunostem si 
noi si cu experienta noastra de a veni alaturi de dvs. si de a face ceva de durata in zona si nu de a 
avea un conflict. Eu am urmarit de mai mult timp cum se desfasoara activitatea in acest centru. 
Nu avem observatii deosebite in afar faptului ca nu este un loc de parcare in zone si nici noi nu 
avem unde sa parcam masinile. Nu doresc sa nu initiem aceasta investitie ci trebuie sa o facem  
acolo unde este locul adecvat pentru a fi o investitie de durata. Daca considerate ca va putem 
ajuta cu experienta care o avem, va stam la dispozitie  si veti gasi o solutie care sa impace toate 
paturile sociale, altfel veti avea m,ari problem in zona. Eu am fost in concediu si alaltaieri cand 
am venit, am vazut mare agitatie pe strada si nu am stiut ce se intampla. Chiar am vrut sa vin la 
Primarie , dl viceprimar Orza. Dupa aceea m-am pus in tema si am  vazut ca e cu totul altceva. 
Va rugam sa aveti grija de toata populatia Timisoarei si nu numai de o patura sociala care intr-
adevar…. Iar dl care a vorbit mai inainte si a spus ca din cauza lipsei de WC-uri din zona isi fac 
necesitatile, e o afirmatie grava. Sigur ca asta nu motiveaza sa te duci unde gasesti un loc sa-ti 
faci necesitatil. Cred ca dupa acesta discutie, dvs va veti apleca asupra acestui proiect cu multa 
grija si multa intelepciune pentru viitorul Timisoarei. Va multumesc. 

Nyari Ciprian: Va multumim. In continuare dl viceprimar Adrian Orza. 

Adrian Orza: In primul rand vreau sa va multumesc pentru prezenta si pentru faptul ca ati venit 
si ca se discuta civilizat. Spun asta pentru ca se mai intampla sa nu se intample lucrul asta. Din 
capul locului vreau sa va spun ca va inteleg ingrijorarea si va respect parerile. In acelasi timp, ma 
gandeam traind de 11 ani in administratie si vazand o gramada de cazuri si de probleme sociale, 
cat de mult ne-am dezumanizat. Sa ajungem sa numim niste oameni fara adapost vagabonzi, este 
o chestiune foarte grava la care a ajuns societatea noastra. Nu vreau sa spoun ca este o anumita 
nota de primitivism in asta, pentru ca nu este cazul si  nu vreau sa jignesc pe nimeni. Primitivism 
sufletesc. La mine in audienta vin foarte multi oameni care nu mai au adapost nu pentru ca sunt 
vagabonzici pentru ca situatiile legislative si situatia lor a ajuns in cazul de a fi scosi afara din 
casa de diferite situatii. Sunt oameni care au studii superioare, sunt oameni normali in 
acceptiunea celor de aici, din sala aceasta. Ei nu sunt vagabonzi, si daca miros urat, nu e pentru 
ca nu ar vrea sa se spele ci pentru ca nu au unde. Vedem de multe ori copiii strazii si ii scuipam 
si le dam picioare si ii trimitem de acolo, faa sa stim ca familia in care s-au nascut poate-I 
vinovata si i-a lasat pe strada si nu le-a oferit niciun fel de alternative. Toti suntem de accord 
declarative siu spunem: “e bine ca se face dar nu langa noi”. Daca extrapolam lucrul acesta , 
ajungem la o suta de “e bine ca se face dar nu langa noi”. Unii mai duri vor veni sa spuna: e o 
solutie. Sa-i impuscam! Nu v-am citat pe dvs si v-am spus ca va respect parerea. Va rog sa ma 
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lasati sa-mi spun si eu punctul de vedere. Asta am spus. Fiecare daca ar fi intrebat ar spune ca nu 
vrea langa el. Am spus ceva gresit? Daca nu respectam regulile dialogului, putem sa suspendam 
aceasta sedinta. Cred ca fiecare are dreptul la opinie si nu este normal sa intram unii peste altii. 
Am inteles ca nu va convine dar eu nici nu am spus ca aveti dreptate sau nu. Va rog sa ma 
ascultati. Daca credeti ca ceea ce am spus nu este adevarat, va invit joia la mine la audienta, sa 
vedeti cum arata oamenii pe care i-ati facut vagabonzi. Daca este sa vorbim de jigniri. La acest 
microfon s-a vorbit despre vagabonzi. Solutia pe care am ales-o deriva din faptul ca acolo 
Primaria are un spatiu si are 2 servicii sociale. Unul: central de zi pentru batrani si o Cantina 
Sociala unde vin diverse grupuri de arstasi de oameni care-si ridica mancarea si pleaca cu ea. 
Sunt oameni care depind de acea masa. Depinde viata lor de masa respective. Va rog frumos sa 
nu comentati nimic pana cand vorbesc eu. Dupa aceea, puteti comenta. Batranii care vin acolo ar 
putea fi considerate de catre societatea romanesca, vagabonzi. Nu sunt vagabonzi. Sunt oameni 
care nu mai au pe nimeni si vin acolo la Centrul de Zi. Acestor oameni fara adapost trebuie sa li 
se ofere si lor o sansa. Nu am facut decat sa le oferim aceasta sansa. Evident ca oamenii care 
locuiesc in zona vor spune nu asa cum ati spus si dvs. dare u va intreb: unde am putea sai ducem 
pe aceti oameni, pe raza orasului, unde cineva sa spuna da? Probabil nimeni nu va spune da. 
Stimate domn, daca la varsta dvs, aveti reactii de genul acesta, atunci nu ma mir ca societatea 
noastra a ajuns unde a ajuns. Inca o data, noi am facut proiectul, l-am depus, trec peste faptul ca 
vin bani europeni ca daca nu se doreste, nu-l facem dar este de datoria noastra sa prezentam acest 
proiect Consiliului Local. Despre asta este vorba. 

Nyari Ciprian: Va multumim. 

Aurelia Junie:daca-mi dati voie… 

Mircea Mitrutiu:  Am fost la Agentia de Dezvoltare Regionala  care mi-au spus in mod ferm ca 
nu este conditionata finantarea acestui proiect de locatie pe Telegrafului nr. 8 ci in Timisoara. 
Mi-au spus clar cadansii vor sa finanteze acest proiect il aveti in POR, in lista de proiecte darnu 
trebuie sa fie pe Telegrafului 8. Deci sa nu ne spuneti ca daca nu-l veti face acolo, pierdeti bani 
europeni pentru ca nue adevarat. Multumesc. 

Aurelia Junie: si eu va multumesc. Vreau sa va spun ca eu am initiat acest proiect la fel cum am 
initiat si proiectul pentru Cantina Sociala care functioneaza in acea zona. Pentru restabilirea 
adevarului vreau sa va spun ceva: 

1. Activitatile sociale care functioneaza din 2005 in zona aceea este un Centru de Zi pentru 
Batrani, Cantina Sociala si Adapost pentru Persoane in Dificultate. Sa stiti ca, Cantina 
Sociala a fost construita in acest scop din 2005 si puteti verifica la autorizatia de constructie 

2. Este foarte adevarat ca exista spaima aparitiei cersetorilor in zona. Un adapost pentru 
persoane fara adapost urmareste sa regularizeze o situatie sociala periculoasa. Deci, prin 
creerea unui adapost, oamenii sunt luati de pe strada si introdusi intr-o cladire in conditii 
civilizate. In acest proiect, exista dormitoare cu dusuri si cu grupuri sanitare la cel mai inalt 
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standard. Deci daca se construieste intr-o zona de locuinte un centru social pentru persoane 
fara adapost, persoanele fara adapost din scarile blocului vor migra 100% spre Centru, pentru 
ca conditiile pe care le au acolo sunt mult mai bune decat cele din scara dvs de bloc. 

Al treilea lucru. Acest Centru Social, revin de fapt la primul punct, exista, nu e nimic nou. 
Este o extindere a Centrului exoistent , cu 38 % din suprafata actual. Cu atat. Si este o 
imbunatatire a conditiilor de cazare existente pana acum. Nu se face nicio atingere la zona 
sociala. Ati vorbit de scoala. Accesul in Caminul de Batrani se face pe spatial dintre spatele 
scolii adica dintre spatele Salii de Sport care nu are nicio deschidere spre zona aceea, toata 
curtea scolii este in fata salii de sport si Cantina Sociala. Fara sa fie comun cu accesul 
celorlalte case din cartier. 

3. Iar 3 si-mi cer scuze domnule Mitrutiu ca stiu ca stiti ca asta e doar o manipulare, pretul 
apartamentelor nu scade cand apare o dotare in plus in cartier ci, din contra, creste. Sa stiti ca 
atunci cand se stabileste pretul apartamentelor, un factor este daca exista in zona dotari 
sociale, culturale, educative si de comert. Asta am vrut sa va spun doar referitor la acest 
proiect. Daca vreti sa vedeti, va pot arata cat de civilizat si frumos este acest azil si va pot 
spune ca de fapt, cartierul dvs va fi mult mai pazit decat inainte pentru ca azilele sunt 
supravegheate de politie. Multumesc. 

 

Nyari Ciprian: dl consilier Simion Mosiu, va rog.  

Constantin Savulov: Voi fi foarte scurt. Sunt presedintele Consiliului de Cartier din Fabric. 
Constantin Savulov ma numesc. Am primit invitatia dvs de a lua parte la aceasta dezbatere 
publica.mie imi este foarte usor pentru ca dvs ati reusit sa va mobilizati si sa veniti cu concluziile 
intalnirilor dvs. in cazul in  care se dorea in prealabil o intalnire cu consiliul de cartier, as fi facut 
acelasi lucru, ne-am fi intalnit si as fi fost mesagerul dvs catre Primaria Timisoara si Consiliul 
Local. Rugamintea mea este pentru dvs domnii consilieri si pentru domnii reprezentanti ai 
Primariei Timisoara. Personal, va pot spune ca in zona am derulat niste proiecte care privesc 
putin partea negativa a cartierului.  Stiti acea benzinarie dezafectata, demersurile sunt facute de 
noi. Fata care a luat-o se datoreaza acestor demersuri. Vad o atitudine civica si v-as vrea mai 
aproape la toate sedintele. La ultima sedinta care a avut loc la sediul Politiei Locale, mi-a fost si 
rusine ca a fost redata de nu stiu cate ori in reluare, au fost vreeo 5-6 locuitori, restul fiind 
membri ai Consiliului de Cartier dar cu toate astea am reuit sa punem in miscare autoritatile 
locale si sa se refaca Piata Badea Cartan. Tot datorita demersurilor Consiliului Consultativ de 
Cartier. Piata Traian are un alt aspect tot datorita demersurilor noastre. Se pare ca avem proiecte 
la care daca reusim sa senzibilizam autoriltatile locale, …prinde viata. Eu sunt alaturi de dvs., si 
de primarie pentru ca proiectele care trebuie sa prinda contur in acest in acest oras noi nu suntem 
in masura sa le blocam dar daca se poate trage o concluzie la aceasta intalnire, foarte bine, daca 
nu, propunerea mea este sa avem o alta intalnire in cartier, gasim o locatie cu dna Aura Junie, in 
asa fel incat sa vi se explice in detaliu toate asa - zisele temeri din partea dvs. sunt convins ca se 
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va tine cont de doleantele dvs, mai ales ca il avem sip e dl consilier Mosiu chiar din cartier si 
sunt convins ca se va ajunge la o concluzie buna pentru ambele parti. Il avem si pe dl Olariu de 
la FALT. Ma gandesc ca si dansul prin administratorii de bloc se va mobiliza mai mult pe viitor 
pentru ca avem nevoie. Zonele de blocuri din Cartierul Fabric arata jalnic, iar vina poate fi 
impartita cam un 50-50% intre cetateni si autoritatile locale. Prin urmare, sunt cel mai interesat 
ca sa ridicam cartierul. Sunt alaturi de toate proiectele bune si analizate la justa lor valoare. Eu va 
multumesc.  

Nyari Ciprian: Va multumim.  

Olariu Petru, FALT: Vorbesc de cetatenii corecti care trebuie ajutati care merita sa fie ajutati, 
care trebuie sa simta ca nu sunt o povara pentru cineva. Cred ca cel mai bine ar fi sa avem o 
discutie cu oamenii din zona sa le explicam ce si cum si daca au argumente si pot sa dea un 
exemplu atunci sa vedem cum inlaturam acel exemplu. Domnul Puiu Iliesu aici, il felicit pentru 
ceea ce face si eu sunt in cartier acolo, langa dansul, stie si el dar dl.Cojan poate stie mai bine, de 
cate ori trebuie sa se apeleze la organele de ordine, ca este Politie Locala, ca e de nu stiu ce …si 
atunci acest lucru trebuie discutat cu oamenii. Pentru ca oamenii de aici sunt si organizatii 
neguvernamentale care ii reprezinta direct pe dansii, atunci sa faca mai mult ca sa intelegem unii 
cu altii ce-i. Eu am fost in cateva tari, de ex in Olanda am fost ultima data si am  vazut ca daca 
un cartier este rau famat (nu putem sa comparam posibilitatile Timisoarei cu ce au acolo) 
organizatie similara cu organizatia noastra dar cu totul alt gen cumpara tot ce-I acolo, creeaza 
cantine sociale, scoli, gradinite, apartamente pentru nu stiu care dar gaseste o simbioza pentru 
toti cetatenii. Din punctual acesta de vedere , consider ca este bine ca nu s-a trecut proiectul prin 
Consiliu Local, dar totul depinde de finantare, in ce situatie se mai poate discuta ceva sis a fie o 
discutie cu argument si contra-argumente si dupa aceea sa se propuna o discutie Consiliului 
Local. Imi cer scuze ca am intervenit dar mi s-a parut ca domnul a zis ceva….nu pot sa spun, sa 
reprezint ca FALT ca eu sunt de accord cu ceva pentru ca reprezint niste asociatii de acolo care 
ne-au cerut sprijinul dar trebuie sa vedem si o parte si alta. Multumesc mult si imi cer scuze ca 
am fost prea lung. 

Nyari Ciprian: Va multumim. Domnul consilier… 

Simion Mosiu: imi pare rau ca sunt singurul reprezentant al legislativului, ca raportul trebuia sa 
fie cu totul altul, trebuia sa fie mult mai multi consilieri deoarece soarta acestui proiect depinde 
de hotararea Consiliului Local. V-am ascultat pe toti cei care ati luat cuvantul si am preferat sa 
vb ultimul deoarece trebuiesa ma consult cu ceilalti colegi. Mi s-a parut suspecta graba cu care a 
fost introdus acest punct pe ordinea de zi, nu am inteles de ce nu s-a pastrat perioada legala 
necesara unei dezbateri firesti publice, dar asta este. Domnul primar a retras acest punct de pe 
ordinea de zi si in urma discutiei cu dvs apare o ciudatenie democratie. Se pare ca majoritatea 
trebuie sa se supuna minoritatii. Aici chiar nu am inteles si cred ca este nevoie de o mult mai 
mare consultare a dvs. cetatenilor din zona respectiva care ca considerate majoritatea. Eu o sa va 
invit si la urmatoarea sedinta de Consiliu Local daca acest punct, eu sper sa nu fie introdus din 
nou pe ordinea de zi si, propun sa se amane, pentru ca in cartierul dvs , impreuna cu dl presedinte 
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al Consiliului Consultativ, cu dl Olariu, sa aveti o discutie la dvs acasa pentru a se lua o hotarare 
corecta. Bineinteles acest proiect trebuie sa-si continue cursul, acesti oameni au nevoie de ajutor, 
noi trebuie sa ii intelegem dar in acelasi timp, trebuie sa ajungem la o consluzie de comun 
accord. Am auzit aici o chestiune curioasa cum ca batranii vin cu masina sa-si ia mancare, asta 
nu mi se pare ceva ok si am sa o rog pe dna directoare sa se intereseze daca este asa sau nu 
pentru ca s-ar putea ca alte persoane mai nevoiase sa poata folosi mancarea respective. Deci, 
repet. Nu este firesc ca majoritatea, respective dvs. sa se supuna minoritatii. Deci noi 
reprezentam legislativul si nu stiu daca e oportuna viitoarea sedinta de Consiliu Local care este o 
sedinta festiva …noi votam pentru oportunitatea proiectului, ca trebbuie sa-si urmeze cursul, mai 
ales cu bani europeni. Cam atat am avut de spus si va invit marti, la viitoarea sedinta de Consiliu 
Local. Nu stiu daca e introdusa sau nu pe ordinea de zi, eu propun sa se amane daca este facuta. 
Dupa aceasta dezbatere publica are sanse sa fie introdusa pe ordinea de zi. Propunerea mea este 
de a se amana pana la consultarea in continuare a dvs. Va  multumesc. 

Adrian Orza: Asta, ce se intampla azi, aici, e consultare. 

Simion Mosiu: Deci, daca dl Mitrutiu nu se sesiza, vreau sa va spun ca respectivul proiect isi 
urma cursul si dvs  nu aveati de unde sa stiti ce se intampla. 

Adrian Orza: Puteati sa va sesizati dvs. 

Aura Junie: Domnul consilier local, proiectul este pe lista proiectelor aprobate pe Axa 1 din 
2008 si ati aprobat dvs cu locatie. 

Simion Mosiu: Nu s-au respectat termenele legale 

Aura Junie: Toate termenele sunt respectate, sa stiti. 

Simion Mosiu: E un proiect care merita dezbatere publica si nu s-a facut, imi pare rau. 

Aura Junie: Proiectul nu trebuia supus dezbaterii publice decat la o solicitare. La solicitare, s-a 
supus. 

Adrian Orza: Domnul Mosiu, mie imi pare rau  ca  nu as vrea sa introducem chestii din astea 
specifice Consiliului Local la o intalnire cu cetatenii. In 25.05 2010, colegul dvs de partid era 
presedinte de sedinta cand s-a discutat proiectul acesta. Din 2010. Deci, haideti sa nu mai 
spunem ca nu s-a stiut si ca nu s-a facut, ca poezia asta o auzim fest in Consiliul Local. 

Simion Mosiu: S-a solicitat dezbatere publica, s-a facut. 

Adrian Orza: ok, tocmai la ea suntem acum. Tocmai la dezbatere suntem azi. 

Simion Mosiu: dar imi pare rau ca majoritatea trebuie sa se supuna minoritatii, asta e un paradox 
domnule viceprimar. 

Adrian Orza: Stati sa va spuna dna Cojan despre majoritati. 
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Ada Burlan: Fiti amabil, numai o intrebare am. Sa va intreb pe dvs doamna, imi pare rau ca nu 
v-am retinut numele. Ma numesc Ada Burlan, locuiesc in zona, sunt economist de profesie, 
lucrez intr-o institutie publica de sanatate imi dau seama de importanta proiectului, dar vreau sa 
va intreb: o sa aveti curejul la iarna, cand va fi intuneric sa veniti in zona? Eu nu cred. Eu am 
inteles ca vor fi cam 50 de locuri in care se vor adaposti acesti oameni napastuiti. Dar vor fi 
numai 50 in zona? Sau vor fi 100,200,300 care se vor bate pe aceste locuri. Nu va fi vorba numai 
de batrani. Tatal meu are 80  de ani este prezent. Ce se va intampla totusi? Nu vor fi incaierari? 
Nu vor fi batai? Nu vor stationa si peste zi in aceasta locatie, sperand ca noaptea urmatoare sa 
ajunga la un loc?  

Aurelia Junie: Deci, daca imi permiteti, va raspund. Ma numesc Aurelia Junie, sunt director de 
Dezvoltare. Revin la ce v-am spus. Proiectul nu a fost tinut secret, proiectul este pe lista 
proiectelor prioritare pe Axa1 din 2008, este pe site-ul Primariei, puteti sa verificati cand a fost 
pus. Nu este un proiect secret, nu este un proiect nou. Este o locatie sociala amplificata. Daca dl 
Mitrutiu a fost la ADR, 100% de la ADR a aflat ca pe Axa 1 nu se poate construi o locatie noua, 
doar amplifica o locatie sociala existent. Deci, nu este o locatie noua sociala, este una existenta. 
Referitor la spaima de incidente in zona. Scuzati-ma ca va spun, tocmai ca lucrati la o institutie 
publica de sanatate. Dvs tratati oameni ai strazii sau va e frica de ei? Nu astept raspuns. Vreau sa 
va raspund in alt sens. Toate argumentele care le-ati folosit astazi, aici, sunt doar argumente 
discriminatorii.  Nu ati folosit niciun argument de alt sens.  Dvs puteti solicita, impune Primariei, 
respectarea ordinii publice, a curateniei in zona samd dar nu puteti ostraciza sau discrimina un 
grup social. Pentru ca asta este interzis prin lege, domnule avocat. Deci argumentele aduse astazi 
la audierea publice sunt de discriminare, pentru ca va referiti la dorinta sau nedorinta dvs de a 
avea un anumit grup social in zona dvs, indiferent ca autoritatea va poate asigura ca va lua 
masuri contrare. Ati avea argumente daca s-ar fi intamplat asa ceva. Dl Cojan e aici. Cand noi 
am initiat proiectul, ceea ce a spus colocatara dvs ca in zona sunt foarte multi oameni ai strazii, e 
adevarat , de aceea este necesitatea in zona aceea, ca sa-i adune de pe strazi si sa-i bage in 
adapost, iar in al doilea rand, puteti verifica daca exista in ultimii 5 ani, o singura plangere la 
Politia Locala privind incidente in zona. Eu am verificat. 

Ada Burlan: avem si vom face. 

Aurelia Junie: La Politia Comunitara nu sunt depuse pana in present niciun fel de plangeri. 

Ada Burlan: Vor urma. 

Aurelia Junie: dl Mitrutiu, sa construim ghetouri atunci? 

Ada Burlan: Eu sunt convinsa ca se pot gasi si alte locatii dar am inteles ca este prea tarziu. 
Asta inteleg de la dvs. Deci efortul nostru si prezenta noastra acum, aici, este zadarnica. 

Aurelia Junie: Daca ati avea buna credinta si buna vointa ati dori sa vedeti proiectul pentru ca 
daca l-ati vedea, v-ati linisti, fiindca proiectul este extreme de luxos, scuzati-ma. 
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Ada Burlan: Proiectul este pe hartie, realitatea este altceva. 

Nyari Ciprian: Va multumim. Dl Iliesu de la Fundatia Timisoara’89. 

Petru Iliesu: Cred ca toata povestea porneste de la o necunoastere a situatiei. Fiecare cunoaste 
oarecum subiectiv, ceea ce se intampla cu persoanele fara adapost. Timisoara ’89 are un adapost 
de tranzit din 1997. In prezent avem 24 de locuri pentru persoanele fara adapost si sectie de 
convalescenta in contract cu Spitalul Municipal si Spitalul Judetean. Deci lucram de foarte multi 
ani, avem specialist si putem spune ca avem o viziune corecta din aceasta, dl viceprimar are o 
mare parte de adevar dar si din cealalata tabara exista anumite observatii care dau de gandit. Nu 
putem reduce persoanele fara adapost la drogati, la copiii strazii si la persoane irecuperabile 
(alcoolici si eu stiu….). Probabil ca cei pentru care se gandeste acest nou adapost vor fi selectati 
din persoane care au ajuns din nefericire in situatia de a nu avea unde sa locuiasca. Sunt foarte 
multi. Sunt oameni cu pensie, oameni care au muncit o viata intreaga si care sunt cinstiti si au 
ajuns din nefericire in aceasta situatie. Presupun ca selectia in acest adapost va fi facuta pe 
criteriile respective. Nu sa va treziti cu bandele de copii ai strazii, cu bandele de cartier derogate 
acolo, in mod sigur. Pentru ca ei vor sti ca nu au ce sa caute acolo. Noi intre-adevar avem mari 
problem pentru ca acordam zilnic 50-60 de portii de mancare pentru persoanele fara adapost si la 
noi vin tot felul de situatii: demnti, alcoolici, drogati samd. Deci, ne confruntam cu asta. Dar ne-
am construit un sistem de lucru si facem fata si cu ajutorul Primariei care ne-a acordat un post de 
gardieni de politie. Insa cred ca in perspectiva acestui proiect, nu vad de ce  ar avea sa se teama 
locatarii din zona daca, repet, selectia se va face pe niste criterii foarte riguroase. 

 

Adrian Orza: Pai, despre asta era vorba, doar ca ati reactionat total gresit. Stimate domn ati 
vazut vreodata o persoana din aceasta si stiti cumva cum a ajuns in situatia respective? Ati 
discutat vreodata cu vreun om? Va intreb la modul da sau nu. Sunt oameni care s-au taiat acum 
pe la Deta si care nu sunt Homeless si au facut ravagii. Cand v-am spus ca toti sunt de acord sa le 
rezolvam problemele, toti vom ridica mana sus in societatea asta, dar cand vom fi pusi in situatia 
ori sa convietuim cu ei, ori sa-i ajutam, vom refuza. Eu la asta m-am referit. Nu v-am jignit pe 
dvs. cu nimic. Dar, ascultati-ma sunt oameni pe care ii cunoaste foarte bine dl Petru Iliesu ca 
lucreaza cu ei. Avem situatii cum v-am spus si refuzati sa  acceptati idea asta, de oameni 
normali. Doamna tot timpul da din cap cand vorbesc in semn de nu, de dezaprobare. Vedeti, nici 
macar nu aveti rabdarea sa ascultati. Atunci cum pot eu sa cred ca sunteti nesubiectiv legat de 
acest proiect? Deci, ascultati oamenii cand vorbesc, acceptati si parerea celorlalti. Eu merg des in 
zona, pentru ca raspund de Cantina Sociala. Am stat si am servit masa la oamenii astia, am vorbit 
cu ei. Dar stiti ce mi se pare foarte curios? Ca nu ma lasati sa vorbesc. E foarte curios lucrul 
acesta si sunteti oameni cu studii samd. Despre ce societate vorbim? Ce spital s-a desfiintat, 
doamna, in Timisoara? Pai, dar va spun eu: nu s-a desfiintat niciun spital in Timisoara. Ma lasati 
sa vorbesc sau nu? Apropos ca vin unii si iau mancarea cu masina. Da, am vazut o fata care era 
eleva la Liceul de Muzica si avea o familie formata din 9 copii. Ea facea parte din cei 9 copii ai 
unei familii si a venit vecinul cu masina sa o ajute sa-si care mancarea. Pai nu, dar s-au facut 
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afirmatii aici. I-am dat eu mancarea fetei, in mana. Nu exista ceilalti. E o legenda cu ceilalti. 
Revin din nou si va rog sa ne respectam cand vorbim. N-am intrerupt pe nimeni. Sunt oameni 
care si-au pierdut locuinta din diverse situatii si din secunda 2 termenul pus de societate este 
homeless. Avem batrani, pensionari care nu au la cine sa se duca. Ii vom duce la centrul acesta o 
perioada de timp. 

Petru Iliesu: Eu v-as invita sa veniti sa vorbiti cu cei din adapost ca sa cunoasteti exact categoria 
despre care vorbim ca asa, dvs vorbiti cu totul despre alta categorie care face parte din randul 
oamenilor strazii dar…cu care aia?...asta este un limbaj demagogic. Dvs nu stiti ce vorbiti. Nu 
cunoasteti realitatea. 

Adrian Orza: inca o data. Nu fac obiectul acestui proiect. Nu este un centru de urgenta. Nu fac 
obiectul. Aveti posibilitatea sa urmariti, daca doriti va prezinta doamna director acum proiectul, 
daca nu, vi-l dam in copie a-l cititi, e pe site. Sa nu mai vorbim dupa ce credem noi ca ar fi si s-ar 
intampla. Sa vorbim pe concret. 

Oana Ciucure: Daca imi permiteti, ma numesc Oana Ciucure si sunt directorul unui astfel de 
centru si sunt medic de profesie. In primul rand, la cabinet vad oameni care vin si pot sa spun ca 
intr-adevar oameni ai strazii poate devein orice om care a avut problem intr-o perioada a 
vietii.pot spune ca intotdeauna au inteles modul in care sa se poarte si prin implicare noastra, a 
cetatenilor, i-am putut schimba. Deci, inteleg temerile dvs ca si cetateni ca acesti oameni vor fi 
dificili si vor crea probleme. Dar cred ca aici intervine implicare noastra ca si cetateni. Vorbea 
doamna mai devreme despre discriminare. Eu nu vreau sa intru in aceasta situatie ca facem sau 
nu discriminare. Dar oare care este datoria noastra de cetateni? Daca ne-am uita la acesti oameni 
ca la niste oameni care am putea si noi, intr-o zi, devein, ne-am schimba atitudinea. Nu stim 
niciodata daca putem deveni cu handicap, daca ne putem pierde locurile de munca, daca putem fi 
parasiti de copii sau pusi in nu stiu ce situatii. Deci, eu cred ca daca nu punem in pielea persoanei 
respective, ne schimbam atitudinea si devenim umani. Stiu ca ne vrem zona frumoasa. Toti ne 
dorim zone frumoase dar oare eu imi pun intrebarea, inainte ce am facut eu ca cetatean sa schimb 
ceva in zona mea? Am vorbit acest lucru din calitate de medic si pot sa spun da, sunt dificili 
oamenii lasa poate toaletele uneori schimbate , asta este in cabinetul meu, cand intra. Dar ca om 
si medic am datoria sa-I vad pe toti oamenii si am datoria si obligatia sa-I vad si sa-i respect la 
fel, asa cum as dori eu sa fiu respectata. Dar doresc sa vorbesc in calitatea mea de director al 
unui centru rezidential pentru oamenii strazii. Acest centru functioneaza din anul 2000 si eu in 
momentul acesta imi dau seama ce vecini deosebiti si ce zona deosebita am avut. Functionam in 
aceasta zona de 11 ani, colaboram cu Primaria, si vreau sa va spun ca da, vecinii nostri au fost 
speriati la inceput  dar acesti oameni, noi am stabilit reguli foarte clare, exista supraveghetori 
care nu le permite in afar centrului sa faca anumite activitati si, vreau sa va spun ca vecinii la 
momentul acesta, chiar azi dimineata au venit cu caise sa facem gem de caise. Deci, vecinii s-au 
implicat. Si eu cred ca daca noi privim la acesti oameni cu problema si eu poate ajung asa maine- 
unu, al doilea daca ne-am pune intrebarea nu vreau in zona mea ci am spune multumesc lui Dzeu 
ca se deschide un centru si haideti sa gasim ce solutii putem gasi, ce reguli putem stabili 



  14

impreuna pentru ca sa nu cauzeze zonei. Exista reguli, pot fi jandarmi, exista reguli stabilite cine 
vine si cine nu vine in acest centru si exista si spitale care sunt goale dar problema este 
urmatoarea cine initiaza formarea, folosirea acestor centre. Vedeti ca nu initiaza nimeni. Eu imi 
pun intrebarea daca acolo se deschide, multumesc lui Dzeu ca se deschide dar daca nuj, sa-l ajut 
pe cel care face ceva. Pentru ca atunci acesti oameni vor fi iar povara intregului oras. Deci, 
vorbesc in calitatea unui om care functioneaza de 11 ani si nu am avut problem in zona. Vecinii 
nostri au fost niste oameni rezonabili si prin reguli stricte cand intra, cand pleaca apoi se duc la 
tramvai. Si inca ceva. Este si scoala in zona noastra, sunt 2 scoli de fapt si nu au fost reclamatii 
sau problem iar cand au fost situatii intr-adevar, prin partea noastra umana am incercat sa le 
rezolvam pentru ca niciunul dintre noi nu este perfect. De aceea cred ca daca exista ingaduinta, 
daca exista discutii la nivel de zona, daca exista din partea Primariei si doamna directoare daca 
gaseste solutii si de parcare, eu nu cred ca oamenii strazii vor necesita parcare, ei nu vin cu 
masini si, daca vor fi nevoie de locuri probabil fiind proiect European va solicita locuri de 
parcare. Deci, eu doar prezint situatia unui medic care am in cabinet oameni ai strazii. Chiar aici 
il vad pe dl Talmaciu. Dar sunt oameni care au ajuns in conditia asta din anumite problem 
sociale. Haideti si gasim o solutie umanitara. Ne putem certa, pierem si acest proiect si stiti ceva? 
Uniunea Europeana doar ia bani de pe Romania dar nu primim nimic inapoi pentru ca 
intotdeauna asa se intampla. Proiectele europene dintr-o cauza sau alta se pierd. Deci, va 
felicitam ca ati castigat. Noi nu am reusit sa castigam un astfel de proiect pentru ca…asta e. 
Deci, Dumnezeu sa va ajute mai departe! 

Marius Burtea: Ma numesc Marius Burtea, sunt coordonatorul Azilului de Noaptede pe 
Brancoveanu 50, proiect al Federatiei Caritas, al Diecezei de Timisoara. Ieri, cand am auzit ca se 
mai infiinteaza un proiect, eu m-am bucurat foarte mult. Eu nu fac fata cu azilul meu. Eu am 80 
de locuri, iarna am si 150 de oameni, urgentele de la spital ii aduce, pentru ca ei nu pot sa rezolve 
urgentele unui accident de ce?, ca sunt multi oameni care au nevoie doar de caldura, altfel ei mor 
pana dimineata. Credeti-ma, la azilul de noapte sunt oameni care intr-adevar au ajuns intr-o 
situatie de criza la un moment dat, adica dupa un divort: mama castiga apartamentul si custodia 
copilului, barbatul pleaca. El trebuie sa plateasca pensie alimentara, el e distrus psihic. Daca nu 
exista un centru unde poate sa ajunga, intr-adevar, la nivelul lui psihic, dupa un divort esti distrus 
pentru ca nu cred  ca cineva se bucura la un divort, atunci incepi sa bei dar nu te-ai mai spalat de 
2 saptamani, uric in tramvai, toata lumea ted a jos ca puti, intr-adevar, si atunci dupa vreo 2 -3 
luni incepi sa bei si ajungi alcoholic. Atunci nu mai poti sa faci nimic sau foarte multi ani trebuie 
sa lucrezi sa te lasi de alcool dar daca ajungi intr-un centru unde vede alt om ajuns la greu, in 2 
luni se pun pe picioare, isi gasesc de lucru, se uita la o stire, citesc un ziar, are un telefon unde sa 
intrebe de un loc de munca. Foarte important un centru de genul asta sa fie in oras ca sa ai acces 
la lucru ca sa castige bani sa fie independent, sa-si plateasca o chirie, fiindca el nu are cum sa 
faca naveta de la Sanandrei la Timisoara, la lucru, cand el nu are nimica. Sau nu cel putin in 
prima luna pana castiga un ban. Eu va rog sa veniti in vizita la azilul de noapte. Am 7 copii, 1 
nou-nascut de o luna jumatate si acuma in spital a mai nascut o doamna, probabil peste 2 
saptamani ajunge in azil. Asta este Romania, asta este Timisoara, astia suntem noi. Ei arata bine 
pentru ca se spala la azilul de noapte, la domnul Iliesu sau in alte centre, are o camasa curata. In 
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Piata 700 sunt oameni ai strazii, credeti-ma ma duc si vi-i arat pe rand. Sau cel putin care au fost 
anul trecut si nu mai sunt la noi. Este o categorie de oameni cu un nivel de pregatire relativ slab. 
Sunt multi care nu stiu sa scrie, sa citeasca. Ei nu se adapteaza, au 8 clase, sunt foarte multi si 
intr-adevar nu se adapteaza. Nu stiu sa scrie la calculator, nu stiu o limba straina, nu stiu sa se 
adapteze ritmului societatii din Timisoara. Si atunci ei raman la urma, nu-si gasesc de lucru sau 
castiga 6 milioane ca femeie de serviciu. Cu 6 milionae, n u –ti platesti nicio chirie, e greu. Deci 
sunt oameni ca noi, pur si simplu. Oameni batrani cu Alzheimer care au ajuns la azilul de noapte 
dar ea nu stie cum o cheama, nu stie de unde este, dar e bunica cuiva. De asta trebuie un centru. 
Politia Comunitara sa stie unde sa-l duca, sa vina criminalistica sa o amprenteze, sa o identifice, 
de unde-I doamna asta sa o ajutam sunt doar oameni. Intr-adevar, cu facutul lipsei prin zona, si 
noi avem problem si vecinii se supara si pe mine m-ar deranja dar noi mergem si curatam dupa 
aceea. Este o chestier de dialog si doamna vecina fiindca nu ii poti cere unui om e domeniu 
public, e dreptul lui sa faca ce vrea, a incalcat legea, politia il sanctioneaza. Dar pana atunci, nu 
ai cum sa-l conditionezi sa se plimbe pe strada cealalta. Avem si noi reguli. De multe ori au venit 
bauti. Daca esti beat, nu intri. De ce ? fiindca am 80 de oameni; am copii, am batrani. De 
exemplu, acum 2 ierni, 2 baieti alcoolici, unul a plecat, s-a plimbat cu troleibusul, celalalt, nu.cel 
care s-a plimbat cu troliebusul a ramas in viata, celalalt a murit. De ce nu s-a plimbat cu 
troliebusul? Acolo era caldura. Deci asta inseamna un calorifer din casa scarii, un WC public 
incalzit. Intr-adevar este dificil, dar ei tot in oras sunt. Jumatate din canalul de la Podul Decebal 
in anul 2000, i-am luat la azil.eu locuiesc langa Baile Neptun iar sora mea mergea in fiecare 
dimineata la scoala pe langa acei aurolaci dar daca i-ai dus intr-un centru, le-ai dat activitati, 
incerci sa-i detasezi de viciul lor. Sau asta facem noi socialul, specialistii. Trebuie sa ne 
dezvoltam. Se desfiinteaza azile de batrani fiindca nu sunt fonduri. Eu traiesc de pe o zi pe alta. 
De ce? Primesc o subventie de la Ministerul Munciisi Solidaritatii Sociale pe Legea 34 dar eu nu 
exist ca si categorie sociala. Anul trecut nu am primit subventie deoarece noi nu porestam 
servicii sociale. Pai, sigur, eu platesc 40 milioane caldura, 15 milioane apa. De ce? Au raie. 
Trebuie sa faca zilnic baie. Cumparam medicamente ca sa nu fie epidemie in oras fiindca ei tot 
pe strada merg. Tot pe banca, tot in tramvai. Deci tot vizavi de populatia din Timisoara sunt. Dar 
cand sunt in Centre acolo este un medic, acolo se poate lua atitudine, sa se resolve ceva. Si 
oricine poate veni in vizita la azilul de noapte, oricand, sunt oameni ca noi toti. Doar ca sunt 
poate murdari dar cand au ajuns in azile le dam haine se spala, se barbieresc, sunt ok. 

Rodica Cojan: sunt Rodica Cojan, directorul Cantinei de Ajutor Social din Timisoara, institutie 
care functioneaza pe strada Telegrafului din anul 2005. Inainte vreme, foarte foarte multi ani, 
institutia a functionat pe Vasile Alecsandri, in central orasului. Datorita faptului ca acolo nu a 
corespuns cladirea din punct de vedere igienico-sanitar si nu a mai putut fi folosita, autorizata de 
catre Ministerul Sanatatii, s-a construit prin poiectul initiat de catre dna architect Junie, aceasta 
institutie pe strada Telegrafului. Deci din 2005. Cantina de Ajutor Social deserveste, pe langa 
cele 400 de persoane care sunt abonate la aceasta ora la Cantina Sociala, si alte institutii de 
ocrotire printre care cele 3 ONG-uri care astazi au venit aici sa va impartaseasca activitatea si 
parerea, ridica si dansii hrana de la Cantina Sociala. Lucrez in acest domeniu cu oameni ai strazii 
dar in general, cu oameni necajiti, cu oameni cu probleme grave de 20 de ani. Am infiintat 
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Directia pentru Protectia Copilului si de 6 ani sunt director la aceasta institutie. Lucram strans cu 
organizatiile neguvernamentale care nu mai fac fata la nevoile acestui oras si vreau sa va spun ca 
sunt 2400 de oameni in evidentele Politiei Locale si Politiei Nationale, 2400 insemnand copii si 
adulti care traiesc in strada. Unii traiesc ani de zile si acestia sunt cei despre care va punea 
domnul de pe Brancoveanu, dl Marius, acestia sunt cei care au foarte putine sanse de recuperare. 
Ei sunt vizibili, ei sunt cei care ne deranjeaza pe toti, ca cetateni care incercam sa supravietuim 
in aceasta jungle care este Romania astazi si e foarte greu, viata este grea pentru toata lumea. E 
grea si pentru ei si pentru noi si pentru dvs. iar noi nu ne referim si nu am facut proiectul pentru 
aceasta categorie de oameni. Proiectul se adreseaza acelor persoane care temporar au ajuns in 
strada, datorita faptului ca fie banca le-a luat locuintele, fie copiii le-au scos afara, fie le-au murit 
apartinatorii. Aceasta categorie. In sala, exista acesti oameni despre care noi vorbim si am 
rugamintea, cu respect fata de dvs vecinii mei si fata de dansii, beneficiarii, o clipa sa se ridice in 
picioare sa-i vedeti ca sunt linistiti, absolute civilizati si sunt asa pentru ca s-a lucrat cu ei, cum 
v-a spus si Marius. Va rog domnilor, doamnelor, ridicati-va o clipa in picioare sa fiti vazuti. Sunt 
o parte, va rog. Va multumesc foarte mult. Dati-mi voie domnule presedinte. Eu v-am ascultat 
pana la capat. Proiectul este scris de mine si de Gabriela Teslaru impreuna cu doamna care 
coordoneaza toate proiectele noastre, doamne Junie care v-a vorbit atat de mult, sub coordonarea 
dlui viceprimar. Gabriela Teslaru ridica-te sa fii cunoscuta si tu. In urma cu un an si jumatate am 
scris acest proiect din nevoie pentru ca in cadrul Cantinei de Ajutor Social avem oameni care au 
ajuns in strada si sunt oameni absolute nevoiasi, oameni civilizati, cinstiti care momentan traiesc 
aceasta drama. Printre ei este si o stea a Timisorii, cu permisiunea lui am sa-i spun numele. Este 
marele fotbalist Regep care este vecinul dvs si il cunoasteti. Avem doctori, avem profesori dar 
avem si oameni cu doua clase, oameni care sunt analfabeti si care pun degetul atunci cand 
semneaza. Activitatea institutiei noastre dar si a celei care urmeaza sa se infiinteze, se bazeaza pe 
lege, pe reguli clare, pe regulamente care sunt semnate si respectate de catre acesti oameni. Toti 
cei care nu respecta regulamentul, civilizat, cu atitudine corecta, parasesc institutia si li se 
suspenda dreptul de a ridica hrana de la cantina sociala. Institutia despre care vorbim ca se 
doreste a se infiinta, avem si noi peste 800 de semnaturi a cetatenilor, inclusive a celor doi care 
au casa lipita, lipita , nu sunt vecini la 10 metri sau la 15. Noi ii respectam pe toti si pe cei care 
sunt la 3 km. Sunt aici in sala. Chiar si vecinul care este cu casa lipita si pe care eu il aud, imi cer 
scuze, fara sa vreau cand dialogheaza cu familia dansului. Este perete comun. Deci este aici si o 
sa-l rog sa spuna si dansul doua vorbe dupa ce inchei eu. Deci acest centru, repet inca o data, 
prezentam proiectul detaliat, canddoriti dvs si il asteptam pe dl Mittrutiu cu care ne cunoastem de 
ani de zile, am tot respectul fata de domnia sa si fata de dvs si vom convietui in continuare 
civilizat si frumos. Oricand sunt dispusa sa vb cu dvs, sa va primesc sa vorbim, vin eu la dvs, 
veniti dvs la noi. Suntem o societate deschisa si problema aceasta a oamenilor care au ajuns in 
strada, nu m-am referit repet inca o data doamna doctor, la oameni care au ajuns sa consume 
droguri, care fac rau, care spala parbrize, care ne dau in cap samd. Toti cei care sunt beneficiarii 
cantinei si viitori beneficiari ai acestui centru sunt oameni civilizati care vor fi monitorizati 24 
din 24 de Politia Locala si de profesionistii Centrului. Centrul are caracter socio-medical. Socio –
medical. Deci, aici vor lucra doctori, asistenti medicali, logopezi, instructor de educatie. In 
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centru nu se doarme doar ci se sta si peste zi pentru o perioada scurta pana le gasim locuri de 
munca si pana lucram cu familiile lor ca sa putem sa-i intoarcem in familia lor daca s-a produs o 
disfunctie de relationare intre ei. Cei care nu sunt din orasul nostrum pleaca din localitatile de 
unde provin. Noi prin lege nu avem voie sa cheltuim niciun ban public pentru oameni care 
apartin altor judete, in centre rezidentiale. Ce inseamna centrurezidential? O institutie unde se sta 
24 de ore din 24. In acest centru se vor face activitati de socializare, de alfabetizare, de educatie. 
Noi am incheiat déjà protocoale cu Directia Muncii, le dam o profesie pentru cei care nu au 
profesii. Cu IMM-urile am luat déjà legatura-partenerii nostri stabili si nu de azi. Eu pe domnul 
Iliesu si m-am implicat profund in acea vreme , fiind consilier municipal, in activitatea centrului, 
il cunosc de 20 de ani. Doamna de la Fundatia Chosen inca de pe vremea cand lucram la Directia 
Copilului. Deci, ii cunosc, sunt partenerii nostril si pentru viitor. Acest centru lucreaza in comun 
cu societatea civila si societatea civila sunteti si dvs. Tocmai din respect fata de opinia dvs si fata 
de dvs suntem acum, aici, sa va dam detalii. Voi aloca oricat timp este nevoie sa va prezint 
proiectul in amanuntime si va asigur ca este asa cum va spun pentru ca proiectul este in fata mea. 
Si cele 800 de semnaturi sunt aici, a oamenilor care spun “da”. Decat sa traiasca acesti oameni in 
strada sis a moara, stiti cati oameni mor anual, in fiecare iarna, in Timisoara? Anul acesta au 
murit 20 de frig si de ger. Noi nu ne referim la aceia care nu mai au sanse stau pe strada de 6, 
8,10 ani. Ne referim la aceasta categorie de oameni necajiti care mai au posibilitatea sa traiasca 
daca noi o sa-i ajutam. Va multumesc din suflet ca m-ati ascultat cu atentie si va asigur de tot 
respectful meu si inca ceva vreau sa va spun. Proiectul este in valoare de 1 milion de euro, nu se 
face o constructive separate, se reamenajeaza ceea ce este si exista. Este din anul 2010 acreditat, 
chiar acum 2 zile am avut un an de acreditare, si daca vom intarzia prea mult pentru ca s-a 
respectat calendarul procedurilor care stiti cat este de greoi si de stufos, vom iesi din program si 
vom pierde aceasta sansa de a face ceva. Mai mult decat atat, aceasta sursa de finantare nu 
permite constructii din pamant, poate doamna Junie va poate mai bine explica. Asa este 
caracterul financiar al liniei de creditare a fondurilor nerambursabile structural si permite numai 
reabilitarea unei constructii existente si care este acreditata. Deci daca noi am dori, zic prin 
absurd, sa scoatem  la Chegleviciu aceasta institutie, nu permite aceasta linie de creditare, nici 
fondurile. Am legea aici dar …vorbesc cu oameni pentru oameni. Avem legi care vorbesc foarte 
clar de discriminare. Nu as vrea ca sa ajungem si sa dam cu subsemnatul pe la forurile 
internationale ca intr-un oras atat de cunoscut si civilizat ca Timisoara, nu exista toleranta. Eu va 
cer ajutorul si concursul ca impreuna sa va pot arata ca este si va fi in continuare o institutie 
civilizata. Va multumesc din suflet ca m-ati ascultat si va stau la dispozitie oricand. 

Nyari Ciprian: Va multumim. 

Padeanu Stefan: numai putin, va rog. Ma numesc Padeanu Stefan sunt administrator, locuiesc 
pe  Telegrafului din ’89 de cand s-au dat blocurile, sunt administrator la cateva scari, situatia 
prezentata este reala dar nu vreau sa credeti ca noi, cei care locuim pe Telegrafului, vrem 
neaparat ca oamenii strazii sa fie discriminate. Ne acuzati de ceva care nu exista pentru ca atunci 
cand s-a infiintat cantina, in 2005, nimeni nu s-a pus impotriva. Toti am fost de accord, afost ok 
dar credeti-ne apar fenomenele secundare care exista si pe care nu le-ati putut controla nici dvs si 
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nici noi, oricat am vrea noi sa o facem pentru ca avem nevoie de ajutorul politiei, de ajutorul 
Primariei, de al dvs dna director si nu mi se pare ca am fost ajutati in niciun fel pentru ca nu a 
existat comunicare intre noi si dvs. cantina exista si vin fel de fel de oameni. Nu stiu daca la 
intrere aveti pe cineva, aveti un tabel in care sa spuna dumneata ai voie sa intri, dumneata n-ai 
voie sa intri.. 

Rodica Cojan: ei intra doar pe baza de legitimatie 

Padeanu Stefan: si nu exista politie care sa verifice. Credeti-ma, vad  pe strada ca se pun cu 
sticla taiata in scara blocului,  la intrare,pentru ca ploua si asta este situatia si mananca si arunca 
acolo jos. Am facut in 2009 o sesizare, o cerere la Primarie, sa ni se aprobe cosuri pe strada 
Telegrafului. Ni s-a aprobat si, dupa telefoane, nu s-au pus nici in ziua de astazi pentru ca nu sunt 
fonduri. Deci, va  rog sa ne intelegeti. Noi vrem. Ne-a intrebat doamna consilier ce am facut 
pentru strada, am facut, am pus gard viu, toti incercam sa fie ordine, sa traim intr-un cartier 
civilizat, dar credeti-ne ca fenomenul exista. Exista oameni ai gunoaielor, exista oameni care vin 
si … exact asta va rugam noi pentru ca ne lovim de fenomenele astea si nimeni nu ia nicio 
masura. Ce poti sa-i ceri omului aluia. Si noi avem suflet.Credeti ca noi nu mergem la biserica, 
nu ne rugam pentru ceilalti? Sau noi suntem extraordinari, suntem  fascisti sau ma rog, alta 
situatie in care sa zic ca discriminam? Exista situatia si ce putem  face noi singuri? 

 Rodica Cojan: Suntem aici pentru ca sa garantam atat siguranta dumneavoastra, nu noi ca 
institutie ca suntem institutie sociala. Noi ca autoritate, Primaria. Noi la fel va reprezentam 
interesele dvs, ale noastre dar si ale lor. 

Padeanu Stefan: deci din 2009 o sesizare de cosuri de gunoi la care am spus exista Cantina, 
scoala, am motivat….nimeni nu a venit sa puna nici in 2010, nici in 2011….cand vor fi cosurile 
acelea puse? 

Rodica Cojan: Nu ne-ati adresat-o noua, ca noi  nu ne ocupam de asta. 

Padeanu Stefan: Pai, am adresat-o la Primarie. Deci trebuia sa vin la dvs sa va adresez asta? 

Rodica Cojan: Nu, nu, nici vorba. 

Padeanu Stefan: Pai si atunci parcare, intr-adevar cum spun oamenii, vin cu masini. 

Rodica Cojan: Si noi avem aceeasi plangere si aveti perfecta dreptate. Masinile stau incalecate 
acolo, este foarte greu dar cantina trebuie aprovizionata cu carne proaspata. Eu traiesc cu dvs, 
domnule vecin. Eu sunt acolo, traiesc si cu ei si cu dvs. 

Padeanu Stefan: Noi nu vrem sa nu ne intelegem sunt oameni care au socuri. Stim ce este viata 
in ziua de astazi, stim  de sinuciderea lor. Traim in Romania, nu suntem in alta tara sa avem alte 
idei  dar vrem sa avem si noi o garantie ca facandu-se caminul ala acolo sau ce se va face, va fi 
patrularea. Am cerut la Politia Locala in 2010, patrulare pe strada Telegrafului, nu exista nici in 
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ziua de astazi niciun politest. Am cerut si dupa ora 10 noaptea. Erau, se adunau persoane 
bieninteles si asa si asa… 

Rodica Cojan: Nu erau ai cantinei la 10 noaptea. Ei vin 2 ore pe zi. 

Padeanu Stefan: Vrem si noi sa fim protejati. Asta dorim, avem copii, unde-I plimbam? Te 
plimbi cu carutu’ cu copilul si vine…nu ne intelegeti gresit. Am muncit, ingrijim, sapam, facem 
ca strada sa fie frumoasa, ati vazut ca este cat de cat intretinuta… 

Rodica Cojan: Vecine, ascultati-ma, acum avem o sansa sa asiguram siguranta acolo, pentru ca 
asa cum am spus, 24 din 24 va fi institutia pazita de catre politie. Deci, va fi acolo post de politie 
dar pana acum noi nu am avut nevoie…. 

Padeanu Stefan: Asta cerem si noi. Noi nu am cerut nimic in 2005 cand a venit Cantina, am 
lasat lucrurile sa mearga. Am fost chiar bucurosi dar sunt fenomene secundare care trebuiesc 
controlate si asta trebuie neaparat ajutorul Primariei si al Politiei si al dvs. Deci dvs trebuie sa va 
ocupati de asta..din cate sesizari am facut in 2009,2010,2011 nimic nu s-a facut. Si cine e de 
vina? Noi suntem de vina? Ne acuzati ca suntem nervosi? Suntem nervosa pentru ca e locul 
nostru unde traim, vrem sa ne odihnim, unde este familia, copiii, vecinii… 

Rodica Cojan: Va intelegem absolut perfect pentru ca noi traim acolo cu dvs. Eu in final, va rog 
sa dati sansa acestui proiect sa va arate ca este un proiect de care avem nevoie si este un proiect 
civilizat si se va referi la acea categorie de oameni despre care v-am vorbit adineaori. 

Padeanu Stefan: Solicitam si noi sa vedem proiectul , sa-l citim, chiar am vrea …. 

Rodica Cojan: Cu toata dragostea, va stau la dispozitie. Cand doriti dvs cu proiectul in fata, cu 
desene, cu detalii, discutem impreuna. Chiar am dorinta ca in parteneriat cu dvs sa conducem 
aceasta institutie. Nu am nici cea mai mica retinere, va asigur de toata transparenta. 

Adrian Orza: Imi dati, va rog, sesizarile sa le vad si eu. 

Nyari Ciprian: Daca mai doreste cineva din sala, va rog. 

Claudiu Silt: Buna ziua. Claudiu Silt ma numesc, sunt angajat al Azilului de Noapte. Vreau sa 
zic ca m-a deranjat atitudinea domnilor si doamnelor vecini ai Cantinei Sociale pentru ca i-au 
jignit foarte tare pe acesti oameni. I-au acuzat poate pe drept, poate pe nedrept dar nu a venit 
nimeni cu nicio dovada si nu vreau sa intru in polemici ca e bine, ca nu e bine..acum, nu stiu. Eu 
as dori ca din respect pentru aceste persoane care sunt de fata si s-au jignit, ar merita niste scuze. 
Si s-au purtat mult mai civilizat decat dvs care ati tot interrupt. Va multumesc. 

Nyari Ciprian: Va multumim. Va rog. 

Locatar: Cred ca sunt in asentimentul oamenilor, a locatarilor ca nu avem nimic impotriva 
acelor oameni care au ramas fara locuinta si au problem. Noi avem impotriva vagabonzilor. 
Deci, aia sunt vagabonzii, nu cei care vor sa…doamna, la al doilea geam, doarme un… domn, 
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sa-I spun domn, acolo doarme zi si noapte. La ora 12 se culca si doarme pana la 12 la pranz ca de 
muncit nu vrea sa munceasca. Isi face necesitatile acolo, langa patura lui. Ce sa va mai spun 
acuma? Ca suntem toti oameni…se masturbeaza acolo. Eu de aia am spus, ce invata copilul meu 
de la aia? 

Rodica Cojan: Aveti dreptate. Opinia mea de specialist in acest domeniu, cel putin 20 de centre 
ar trebui si pentru aceasta categorie. Va dati seam ace activitate are dl Iliesu? Pentru ca dansul cu 
ei lucreaza. Noi am propus sa lucram pentru un segment care acum se ingroasa randul lor. Pentru 
ca acum, din cauza situatiei economice foarte multi isi pierd casele, ajung in strada. Ganditi-va 
ca lucreaza dansul cu ei si am tot respectful fata de toti profesionistii. Asta-i meseria noastra. 
Cum doamna doctor lucreaza cu oameni bolnavi, este expusa si bolilor si altor probleme, noi 
lucram cu aceasta categorie. Dar sunt oameni, nu sunt animale, nu sunt caini si trebuie sa le dam 
respectful cuvenit. Vedeti cata atentie se da, de ex., cainilor. Am auzit la Bucuresti de niste sume 
destul de interesante. Si de animale trebuie sa ai grija pentru ca este un suflet si acela altminteri 
de om. Perfecta dreptate va dau , vecine, asa este si poate ca in viitor aici trebuie sa sensibilizam 
sip e …domnul consilier ne-a parasit? Asta este idea. Daca ar fi macar in fiecare cartier, eu atat 
de mult am vorbit si vorbesc si nu o sa obosesc, o sa vorbesc de cate ori voi avea ocazia. In 
fiecare cartier ar trebui sa avem asemenea centre pentru ca nu vor mai dormi nici la blocurile 
dvs, nici pe strada. Ii vom aduna si vom raspunde in fata contribuabililor si noi suntem cetateni 
contribuabili, si vom raspunde in fata dvs daca acel centru nu-si va face datoria cum trebuie. 
Trebuie mai multe. Pacat, ca dupa atatia ani, abia am reusit sa scriem un proiect foarte mare. 
Important este si ’89 care a facut pionierat in Timisoara. In 1996 am intrat prima data la dl.Iliesu. 
doamna de la Chosen, la fel, are 15 ani de activitate. Mai repede trebuia si mai multe asemenea 
institutii iar atunci am avea cu totii liniste in strada. Va dau perfecta dreptate si va respect opinia 
dar nu-i poti amesteca. Nu poti sa amesteci copil cu adult pentru ca stiti ce se intampla. Am fost 
pictati in presa international si nu mai vrem acest lucru. In primul rand, nu Timisoara. Dupa 
aceea, nu poti sa-I amesteci pe cei care sunt dependent de droguri cu alcoolici cronici samd. Nu-i 
poti amesteca de ex cu domnul la care nu pot sa-I pronunt numele, este aici, a fost adineaori citat 
dar intamplator viata l-a sucit in asa fel incat desi este la cantina sociala de un an de zile, dansul a 
auzit ca astazi este dezbatere si a crezut ca déjà se poate inscrie pe lista. Avem 16 asemenea 
persoane care astepta sa se ridice aceasta constructie. Domnul este aici si va poate explica si este 
un domn la fel de civilizat ca si dvs. Va rog din suflet, v-am promis ca nu o sa va spun numele, 
domnul Talmaci , sunteti un om civilizat, in doua cuvinte sa spuneti cum viata “v-a ajutat”sa 
ajungeti intr-o situatie temporar dar speram ca nu pentru mult timp. 

Talmaci Ovidiu: ma numesc Talmaci Ovidiu si din anumite asoecte ale vietii prin care am 
trecut, am ramas fara adapost si din cauza bolii pe care o am sunt handicapat cu ochii si sunt 
inapt de munca, deci, nu pot sa-mi asigur un venit, traiesc din banii de handicap. Sunt abonat la 
aceasta cantina si din banii pe care-I primesc de handicap, nu pot sa-mi permit sa-mi iau o gazda. 
Stau deocamdata la niste rude , de mila si deci, pentru mine ar fi foarte importanta aceasta 
initiativa care sa se puna in practica. Va multumesc. 
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Rodica Cojan: Va multumesc si imi cer scuze ca nu m-am tinut de cuvant si nu am protejat 
numele dvs. 

Mihai Fiat: Buna ziua, Mihai Fiat ma cheama, locuiesc si eu in zona. Vreau sa observ ca s-a 
cam denaturat sensul discutiei. S-a introdus un conflict artificial aici. Nimeni din cei de fata nu 
cred ca si-a pus vreodata problema ca oamenii acestia nu trebuie ajutati. Nu trebuie canalizata 
discutia in directia aceea, pentru ca este o directive falsa si cam prea romaneasca pentru 
Timisoara. O discutie din asta era mai potrivita pe undeva pe langa Bucuresti, pentru ca nimeni 
de aici nu si-a pus problema ca oamenii acestia nu trebuie ajutati. Va rog sa ma ascultati. Eu am 
observat ca sunt toti oameni de buna credinta care recunosc necesitatea chiar foarte mare de a 
face astfel de locatii, pe partea cealalta trebuie si dvs sa recunoasteti ca, ethnic vorbind, cartierul 
de care vorbim, asa cum este el de inghesuit, asa cum se prezinta si vizavi de locurile de parcare 
pentru ca ne tot raportam la Uniunea Europeana si fata de multe alte aspect sanitare, nu permite 
sa fie extins in directia asta. Credeti –ma, daca este cineva de buna credinta, nu stiu, poate ca au 
fost considerente economice, poate au fost considerente financiar –contabile ca sa permita 
atragerea fondurilor despre care vorbim, poate ca au fost. Trebuiau gandite din timp. Nu permite 
un cartier inghesuit cum este …pentru ca se prezinta lamodul idilic si iertati-ma, destul de mult, 
demagogic . sunt oameni, saracii, pe care trebuie sa-I ajutam ca mor, ca nu stiu ce. Trebuie sa 
privim si aspectul real al problemei. 

Rodica Cojan: Asta este realitatea. Oamenii nu au dupa ce sa bea apa.  

Mihai Fiat: ascultati-ma, va rog frumos. Suntem perfect de acord ca trebuie un astfel de centru. 
Locatia nu este cea buna. Exista o solutie foarte simpla. E cuiul lui Pepelea, toata lumea il 
ocoleste,  nu vrea . Nu se gaseste alta locate in Timisoara? Sa fim seriosi. Nu-i un catun. 

Aurelia Junie: Unde? Unde, domnul meu? 

Mihai Fiat: trebuia studiata treaba din timp expus proiectul, discutat si se gaseau solutii . vreti sa 
va faceti un asezamant neaparat intr-un singur loc?  

Aurelia Junie: dar acolo exista acest asezamant, nu-l creaza nimeni. Dvs. chiar nu sunteti curios 
sa vedeti cum arata proiectul acela? 

Mihai Fiat: eu sunt foarte curios. Pe de alta parte, credeti-ma,… 

Aurelia Junie: de unde stiti? Nu sunteti curios sa-l vedeti? Macar sa vedeti daca aveti dreptate 
sau nu? 

Mihai Fiat: ce e cel mai deranjant ca s-a canalizat discutia in alt sens. De exemplu, ati reusit sa 
ne faceti , fata de oamneii astia care saracii au  tot dreptul din lume sa traiasca normal, sa ne 
faceti adversarii lor. Nu suntem. Nu este conflictul asta. S-a inventat conflictul asta. 

Adrian Orza: Sa dam drumul la caseta sa vedem cine l-a inventat? 
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Mihai Fiat: am fost toti aici. Sigur au fost oameni care s-au exprimat mai direct ca sunt oamenii 
strazii, boschetari sau nu stiu ce. Pe de alta parte …. 

Adrian Orza: nu, s-a folosit termenul de “vagabond” 

Mihai Fiat: a fost felul lui de a spune. Poate sunt oameni care primesc cuvantul vagabond cu 
mandrie. Da domnule, viata m-a adus in situatia asta, nu s-a prezentat  … 

Adrian Orza: Deci, haideti sa nu ne jignim inteligenta. 

Mihai Fiat: Nu ne jignim nici inteligenta, nici capacitatea de a denatura lucrurile. S-a discutat 
mult dar nu s-a discutat pe obiect. S-a discutat mai mult din partea dvs de latura umana, de latura 
frumoasa a problemei. Gtrebuie sa discutam concret de latura practica. Si la mine sub poerete, 
daca mergem acum, o sa gasim 2-3 insi care dorm cu sticla in mana. Eu am sunat la politie, au 
venit, i-au ridicat, a doua zi au venit din nou. Era iarna, mi-a fost frica ca a murit. L-am trezit, l-
am intrebat ce e cu el, numi-a raspuns ca era…”orb de tot”. Sunt oameni de buna credinta si din 
partea lor dar sunt si care nu suporta inregimentarea. Si cu copiii starzii. Au fost multi dusi, au 
fost spalati, periati, aranjati si facuti oameni normali. Cand au putut au furat ceva, au sarit gardul 
si au venit la vechea lor …asta-i viata. Ii intelegem, poate ca nu suntem noi cei care trebuie sa-i 
judecam dar ope partea cealalta, nu putem distruge o comunitate. Credeti-ma, asta se face. Pentru 
ca nu avem noi toate parghiile pentru a tine sub control o chestie din asta, la o asa aglomeratie de 
oameni. Si sanitar, si tehnic, si cum vreti. Nu vreau sa mai repet ce s-a tot spus ca s-a vorbit 
documentat si cu sufletul curat. Nu inteleg de ce s-a denaturant. Atat am vrut sa va spun. Cred ca 
ar trebui mai bine studiat. Am sa vin si la dvs. sa mi se prezinte. Faptul ca este luxos, ca se 
investeste 1 milion de euro perfect, e bine dar nu-I va ajuta pe oamenii aia sa nu iasa afara si sa 
faca ce au de facut. Trebuie gasita o locatie mai retrasa, si mai pe placul lor. Ei vor fi in mijlocul 
unui furnicar de oameni. Nu o sa le placa sa stea inregimentati acolo. 

Rodica Cojan: Ati lucrat pe fonduri europene vreodata? 

Mihai Fiat: N-am lucrat pe fonduri europene, nu mi-am propus. 

Rodica Cojan: Banii care vin de la fondurile europene sunt pe diverse structure. O linie de 
finantare construieste centre de batrani, alta construieste centre de copii.. 

Mihai Fiat: credeti-ma, am inteles de la inceput chestiile astea. 

Rodica Cojan: Doamna Junie va poate spune mai bine ca mine pentru ca este specialist in acest 
domeniu. Aceasta linie de finantare nu permite ridicarea din pamant a unei institutii, fie ea centru 
de batrani, casa de copii, club, orice. Nu permite decat reamanajarea unui spatiu existent. Acesti 
oameni mananca acolo si unii din ei au nevoie de cazare. Unii stau in gazda, altii stau intr-o 
camera, intr-o casa samd. Este un serviciu integrat. Acolo unde el mananca, acolo va dormi. Sunt 
aceeasi oameni si repet, dati-mi sansa sa va demonstrez cu cine si la cine se refera. E scris de 
mine proiectul, pe linie sociala raspund in fata dvs.  Eu lucrez in asistenta sociala de 20 de ani, 
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am construit din pamant, 11 amplasamente sociale in judetul Timis. In Timisoara, pe capitan 
Damsescu, Ion Slavici, Podgoriei pentru copii ai strazii, pe fonduri europene, banca Mondiala, 
am raspuns in fata dvs, am fost premiati de baroneasa Emma Nicholson. Sunt un om de cuvant si 
voi trai alaturi de dvs de aici incolo. Dati-mi sansa sa va demonstrez ca ceea ce spun si ce scrie in 
proiect, se va adeveri. Daca nu se va adeveri, eu imi iau ramas bun de la aceasta meserie, in fata 
dvs sau aici, in fata Consiliului Local. Eu sunt un angajat al Primariei, nu sunt patronul acestui 
proiect, mi-am facut datoria in litera si spiritual legii, aratand si identificand problemele pe care 
si dvs le-ati semnalat. Aveti perfecta dreptate. Si eu circul cu masina sip e mine m-au agasat, si 
eu am fost atacata la blocul meu acum 3 zile de un tanar pe care intamplator, nu-l cunosc. Voi 
merge cu dvs pe strada, acum daca doriti, traversam orasul, si daca pe 300 de metri unde sunt 
copii ai strazii nu striga unul dupa mine “Mama Rodica, suntem aici!”, eu, la fel va spun, imi pun 
demisia.  Asta inseamna ca noi cei care suntem aici, specialisti, lucram cu ei, le cunoastem 
problemele, nevoile.  

Mihai Fiat: spuneti-mi va rog frumos ca si criterii, ca vorbeati de oamenii care vor beneficia de 
servicii. Ce criterii vor sta la baza alegerii oamenilor care vor beneficia de acest asezamant? 

Rodica Cojan: Prima conditie pe care o punem in momentul in care selectam viitori beneficiary 
vor fi acei oameni care au ajuns de curand in strada din motivele pe care le-am spus adineaori si 
nu mai vreau sa abuzez de rabdarea dvs.: si-au pierdut locuinta, au fost dati afara de familie, au 
divortat, nu mai au pe nimeni, au murit, au dat casa la banci, la creditori, eu stiu ce au facut. 
Deci, acestia sunt prioritatea numarul 1. Va rog sa retineti ca Centrul are 2 componente: o 
componenta foarte mica care se cheama centrul de urgente si unde atunci cand politia face razie 
si ii aduce, ei vor sta maxim 5 zile pana cand luam legatura cu autoritatile din Satu Mare, Baia 
Mare si ii trimitem acasa. Perfecta dreptate aveti, am experienta in asta. 

Mihai Fiat: Sunt 5 zile in care omul ala poate sa fie infractor, poate sa aiba cine stie ce obiceiuri, 
zile in care comunitatea din zona este expusa. Purin spus expusa. Toti avem copii. Eu nu cred ca 
dvs aveti pus la punct un criteriu pentru oamenii aia si sa-i scanati, sa-I verificati cat sunt de 
periculosi sau cat nu sunt. Sa discutam real. In timpul acesta copii si nepotii nostri vor fi super 
expusi pentru ca ..haideti sa discutam normal si in termeni reali. E vorba de faptul ca se aduce un 
potential de pericole acolo. Pana se face trierea, comunitatea va fi expusa. Nu este o zona propice 
pentru acest tip de asezamant. Era mult mai bine undeva la marginea orasului, credeti-ma. 

Rodica Cojan: Si la tribunal cand se duce omul este lasat sa se apere. Eu nu ma apar dar nu m-
ati lasat sa termin  

Mihai Fiat: Va multumesc, o sa stau in banca. Atat am avut de spus. 

Rodica Cojan: aceasta componenta are un numar limitat de locuri pentru cei care parasesc 
central la o zi, la 2 zile, 5 zile depinde cat de repede reusim cu autoritatile sa-i trimitem. Ei nu au 
voie conform legii sa stea in centru pentru ca nu apartin orasului Timisoara. Dupa aceea, pe 
restul, pe 40 de locuri sunt acei oameni de care va spunem si care vor sta pana la maxim 9 luni de 
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zile, timp in care noi lucram cu familia, fie se intorc in familie daca o mai au, fie ii 
profesionalizam, fie vedem alte locatii.tocmai datorita faptului ca sunt 2000, ca sunt 1500, stiti ca 
aceasta cifra o avem de la politie, ca si noi avem , nu asta e… ei trebuie sa fie rulati. 

Adrian Orza: Nu asta a intrebat. Omul a intrebat altceva. Domnul zice ca daca ar fi unul 
prezumtiv periculos…Sediul este pazit de politie, este camera video, intra inauntru. Acolo nu 
este un du-te-vino. Adam Muller Gutenbrun este un astfel de centru 

Constantin Savulov: Daca-mi permiteti. Consider oportuna o ultima intalnire, altfel nu are rost. 
O lungim, credeti-ma. Sa stabilim acum ziua, locatia, ora si cine vine inseamna ca este interesat 

Adrian Orza: domnule presedinte de cartier, imi cer scuze daca nu se prezinta proiectul si dupa 
aceea se vorbeste, exact sistemul romanesc, ca in Vestul Salbatic: intai tragic si dupa aceea strigi 
“mainile sus!”. Deci intai trebuie prezentat, oamenii trebuie sa vada despre ce este vorba ca altfel 
si eu daca aud o chestier , imi spune un vecin ca se aduc  aici nu stiu ce oameni nespalati … 
Adam Muller Gutenbrun este un astfel de centru. Ati vazut cum arata si ce e? da, doamna, nu 
trebuie sa zambiti ironic. Unde de fapt e Centrul de Zi pentru Batrani este o casa iar in spate este 
Cantina Sociala. Nu se imping casele de langa mai in stanga, mai in dreapta ca sa se faca centrul 
asta. Acolo se face, deasupra. Deasupra. Doamna Junie dati drumul la calculator si aratati-le 
oamenilor ca au venit pana aici si vorbim discutii. Si unii jignesc pe altii si facem discutii asa, 
aiurea. Eu am vorbit la inceput de faptul ca ne dezumanizam , ca am vazut multe exemple de 
genul asta. Nu mai acceptam semenii langa noi. Vedeti, toti spunem e bine dar de fapt subiectul 
este ca nu trebuie aici ci altundeva, langa alti oameni. 

Teresz Koloszi: Peste cladirea existenta de la strada se va construi un etaj si o mansarda, cu atata 
se va extinde cladirea. Pe verticala. Regimul de inaltime al zonei unde sunt case este parter cu 2 
etaje in rest blocuri. Cladirea aceasta va avea un regim de inaltime parter+ etaj+ mansarda. Deci 
nu se va construe niciun bloc turn. Vor sta 50 de oameni. Intr-un bloc cati oameni stau? 

Adrian Orza: cu asta trebuia sa incepem. Cu prezentarea proiectului  si dupa aceea discutiile. 

Dorin Carjan: Se poate sa citesc parerea unui timisorean care traieste in zona respectiva. Zice 
ca: avem o mare problema cu amplasarea acestui centru de ajutor social in zonele rezidentiale 
centrale si foarte vizibile in Timisoara. Intreaga zona din preajma Blv. Brancoveanu este asaltata 
de cetateni care beneficiaza de ajutor la casa de ajutor social de pe langa intersectia cu str. C-tin 
Brancoveanu. Si mai este in zona, pe str. Porumbescu, o asociatie umanitara care ofera mancare 
gratuita persoanelor fara adapost. Datorita acestor puncte de ajutor, toata zona Elisabetin esate 
impanzita de oameni ai strazii  care zac pe domeniul public incepand de la Pta Balcescu si pana 
la Calea Sagului. Ei practic orbiteaza  in jurul acestor locuri care le ofera ajutor. Probabil ca la fel 
se va intampla si pe strada Telegrafului cand vor da in folosinta centrul. Sunt de acord cu 
ajutorarea persoanelor cu nevoi sociale insa trebuie ca administratia sa tina cont de intregul 
impact asupra comunitatii. Eu cand ies dimineata, spune acea persoana, vad cum un oropsit al 
sortii doarme sub un pom ornamental de pe domeniul public. Copilul meu cand iese de la scoala 
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trebuie sa faca slalom printre cersetorii care au asediat piata publica din zona. Toate ungherele 
mai ferite ale cladirilor sunt folosite de catre acesti cetateni ca si toalete publice. Si asta se 
intampla in zona A a orasului de 5 stele, Timisoara. Multumesc. Si referitor la ce spuneati dvs cu 
garantii probabil si acel centru in momentul in care s-a infiintat tot asa si-au luat angajamentul: 
noi raspundem. Si uitati cum se raspunde. 

Adrian Orza: domnule asta este un Centru al Primariei. Oamenii oricum vin acolo, la cantina. 
Ei vin acolo, la cantina, in fiecare zi, la ora 12. 

Dorin Carjan: Nu avem probleme. Eu am colega de serviciu care-si ridica mancarea de acolo. 

Adrian Orza: ascultati-ma. Dintre ei vor fi si beneficiarii statului la mansarda, nu altii. 

Dorin Carjan: Ar fi bine sa fie acele persoane care sunt. Eu ii cunosc ca locuiesc exact acolo si 
referitor la ce spuneti dvs doamna directoare, eu am fost la dvs nu stiu daca ma stiti sau nu ma 
stiti, Dorin Carjan ma numesc, cu o reclamatie la alarmele care porneau noapte de noapte si 
deranjau tot cartierul. Eu v-am blocat poarta societatii ca sa nu poata sa intre cu paine la ora 5 
pentru ca am tras un semnal de alarma, pentru ca eu toata noaptea nu am dormit din cauza ca 
porneau alarmele. Ok, eu am venit la dvs si am facut si o plangere si stiti bine, iar chestia cu 
parcari…nu ne-am nascut toti in masini si chestii de genul asta. Nu ne plangem de faptul ca nu 
avem unde sa ne punem masinile din cauza celor care vin sa-si ridice mancarea. Domnul Orza 
stiti sau nu, intr-adevar se vine cu jeep-ane. 

Adrian Orza: ok, va rog sa-mi dati numarul jeep-anului. 

 Dorin Carjan: ok, vi-l dau si nu numai la unul, la mai multe dar poate ca sunt persoane care nu 
se pot deplasa. Nu ma intereseaza, sa vina cu orice fel de masina ca nu stau acasa sa-mi parches 
masina toata ziua, problema este cealalta, cea a copiilor nostri cand iasa din casa scarii sau stiu 
eu ce, sa nu aiba loc. La mine pe scara dorm acele persoane pe care tot ii plangem. Niciodata nu 
o sa-i putem duce la munca. Nu zic de persoanele care au avut problem. Noi nu ne referim la cei 
cu problem. Oameni cu care poti vorbi orice. 

Adrian Orza: nu ne referim la acele persoane. 

Rodica Cojan: de 3 ore nu ati inteles ca nu ne referim la acele persoane? 

Adrian Orza: problema e alta si eu imi asum chestia asta. Discutia trebuia sa inceapa in alta 
ordine. Trebuia sa se eprezinte intai proiectul, sa se vada si apoi sa se discute. Eu v-am spus din 
start ca va inteleg. Nu-mi imaginez ca in orice loc din orasul asta am fi avut o locatie de tipul 
asta si s-ar fi pretat la proiectul asta ca cineva ar fi venit sa zica dintre vecini: sa va dea 
Dumnezeu sanatate ca ne faceti centrul asta langa bloc. Sa nu fim ipocriti. Nimeni din orasul asta 
nu ar fi venit sa spuna chestia asta. Va inteleg, v-am spus-o din start. Pe mine doar m-a deranjat 
chestia aia cu vagabonzii. Si am incercat elegant, sa va zic…a fost o eroare, ok, am depasit-o dar 
s-a folosit termenul. Am incercat elegant sa va spun ca ne-am dezumanizat ca societate. Poate 
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cineva sa ma contrazica ca ne-am dezumanizat ca societate? Reactia noastra fata de semeni e 
legata in primul rand de statutul lui social, din pacate. Si o spun din experienta pentru ca in 
fiecare joi imi vin oameni in audienta si principala lor problema e legata de casa. Am avut 
oameni care au venit la mine iar in urma discutiilor cu ei am dat-o afara pe fosta sefa de la 
Cantina Sociala pentru ca fura de la ei, de la gura lor. Neinsemnat, daca ne raportam la ce se fura 
in Romania. Dar m-a deranjat. Asa a ajuns doamna Cojan director, ca am schimbat-o pe femeia 
aia. Ca a venit unul la mine in audienta si era atat de nenorocit si necajit , ca m-a rugat sa-I sam 
vinerea hrana gatita, ca vinerea le dam hrana rece si nu avea unde sa-si friga salamul, el sta sub 
pod. Si directoarea aia de acolo ii mai si fura la cantitate. Am prins-o in flagrant si am dat-o 
afara. De asta va spun, sunt oameni care daca stau mult pe strada si ei insisi se dezumanizeaza 
social. Si asta a fost singura mea reactie ca s-a folosit termenul ala, dar am deposit. Idea de baza 
este ca nimanui nu-I convine daca nu afle niste detalii si aveti dreptate. Domnul din spate a spus 
haideti sa vedem proiectul, unde e, cum e, cum e pozitionat, are de suferit zona samd. Si poate 
asta trebuia discutat mai intai. E clar ca la un moment dat poate si acum cand vin oamenii astia 
sa-si ia mancarea, e un inconvenient ca vin, stau pe acolo, isi aranjeaza plasele, am vazut cum se 
intampla. Asta trebuie sa discutam. Cum rezolvam lucrul asta? Am vorbit cu doamna directoare 
la un moment dat si am zis oare nu putem sa le dam niste sufertase de astea, standard? Le luam 
din banii primariei, le dam. Si a avut dreptate doamna directoare :si daca a doua zi le-au vandut 
si nu le mai au samd? N-avem ce face.  Deci ne-am gandit la asta. 

Constantin Savulov: Daca-mi permiteti, domnule viceprimar. Stiu destul de bine ca este acel 
intrand cu o movila mare de pamant. 

Adrian Orza: Va referiti strict in fata centrului sau undeva in zona?  

Constantin Savulov: Exista in zona posibilitatea. Important este sa identificam al cui este 
terenul, sa luam acel pamant din spatele centralei termicesi sa amenajam spatii. Deci, eu am 
propus ca si Consiliu de Cartier, sunt demersuri facute pentru acea zona. 

Adrian Orza: da, domnule. Purtatorul de cuvant al Primariei, acum o saptamana, a venit spre 
casa seara, i-a cerut cineva tigari, exact pe acelasi sistem, s-aintors sa-i dea tigarile, l-a lovit si i-a 
rupt maxilarul in 2 locuri. Eu nu vreau sa extind acuma discutia sigur, acum asta va arde cel mai 
tare sa vedeti proiectul. Din pacate, si cu copiii si cu adultii care stau pe strada nu este o finalitate 
la lege. Pentru ca Politia, acuma marti i-am cerut dlui Cojan sa-i mai imprastie ca numai asta pot 
sa-i cer. Nu, Politia Locala ca Politia Nationala are treburi grele. Si cea Locala are treburi grele 
dar asta fac zilele astea ii iau. Dincolo de faptul ca au fost acuzati unii politisti de diverse 
organisme ca interzic dreptul la libera circulatie, ce va zicea si dansul, si pe undeva e normal dar 
ne agreseaza si pe noi astia care vin si intind mana pe la terase, problema e ca nu e o finalitate cu 
legea. In strainatate exista direct penal, la noi exista amenda. Pai, degeaba ii dai amenda la unul 
din asta care nu are din ce sa o plateasca. Si numai ne incarcam cu debite si de fapt nu se rezolva 
nimic. Daca ar fi penal si s-ar transforma in perioada de detentie, in prima faza, judecatorul ar 
putea sa dea munca in folosul comunitatii. Si daca nu ar face munca in folosul comunitatii ar 
reveni la pedeapsa initiala care este puscarie. Numai ca la noi, nefiind puscarie si fiind amenda, 
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lui ii convine sa se plimbe intre amenda si munca in folosul comunitatii. Asta ar fi o chestie mai 
larga fata de cei care ar merita termenul de vagabond. Proiectul nu se adreseaza aici. Va referiti 
la baza, acolo sau unde? A, la punctul termic. Trebuie vazut. Eu nu pot sa va zic in secunda asta 
daca Coltermul poate sa renunte la punctual ala samd. Eu stiu punctul termic, am fost de “n” ori 
pe strada, ca v-am spus ca vin la cantina. Da, domnule dar trebuie sa vad ce este cu terenul ala, 
sa-l verificam, situatia juridica samd. 

Nyari Ciprian: va rog sa veniti in fata, la microfon, ca nu se inregistreaza nimic. 

Adrian Orza: nu, ca a fost o discutie doar pana porneste doamna Aura. Se poate porni? Cu asta 
trebuia sa incepem. Acuma va prezinta doamna directoare proiectul, pe ecran. 

Aurelia Junie: imi pare rau, nu am toate plansele.Va promit ca le pun pe internet absolut toate 
plansele de la proiect. In ceea ce priveste analiza cost-beneficiu, domnule Mitrutiu, am o 
interdictie de la contractant. E contract comercial si mi-a pus interdictie in contract, o sa vedeti, 
v-am forward-at si adresa. Deci, Centrul Social, adica partea de adapost a acestui Centru  Social 
se va afla in actuala mansard a cantinei care nu se ridica cu  niciun centimetru deci ramane 
actuala mansarda care se amenajeaza si in prezent, mansarda actuala era destinata tot pentru 
adapost, nu pentru oameni fara adapost si pentru femei abuzate. Apropos, am modificat femeile 
abuzate cu oameni fara adapost pentru ca la femeile abuzate intr-adevar pericolul de scandal, sa 
zicem, este mai mare. Ele trebuie sa aibe locuinte foarte secrete samd. Deci partea din spate, 
Cantina Sociala si corpul de legatura nu se inalta deloc. Se inalta corpul din fata care este inspre 
strada care se inalta cu un etaj. In momentul acesta el este pe parter+mansarda inalta, se va 
construi etajul acesta intermediar si ramane mansarda mai jos. Ceea ce va gazdui partea noua 
construita, v-am spus. Pentru partea de protectie, intrarea nu se face dinspre strada ci se face intre 
zidul cantinei si zidul salii de sport, deci intr-un culoar protejat. La parter, exista o zona cu baie, 
vestiar pentru partea de curatenie. Oamenii intra in partea de protective, curatati, spalati si 
reinvesmantati, sa zicem asa. Toata partea de adapost are 14 camere din care 2 sunt pentru partea 
de urgent deci, pentru cei de care va este cel mai frica, restul camerelor sunt pentru oameni fara 
adapost. Vreau sa va spun ceva. S-a vorbit de Alzheimer. Mama mea sufera de aceasta boala 
cumplita. Este un om alienat. Femeia pe care eu o am la mama mea este un om fara adapost. 
Femeia care sta la mine, sta la mine pentru ca a girat cu casa ei constructia casei fiicei ei, aceasta 
a decedat si a ramas pe drumuri. Deci, acest gen de homeless este genul din ce in ce mai intalnit 
si acesta este cel despre care doamna Cojan va vorbea. Eu nu vreau sa intru in partea ei, nu ma 
pricep la partea sociala, eu povestesc de partea arhitecturala si vreau sa va asigur ca pe partea 
arhitecturala, constructia care va fi acolo, exact cum a spus doamna Cojan, va concura prin 
depasire cu Adam Muller Guttenbrun ca si confort si ca si protectie. Centrul, scoala si toata 
aceasta zona este cu camere si cu protectie  video. Exista zone din oras care vor fi bagate pe 
protectie de siguranta video, aceasta zona este una din ele, sunt mai multe. Deci, strada, soala si 
central social, deci toata zona aceasta este cu protective video. Ce inseamna protectie video? 
Centrul de Control al protectiei video este la Politia Comunitara. Deci este protectie live, non-
stop. Centrul va avea o patrula stabile deci un punct de politie stabil. Va exista poarta si va exista 
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paznic. Exista asistent care  e non stop acolo, doamna Cojan a uitat sa va spuna. Deci Serviciul 
Social nu este doar pe perioada zilei este acoperit si pe perioada noptii, iar politia va avea un post 
stabil acolo. Este obligatoriu la toate centrele acestea sociale si la toate adaposturile. Asta pot sa 
va spun eu din punct de vedre architectural si din punct de vedere al proiectului tehnic pe care l-
am facut. V-am promis ca-l pun pe internet deci, o sa fie pe prima pagina, cu toate plansele 
nivelelor cum v-am spus, centrul  este exact pe suprafata actuala. Nu se lateste, nu se extinde, se 
construieste un etaj pe cladirea de la strada care va fi parter, etaj si mansarda si nu se 
construieste, nu se umbla la acoperisul dinspre curte. 

Nyari Ciprian: daca mai sunt intrebari, va rog la microfon. 

Aurelia Junie: Nu exista 4 etaje. 

Petru Olariu: Cred ca cu exceptia dansului care nu stiu cine a lansat acest zvon de 4 etaje, cred 
ca lumea, nu de 4 etaje s-a pus problema acolo. Doamna tot insista ce face dansa, foarte bine ce 
face. Oamenii altceva vor din ce am inteles eu. Oamenii vor ca Primaria, Politia, cineva sa 
analizeze problemele care sunt in zona, probleme adiacente centrului, ca centrul este foarte bine 
controlat, este totul in regula acolo, oamenii au legitimatie, dansii isi pun problema ce se 
intampla cu cei care vin acolo, ce poate sa faca autoritatea locala? Si cand spun autoritatea locala 
ca sa nu se intample treaba aia acolo. Si atunci probabil ca lucrurile altfel se privesc . 

Aurelia Junie: domnule Olariu, multumesc frumos. Asta am vrut si eu sa va spun cand am spus 
ca nu discutati despre probleme care sunt pertinente. Deci, aceste conditionari dvs aveti tot 
dreptul sa le adresati municipalitatii. Deci sa solicitati paza, curatenie, urmarire, siguranta. 
Acestea le puteti solicita. Dar sa excludeti o categorie sociala, noi nu avem voie sa ascultam asa 
ceva si domnul Olariu va raspund. FALT este locata intr-un imobil locuit. Ce ati spune daca 
locatarii nu ar fi de accord pentru ca intra prea multa lume acolo si se face galagie. 

Nyari Ciprian: mai sunt si alte solutii din sala, sugestii? Daca nu, atunci aceasta sedinta se 
incheie, va multumim pentru participare. 
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