
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
    PROCES-VERBAL 
  

Incheiat astazi 22-06-2012 cu ocazia sedintei de constituire a  
Consiliului Local al Municipiului Timisoara 

 
 
 
Presedinte de sedinta – Cons. TRAIAN STOIA 
Au fost prezenti un numar de 27 consilieri; 
Au participat: domnul prefect Eugen Dogariu, domnul Gheorghe Ciuhandu, 
domnul Nicolae Robu si domnul Secretar Ioan Cojocari. 
 
 Sedinta a fost convocata prin Ordinul Prefectului Judetului Timis nr. 
339/18.06.2012 
 
 
   ORDINEA DE ZI: 
 

1.. Alegerea Comisiei de validare. 
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi. 
3. Depunerea Jurământului de către consilieri. 
4. Constituirea Consiliului Local. 
5. Alegerea Preşedintelui de Şedinţă. 
6. Prezentarea rezultatului  validării alegerii primarului de  către judecător 
şi depunerea Jurământului Primarului. 
7. Alegerea Viceprimarilor 

 
 
Dl. SECRETAR: Buna ziua! V-as ruga sa pastram un moment de reculegere pentru cel 
care a fost Silviu Sarafolean, consilier de 16 ani al Consiliului Local un om de o aleasa 
omenie si o inalta tinuta morala. Dumnezeu sa-l odihneasca in pace! 
  

Se pastreaza un moment de reculegere. 
 
In continuare dau cuvantul domnului prefect Eugen Dogariu pentru a prezenta Programul 
desfasurarii sedintei de constituire a Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 

 1



Dl. DOGARIU: Buna ziua, domnilor primari, onorat consiliu, domnule ministru, astazi 
ne-am adunat pentru a valida si a constitui Consiliul Local Timisoara. 
 Ca urmare a alegerilor locale tinute in data de 10 iunie 2012 si in baza Legii nr. 
215/2001 a administratiei publice locale, a Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru 
aprobarea Regulamentului cadru de organizare si functionare al Consiliilor Locale si a 
Legii nr. 393/2004 privind statutul alesilor locali, a fost emis Ordinul nr. 339/18.06.2012 
pentru convocarea consiliilor locale in vederea constituirii acestora. 
 Ca urmare a acestui ordin in anexa pentru Consiliul Local Timisoara  a fost 
stabilita   data de 22.06.2012 ora 13.00. 
 Conform legislatiei in vigoare constituirea consiliilor locale se realizeaza in  
termen de 20 de zile de la data alegerilor in baza Ordinului de prefect. 
 Sedinta de constituire a unui consiliu local este deschisa si este considerata legala 
in masura in care sunt prezenti 2/3 din numarul consilierilor alesi in data de 10 iunie. 
 Avand in vedere ca astazi avem prezenta tuturor consilierilor locali alesi in data 
de 10 iunie, putem sa consideram ca sedinta este legal constituita si sa trecem mai departe 
la procedurile pe care legea le prevede.  

In baza art. 31, alin.1 din Legea nr. 215/2001, Consiliul Local la sedinta de 
constituire este condus de decanul de varsta si este asistat de 2 dintre cei mai tineri 
consilieri locali. 

Verificand dosarele celor care au fost alesi in data de 10 iunie am constatat ca 
decanul de varsta al actualului consiliu este  domnul consilier Traian Stoia iar cei mai 
tineri consilieri sunt: domnul Alfred Simonis si d-na Ramona Olteanu.  

In acest moment voi preda conducerea lucrarilor domnului Traian Stoia care va fi 
asistat de cei doi tineri consilieri. 
Dl. STOIA:  Incepem  prin a supune votului consilierilor proiectul ordinei de zi. Acest 
proiect cuprinde urmatoarele puncte: 

1.. Alegerea Comisiei de validare. 
2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi. 
3. Depunerea Jurământului de către consilieri. 
4. Constituirea Consiliului Local. 
5. Alegerea Preşedintelui de Şedinţă. 
6. Prezentarea rezultatului  validării alegerii primarului de  către judecător 
şi depunerea Jurământului Primarului. 
7. Alegerea Viceprimarilor 

 
 
   PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
 

1. Alegerea Comisie de validare. 
 

Dl. STOIA : Potrivit art.31 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată şi modificată  şi art.3 din Regulamentul de organizare şi 
funcţionare al Consiliului Local,  pentru validarea mandatelor, consiliile locale aleg prin 
vot deschis, dintre membrii lor, pe întreaga durată a mandatului, o comisie de validare 
alcătuită din 5 consilieri, care să reflecte pe cât posibil, configuraţia politică a 
consiliului. 
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Inainte de a trece la alegerea acestei comisii pentru care va rog sa pregatiti niste 
propuneri, supunem la vot aprobarea ordinii de zi prin ridicarea bratului. Cine este 
pentru ? 
 Se numara voturile : 

- 27 voturi pentru  
 
Va rog sa fecti propuneri pentru comisia de validare. 
 
Dl. TOANCA :Din partea USL-ului exista 3 propuneri : -domnul consilier Petru 
Ehegartner, domnul consilier Simonis Alfred si domnul consilier Boglut Dorel. 
Dl. CIUHANDU :   Din partea PDL propunem pe doamna consilier Maria Saracan. 
Dl. ORZA :  Propun pe  domnul consilier Flavius Boncea. 
Dl. STOIA :  Cine este pentru ? 

- 27 voturi pentru 
Comisia a fost aleasa, urmeaza ca dansii sa stabileasca prin vot deschis un presedinte 
si un secretar. 

 
Dl STOIA : Potrivit Procesului – Verbal privind centralizarea voturilor, constatarea 
rezultatului alegerilor şi atribuirea mandatelor  pentru funcţia de consilier al Consiliului 
Local , înaintat Consiliului Local  de Biroul Electoral de Circumscripţie Municipală prin 
Adresa cu nr. SC2012 – 014121/12.06.2012,  li s-au atribuit mandate următoarelor aliante 
şi  partide politice : 
 

1. Uniunea Social Liberală – 15 mandate 
2. Partidul Democrat- Liberal – 5 mandate 
3. Uniunea pentru Timiş – 4 mandate 
4. Partidul Poporului  - Dan Diaconescu – 3 mandate 

In urma rezultatelor obţinute la scrutinul din 10  iunie 2012, domnul  ROBU NICOLAE 
a fost ales  primar al Municipiului Timişoara. 

 
 
 In continuare vom lua o scurta pauza, timp in care comisia de validare constituita 
sa aleaga din randul membrilor sai un presedinte si un secretar cu votul majoritatii 
membrilor. 

Comisia de validare  examinează legalitatea alegerii fiecărui consilier şi propune 
validarea sau invalidarea mandatelor. 
 
 Urmeaza o scurta pauza. 
 
Dl. STOIA :  Presedintele Comisiei de validare sa  treaca la lecturarea proceslui-verbal. 
Dl. EHEGARTNER :  Proces-verbal incheiat astazi 22-06-2012 in prima sedinta a 
comisiei de validare a Consiliului Local al municipiului Timisoara . 
 Potrivit procesului-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea  rezultatelor 
alegerilor si  atribuirea mandatelor pentru functia de consilier al Consiliului Local, 10 
iunie 2012 incheiat de Circumscriptia electorala nr. 1, municipiul Timisoara si inaintat  
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Consiliului Local prin Adresa nr. 2012- 014121/12.06.2012 li s-au atribuit mandate 
urmatoarelor aliante si partide politice : 
      1. -Uniunea Social Liberala – 15 mandate  

2. Partidul Democrat- Liberal – 5 mandate 
3. Uniunea pentru Timiş – 4 mandate 
4. Partidul Poporului  - Dan Diaconescu – 3 mandate 

 
Astazi, 22-06-2008 Comisia de validare aleasa de Consiliul Local al municipiului 

Timisoara in sedinta de constituire din data de 22-06-2012 a examinat in conformitate cu 
prevederile art. 31 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala 
republicata si modificata, legalitatea alegerilor consilierilor. 
Având în vedere rezultatul  scrutinului din 10 iunie 2012,  pentru alegerea consilierilor 
locali  şi  Opţiunea domnului  CIUHANDU GHEORGHE CORIOLAN, cu nr.SC2012 – 
014871/21.06.2012,  de a renunţa  la funcţia de consilier ; 
  Având în vedere că următoarea persoană aflată ca supleant pe lista  Uniunii pentru 
Timiş este domnul Boncea Flavius – George ; 
 Având în vedere Adresa Uniunii pentru Timiş cu  nr. 184/20.06.2012 înregistrată 
la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2012 – 014872/21.06.2012,   prin care se 
confirmă apartenenţa  la  Partidul Naţional Ţărănesc  Creştin Democrat  (partid 
component al uniunii electorale) a  domnului Boncea Flavius George  - condiţie de 
eligibilitate în sensul art.31 alin.(4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată şi modificată ;  
 Având în vedere  Adresa cu nr. 84/20.06.2012 a Partidului Democrat Liberal – 
Organizaţia Judeţeană Timiş înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. 
SC2012 – 014981/22.06.2012 prin care  se precizează că Domnul Nodiţi Gheorghe 
consilier ales pe listele partidului a renunţat la calitatea de consilier şi domnul Cioanca 
Cusman , următorul supleant pe listă  a renunţat în scris la mandatul de consilier ; 
  Având în vedere că următoarea persoană aflată ca supleant pe lista  Partidului 
Democrat Liberal este doamna SARACAN MARIA ; 
 Comisia constată că au fost/nu au fost  respectate dispoziţiile legale şi că nu 
sunt/sunt cazuri de incompatibilitate, fapt pentru care a hotărât să propună validarea 
tuturor/unui număr de ……consilieri, conform tabelului anexat. 
 Drept care am încheiat prezentul  proces-verbal. 
 
ANEXA LA PROCESUL VERBAL DE VALIDARE 

 
 
1. BOGDAN CIPRIAN  - U.S.L. (Uniunea Social Liberală) 
2. BOGLUŢ DOREL  -  U.S.L.  
3. BONCEA GEORGE – FLAVIUS   -  U.P.T.(Uniunea pentru Timiş) 
4. CAPREA VASILE  - P.P. – D.D. ( Partidul Poporului – Dan Diaconescu) 
5. CIUHANDU OVIDIU  -  P.D.L. 
6. DIACONU DAN AUREL  -  U.S.L.  
7. DIMECA RADU DRAGOŞ - U.S.L.  
8. EHEGARTNER PETRU  -  U.S.L.  
9. GRINDEANU SORIN MIHAI  -  U.S.L.  
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10. HERZOG BOGDAN RADU  -  U.P.T.  
11. JICHICI CIPRIAN-CORNELIU  -  U.S.L.  
12. JUMANCA ROMANIŢA – ADINA – DELIA  -  U.S.L.  
13. MOŞIU SIMION  -  P.D.L.  
14. OLTEANU RAMONA-ISABELA  -  U.S.L.  
15. ORZA ADRIAN ROMIŢĂ -  U.P.T. 
16. PETRIŞOR ANDREI – ROMULUS  -  U.S.L.  
17. PURCELD OCTAVIAN MIRCEA  -  P.P. – D.D.  
18. RUŞEŢ VASILE -  U.S.L.  
19. SANDU CONSTANTIN – ŞTEFAN - P.D.L.  
20. SARACAN MARIA – P.D.L. 
21. SIMONIS ALFRED – ROBERT -  U.S.L.  
22. STOIA TRAIAN-CONSTANTIN -  U.S.L.  
23. TAROPA LUCIAN  -  P.P. – D.D.  
24. TÎRZIU ADELINA-LARISSA - P.D.L.  
25. ŢOANCĂ RADU-DANIEL  -  U.S.L.  
26. VESA VASILE-TEODOR -  U.S.L.  
27. WOLF ELENA - U.P.T.  
 

 
 

Dl. STOIA:  Vom trece la validarea mandatelor consilierilor alesi, vom supune votului, 
pe rand mandatele consilierilor alesi. 
Dl. STOIA:  BOGDAN CIPRIAN-U.S.L. Cine este pentru ? 
 -26 voturi pentru  
 
 
Dl. STOIA: BOGLUŢ DOREL  -  U.S.L. Cine este pentru ? 
 - 26 voturi pentru  
 
 
 
Dl. STOIA: BONCEA GEORGE – FLAVIUS   -  U.P.T.(Uniunea pentru Timiş) 
 - 26 voturi pentru 
 
 
 
Dl. STOIA : CAPREA VASILE  - P.P. – D.D. ( Partidul Poporului – Dan Diaconescu) 

- 26 voturi pentru 
 
 
Dl. STOIA : CIUHANDU OVIDIU  -  P.D.L. 
- 26 voturi pentru 
 
 
Dl. STOIA : DIACONU DAN AUREL  -  U.S.L.  
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- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : DIMECA RADU DRAGOŞ - U.S.L.  
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : EHEGARTNER PETRU  -  U.S.L. 
- 26 voturi pentru 
  
Dl. STOIA : GRINDEANU SORIN MIHAI  -  U.S.L.  
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : HERZOG BOGDAN RADU  -  U.P.T.  
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : JICHICI CIPRIAN-CORNELIU  -  U.S.L.  
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : JUMANCA ROMANIŢA – ADINA – DELIA  -  U.S.L.  
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : MOŞIU SIMION  -  P.D.L 
- 26 voturi pentru 
  
Dl. STOIA : OLTEANU RAMONA-ISABELA  -  U.S.L.  
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : ORZA ADRIAN ROMIŢĂ -  U.P.T. 
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : PETRIŞOR ANDREI – ROMULUS  -  U.S.L.  
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : PURCELD OCTAVIAN MIRCEA  -  P.P. – D.D.  
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : RUŞEŢ VASILE -  U.S.L.  
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : SANDU CONSTANTIN – ŞTEFAN - P.D.L.  
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : SARACAN MARIA – P.D.L. 
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : SIMONIS ALFRED – ROBERT -  U.S.L. 
- 26 voturi pentru 
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Dl. STOIA : STOIA TRAIAN-CONSTANTIN -  U.S.L.  
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : TAROPA LUCIAN  -  P.P. – D.D. 
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : TÎRZIU ADELINA-LARISSA - P.D.L.  

- 26 voturi pentru 
 

Dl. STOIA : ŢOANCĂ RADU-DANIEL  -  U.S.L.  
- 26 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : VESA VASILE-TEODOR -  U.S.L.  
- 27 voturi pentru 
 
Dl. STOIA : WOLF ELENA - U.P.T.  
- 26 voturi pentru 
 
Supun la vot  Hotararea nr. 2 a Consiliului Local privind validarea consilierilor locali. Se 
voteaza prin ridicare de mana. 
Cine este pentru ? 
 -27 voturi pentru  
 
Trecem la depunerea juramantului de catre consilieri. Potrivit art.32  din Legea nr. 
215/2001 : (1) Consilierii locali ale căror mandate au fost validate depun  în faţa 
consiliului local jurământul   în limba română . 
Dau cuvantul domnului secretar Ioan Cojocari pentru a  trece la procedura de juramant. 
Dl. SECRETAR: Pe masa se afla un microfon, biblia si constitutia. 
 
« Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot 
ceea ce stă în  puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor 
municipiului Timişoara. Aşa să-mi ajute Dumnezeu ! » 

 
  In continuare consilierii locali depun juramantul. 
 
Dl. STOIA :  Supunem la vot Hotararea nr. 3 privind constituirea Consiliului Local. 

Cine este pentru ? 
- 27 voturi pentru 

 
Dl. SECRETAR :  In continuare va rog sa faceti propuneri pentru alegerea presedintelui 
de sedinta. 
Dl. TOANCA :  Propun pe domnul consillier Traian Stoia. 
Dl. STOIA :  Cine este pentru Hotararea nr. 4, alegerea presedintelui de sedinta, 
propunere Stoia Traian. 

-27 voturi pentru 
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D-na JUDECATOR :  Ma numesc Borza Rodica, sunt judecator la Judecatoria 
Timisoara si am fost desemnata  prin Decizia Presdintelui Judecatoriei Timisoara   in 
temeiul art.59  din Legea nr. 215/2001 sa prezint in fata dumneavoastra solutia de 
validare a primarului municipiului Timisoara. 
 In Dosarul nr. 15 812/325/2012 Judecatoria Timisoara a pronuntat Incheierea 
civila nr. 15 924/21.06.2012. Am la mine copia incheierii, dosarul este la Judecatorie.  
 In urma verificarilor efectuate de completul investit cu solutionarea acestei cereri, 
avand in vedere ca sunt indeplinite conditiile cumulative prevazute de art. 97 alin 2 din 
Legea nr. 67/2004, art.38 alin 1 si 2   din Legea nr. 334/2006. In baza dispozitiilor art.58 
alin.1 din Legea nr. 215/2001, art. 99 alin.  5 din teza finala  din Legea nr. 67/2004 
instanta a validat alegerea domnului ROBU NICOLAE  in functia de primar al 
municipiului Timisoara. 
 Solutia data de Judecatoria Timisoara este cu recurs in 15 zile de la pronuntare, 
fiind executorie si a fost pronuntata in sedinta publica din 21.06.2012 de completul 
format din Judecator Raluca Nor si grefier Ileana Taran. 
 Avand in vedere ca  in conformitate cu prevederile legale, aceasta incheiere a fost 
redactata in 3 exemplare, din care un exemplar s-a depus la dosarul instantei, un exemplar 
la mapa de sentinte a Judecatoriei iar un exemplar a fost comunicat domnului prefect 
pentru indeplinirea formalitatilor cerute de lege. 
 Am solicitat presedintelui Judecatoriei Timisoara sa-mi elibereze o copie 
certificata ca fiind conforma cu originalul cu stampila presedintelui Judecatoriei 
Timisoara aplicata pe acest exemplar pe care i-o inmanez domnului primar Robu sa o 
aiba la mapa dumnealui profesionala. 
Dl. STOIA :  Dam cuvantul domnului Gheorghe Ciuhandu care timp de 4 mandata a fost 
primarul municipiului nostru. 
Dl. CIUHANDU : Va multumesc domnule presedinte, domnule ministru, preafericite 
parinte, domnule prefect, domnule primar ales, onorat Consiliu Local. 
Asa cum spunea si domnul Stoia, in urma cu 16 ani am depus si eu pentru prima data 
juramantul de primar al acestui oras, care dupa aceea m-a onorat timp de 16 ani ci 
increderea lui. De aceea cred ca primul gand al meu trebuie sa se indrepte catre populatia 
acestui oras pe care m-am straduit sa o  reprezint cu cinste si care la randul ei a manifestat 
increderea in mine si m-a sustinut. 
 Am mostenit un oras cu 12% somaj, fara investitii. In momentul de fata somajul 
este 2%, avem un oras cu o economie dinamica avem un oras in care au fost atrase 
investitii straine de 1 miliard de euro, precum si din fonduri publice, europene, nationale 
sau locale, sute de milioane de euro. Ma refer  la fonduri de preaderare dar si fonduri 
europene la care in momentul de fata lucram. 
 A fost o perioada grea pentru ca era o perioada de tranzitie dar pot sa spun ca 
acest mers inainte l-am realizat si pe considerentul ca nu am facut politica  in 
administratie. M-am straduit sa fac administratie, sa nu fac politica. M-am straduit sa nu 
fac compromisuri, sa gasesc totdeauna o imbinare intre oportunitate si legalitate , sa 
respect legea. 
 M-am confruntat cu politizarea excesiva, cu lipsa descentralizarii, cu transmiterea 
de sarcini de la autoritatea centrala catre autoritatea locala fara surse. 
 Speram ca viitorul sa ne aduca informatii pozitive in acest sens. Plec cu 
sentimentul datoriei implinite. Pot sa spun ca las o baza solida, atat prin cele care s-au 
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facut si pe care oamenii si timpul le vor aprecia cat si prin proiectele de viitor, finantarile 
europene care sunt in curs de derulare. Aici cred ca pe viitor esentiala este pastrarea 
bunurilor patrimoniului, bunul de pret al acestui oras pentru ca un oras fara patrimoniu 
este un oras sarac. De asemenea finalizarea Planului Urbanistic General care în mod 
normal ar trebui să fie gata la finele anului şi pregătirea proiectelor europene pe intervalul 
2014-2020. Şi bineînţeles vin şi spun, necesitatea ca aceste proiecte europene pe care le-
am semnat şi care sunt în diverse faze de execuţie să fie duse la bun sfârşit. Plec cu 
sentimentul datoriei împlinite şi plec şi las locul unor oameni mai tineri şi mi se pare 
normal să fie aşa. Şi acestor oameni mai tineri şi mă refer în principal la colegii mei de 
partid şi din Uniunea pentru Timiş le recomand să voteze constructiv, să facă opoziţie 
constructivă şi să nu mai repetăm nefericirile din ultimii ani în care diverse proiecte utile 
pentru oraş fie s-au întârziat fie au căzut din alte raţiuni. Cred că a venit vremea ca 
atacurile de campanie să fie înlocuite de o muncă constructivă în folosul oraşului şi în 
acest sens tare m-aş bucura dacă administraţia instalată azi va beneficia şi de sprijinul 
populaţiei şi al Consiliului Local. Vreau să mulţumesc populaţiei, colaboratorilor mei 
despre care s-au spus în ultima vreme multe lucruri nedrepte, simpatizanţilor şi 
autorităţilor cu care am colaborat în aceşti ani. Urez succes primarului ales şi consiliului 
local şi să nu înşelaţi aşteptările celor care v-au trimis în acest consiliu. Dumnezeu să vă 
ajute! Vă mulţumesc!  
Dl. STOIA: Vom trece la depunerea jurământului de către primarul ales al Timişoarei şi 
în acest sens dau cuvântul d-lui Secretar.  
Dl. SECRETAR: Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună credinţă, tot 
ceea ce stă în  puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului 
Timişoara. Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 
Dl. NICOLAE ROBU: Jur! Aşa să-mi ajute Dumnezeu! 
Distinse doamne, distinşi domni, sunt onorat să vă am alături la acest moment extrem de 
important pentru mine şi îndrăznesc să spun extrem de important pentru Timişoara. Vă 
mulţumesc tuturor pentru prezenţă. Mulţumesc de asemenea celor 55.422 de timişoreni 
care m-au votat dându-mi astfel mandat să fiu azi aici în postura în care mă aflu arătându-
mi încredere şi punându-şi speranţe că voi fi un primar aşa cum îşi doresc ei să aibă 
Timişoara. Mulţumesc în egală măsură colegilor din USL împreună cu care am făcut 
campania electorală finalizată cu frumoasa victorie pe care împreună am repurtat-o. Şi 
desigur mulţumesc în mod special lui Dumnezeu că mi-a dat puterea să trec peste un 
moment greu survenit în plină campanie şi a făcut ca azi să fiu sănătos, total apt să onorez 
angajamentele făcute în faţa cetăţenilor Timişoarei.  Voi reitera hotărârea mea fermă ca 
tot ce am promis să devină realitate. În România şi mai ales în Timişoara cetăţenii au 
nevoie de fapte, nu de vorbe, au nevoie de înfăptuiri nu de explicaţii ale neputinţei. 
Aşadar stimaţi consilieri locali indiferent de apartenenţa politică, stimaţi şefi şi simpli 
angajaţi ai primăriei, stimaţi locuitori ai Timişoarei vă chem ca împreună să facem 
Timişoara prosperă, modernă, dinamică, curată, sănătoasă, frumoasă, educată, 
performantă renunţând la autosuficienţa de a considera că deja o avem astfel întru 
sfidarea evidenţelor.  Stimaţi reprezentanţi ai cultelor şi etniilor vă asigur că veţi găsi în 
mine un apărător al caracterului multireligios, multietnic şi multicultural al Timişoarei. Şi 
vă rog să transmiteţi celor pe care-i reprezentaţi profundul meu respect indiferent de tot 
ce ne diferenţiază. Stimaţi reprezentanţi ai instituţiilor culturale, artistice şi sportive vă 
asigur de preocuparea mea specială ca dimensiunea culturală, artistică şi sportivă a 

 9



Timişoarei  să se amplifice la nivelul potenţialului său. În mod punctual acum şi cu 
această ocazie vreau să o spun răspicat că voi face tot ce este legal şi onorabil cu putinţă 
pentru ca fotbalul timişorean sub sigla POLI ajuns din păcate în grea suferinţă, să fie 
revigorat şi adus în Liga I cât mai curând. Nu va putea fi foarte curând din păcate. Stimaţi 
reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ superior şi cercetare ştiinţifică contaţi pe 
sprijinul meu în demersurile dvs. de ridicare a universităţilor şi instituţiilor de cercetare 
pe care le conduceţi cu ţinta de a face ca Timişoara să devină un centru de educaţie 
superioară şi cercetare ştiinţifică  de referinţă în România şi în această parte a Europei, 
mult mai sus poziţionat faţă de cum este el astăzi.  Stimaţi reprezentanţi ai mediului de 
afaceri vă asigur că veţi avea culoare speciale în primăria Timişoara pentru rezolvarea cu 
celeritate a problemelor dvs. astfel încât să găsiţi Timişoara atractivă pentru dezvoltarea 
afacerilor dvs. pentru noi investiţii şi implicit pentru crearea de noi locuri de muncă. 
Stimaţi reprezentanţi ai consulatelor din Timişoara vă asigur de totala mea deschidere 
spre relaţii economice, culturale, sportive, turistice şi de orice altă natură pozitivă cu 
ţările pe care le reprezentaţi diplomatic în Timişoara. Stimaţi timişoreni vă asigur că eu şi 
întreg aparatul primăriei Timişoara vom lucra pentru mai binele dvs. şi al oraşului nostru 
tratându-vă cu respect total, transparenţă, cinste, corectitudine şi promtitudine, într-un 
cuvânt profesionalism. Nu pot încheia fără a-i adresa câteva cuvinte d-lui primar 
Ciuhandu. Eu îl felicit pentru tot ce a reuşit să facă bun pentru Timişoara şi pentru 
timişoreni în cei 16 ani, îl rog să ţină aproape de primărie, la mine va găsi oricând 
receptivitate pentru orice sugestii pentru binele Timişoarei, vreau să-i urez să aibă parte 
de sănătate alături de distinsa sa  familie să se bucure de anii care urmează din plin.  Vă 
mulţumesc frumos. Aşa să ne ajute Dumnezeu! 
Dl. STOIA: Invit reprezentanţii Mitropoliei Banatului pentru efectuarea slujbei 
religioase.  
  În continuare se oficiază slujba religioasă.  
ÎPS. PAISIE LUGOJANU: Excelenţele voastre, distinse domnule primar, onoraşi 
membri ai  Consiliului Local, distinşi invitaţi îmi revine bucuria de a transmite din partea 
ÎPS. Nicolae pentru aleşii locali, pentru noul primar al Timişoarei şi din partea noastră a 
slujitorilor Bisericii felicitări pentru alegere şi mult succes în activitatea pe care o veţi 
desfăşura în folosul comunităţii noastre timişorene. Întru mulţi şi binecuvântaţi ani 
tuturor. Amin! 
 
   PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

      Dl. STOIA: Trecem la alegerea viceprimarilor. Potrivit Legii 215/2001- privind   
administraţia    publică locală, municipiile reşedinţă de judeţ au doi viceprimari. Viceprimarii 
sunt aleşi cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie din rândul membrilor consiliului. 
Alegerea se face prin vot secret. În acest sens vă invit să faceţi propuneri. 
Dl. EHEGARTNER: Din partea USL îl propun pe dl. Sorin Grindeanu.  
Dl. ŢOANCĂ: A doua propunere vine tot din partea USL în persoana domnului Dan Diaconu.  
Dl. STOIA: Mulţumesc. Să trecem la vot.  
Dl. SECRETAR: Aveţi un buletin de vot şi la opţiuni dacă sunteţi de acord cu cele două 
propuneri  faceţi un X. Dacă nu sunteţi de acord, nu scrieţi nimic.  Votul îl exercitaţi în cele două 
cabine.  
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Dl. EHEGARTNER: În urma numărării voturilor dl. consilier Grindeanu Sorin pentru funcţia 
de viceprimar a obţinut 21 de voturi pentru, 6 voturi împotrivă, dl. Dan Diaconu a obţinut 20 de 
voturi pentru, 7 voturi împotrivă.  
Dl. STOIA:  Urmează să consemnăm prin vot, prin Hotărârea nr. 5, alegerea viceprimarilor.  
- Cine este pentru? 
- Cine este împotrivă? 
- Cine se abţine? 
Mulţumesc. În unanimitate s-au confirmat cei doi viceprimari.  
Dl. SECRETAR:  Marţea viitoare la ora 15 este şedinţa consiliului local pentru constituirea 
comisiilor pentru că altfel nu putem funcţiona. V-am pus în mapă la fiecare o adresă 
personalizată să faceţi opţiune pentru ce comisie doriţi. Vă sugerez la cei care sunteţi în număr 
mai mic sau numărul cât comisiile să încercaţi să vă împărţiţi pe fiecare comisie că tot 
majoritatea hotărăşte.  
Dl. PREFECT DOGARIU EUGEN: Constat că această şedinţă de constituire a fost cea mai 
operativă. Înainte de a încheia aş vrea să-i mulţumesc d-lui Ciuhandu pentru munca depusă timp 
de 16 ani, pentru menţinerea spiritului Timişoarei, îl felicit pe dl. Robu pentru rezultatul obţinut 
şi îi urez succes la cât mai multe mandate şi să facă istoria acestui oraş. Mulţumesc de asemenea 
fostului consiliu local. Vă mulţumesc. Declar încheiată şedinţa de constituire  

 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA            SECRETAR 
 
Cons. STOIA TRAIAN        IOAN COJOCARI 
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