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    PROCES-VERBAL 
 din data 27-03-2012 cu ocazia sedintei  ordinare a  

      Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
Presedinte de sedinta – Cons.  PAU RADU ADRIAN 
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti  21; 
Au absentat : Romeo Barlea, Sandu Constantin, Horablaga Nicolae, Grindeanu 
Sorin, Sarafoleanu Silviu si Blaj Adriana. 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu , domnul 
viceprimar Adrian Orza si domnul secretar Ioan Cojocari. 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului 
Timisoara  nr.357 din data de 22.03. 2012. 

 
 
 
   ORDINEA DE ZI 
 

                                                                                                            Anexă  
                                                                                                    La Dispoziţia nr.  357    
                                                                                                   Din data de 22.03.2012 
 
1. Interpelările consilierilor locali. 
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local  din 

data de 13.03.2012. 
3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara domnului CARŢIŞ GHEORGHE IOAN. 
4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara domnului CORIOLAN BABEŢI. 
5. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara domnului INGO GLASS. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al Municipiului 

Timişoara la data de 31 decembrie 2011. 
7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara 

pe anul 2012. 
8. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 

criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2012 ale Regiei Autonome 
de Transport Timişoara. 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 
centralizat pe anul 2012. 
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10. Proiect  de hotărâre privind  prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General 
al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare 
al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei  şi 
Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 25 posturi din 
structura regiei. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal 661/26.10.2011 al 
Comisiei  de control numită prin Decizia nr. 178/18.03.2011 a Directorului 
General al RATT, Raportului de evaluare a materialelor rămase pe stoc, atribuirii 
în folosinţă gratuită a RATT, valorificării şi vânzării unor materiale şi 
împuternicirea RATT pentru recuperarea valorii materialelor neutilizabile. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  asigurării şi garantării de către Consiliul 
Local al Municipiului  Timişoara, a unei scrisori de garanţie bancară pentru 
eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale sau a unui împrumut bancar pentru 
stingerea obligaţiilor fiscale ale RATT administrate de ANAF în favoarea 
EximBank. 

14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a serviciului de transport public 
local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara. 

15. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Municipiului Timişoara. 

16. Proiect de hotărâre privind  schimbul de terenuri între Primăria Municipiului 
Timişoara şi Tenche Dimitrie Vilian, Tenche Florica, Tenche Alexandru şi 
Tenche Mihaela. 

17. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. 
Pindului nr.19. 

18. Proiect de hotărâre privind administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat din Municipiul Timişoara . 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă  aflate  în imobile revendicate. 

20. Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de închiriere nr. 1502/2007 
pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara str. V. 
Alecsandri nr.1 , de către Agenţia Naţională Antidrog – Centrul Regional de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timişoara. 

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea  a patru parcele în baza  Listei de priorităţi 
aprobată cu Hotărârea  Consiliului Local nr. 384/26.10.2010, privind sprijinul 
acordat conform Legii nr.15/2003 tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală. 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1494/20.07.2007 încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Timiş, pentru spaţiul cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vârful cu Dor nr.2. 

23. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.3  din Hotărârea Consiliului Local  nr. 
224/2011 – privind acceptarea donaţiei terenului, în suprafaţă de 94 de mp., oferit 
de Ion Teodor şi Ion Vioara, teren înscris  în C.F.  nr. 424907 Timişoara, situat în 
str. Virgil Madgearu nr.6. 
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24. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi extinderea suprafeţelor din contractele 
de concesiune  ale medicilor ce funcţionează în cadrul imobilului din Timişoara 
str. Teiului nr. 7 precum şi a Casei de Pensii a Judeţului  Timiş. 

25. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
387/25.10.2005 – privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor 
proprietate de stat  şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise  pe lista 
evacuaţilor pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foştii 
proprietari, listă întocmită conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 
349/22.02.2000. 

26. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a  spaţiului  cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă SAD  F/B, situat în imobilul din Piaţa Badea 
Cârţan  nr. 13, la preţul de 34.000 euro. 

27. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a  spaţiului  cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă SAD  10, situat în imobilul din str. Episcop A. 
Pacha nr. 10, la preţul de 40.000 euro+TVA. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de vânzare a locuinţelor de tip 
ANL  blocurile B1 şi B2 situate în Timişoara, Str. Miloia nr.51 pentru anul 2012. 

29. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat. 

30. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru 
persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara. 

31. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri aferent 
clădirii situate în Timişoara, Calea Bogdăneştilor nr.4, datorat bugetului local al 
Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Timişoara – CARP. 

32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea lucrărilor la obiectivul de investiţii 
„Reamenajare şi  modernizare Parcul Copiilor – Ion Creangă”. 

33. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Sistem integrat 
pentru eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport 
Timişoara. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic de Detaliu „Centru 
medical Medici` s”  Str. C. Porumbescu  nr. 9. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 
22/31.01.2012 privind încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul 
Timişoara şi Ministerul Administraţiei şi Internelor Direcţia Generală 
Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie Timiş. 

36. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa. 

37. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adiţional de prelungire cu un an a 
Convenţiei – anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 
150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi 
Fundaţia Umanitară Chosen. 
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38. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei  de 50.000  lei în vederea finalizării 
lucrărilor de finisaj interior la Biserica Parohială din Parohia Ortodoxă Română 
Timişoara Fabric – Vest. 

39. Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume în Bugetul pe anul 2012 pentru 
proiectul „ Formarea continuă a cadrelor didactice printr-un model inovativ de tip 
„ blended learning”, finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „ 
Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de 
intervenţie 2.1 „ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” câştigat de Colegiul 
Naţional Bănăţean Timişoara. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării, în calitate de partener, a 
Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara la proiectul „Modele de 
bună practică în domeniul incluziunii sociale”, în cadrul  Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 
„Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.4. „ 
Parteneriat Transnaţional”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare din partea 
Municipiului Timişoara pentru Asociaţia „Baschet-Club Timişoara”, în semestru I 
2012. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul 
Timişoara şi S.C. POLITEHNICA S.A. 

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi 
structuri sportive cu echipe de jocuri şi acordarea contribuţiei financiare pentru 
susţinerea activităţii sportive pe semestru I al anului 2012. 

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiului  Timişoara şi 
structuri sportive pentru organizarea şi desfăşurarea unor programe sportive de 
tradiţie şi de anvergură în Timişoara. 

45. Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi 
structuri sportive cu secţii de discipline sportive individuale şi acordarea 
contribuţiei financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe semestrul I al anului 
2012. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 
2012 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. 

 
 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepţia pct.42, au fost iniţiate 
de Primarul Municipiului  Timişoara – domnul  dr.ing. Gheorghe Ciuhandu. 
Proiectul de hotărâre înscris la pct. 42 a fost iniţiat  de consilierul local – Traian 
Stoia. 
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DL. PAU: Stimaţi colegi, dragi invitaţi în primul rând declar deschisă şedinţa 
consiliului local de astăzi 27.03.2012. Din totalul de 27 de consilieri în momentul de faţă 
sunt 21 de consilieri prezenţi. Vă rog să fim foarte serioşi în ceea ce înseamnă procedura 
de vot pentru a nu avea sincope în evaluarea voturilor.  

Facem o schimbare la ordinea de zi punctul nr. 2 devine nr. 1 şi anume aprobarea 
procesului verbal al şedinţei extraordinare a consiliului local din data de 13.03. 2012. 

Iniţiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 
1 abţinere 
Supun atenţiei dvs. aprobarea ordinei de zi a şedinţei de astăzi. În primul rând am 

să dau cuvântul domnului primar pentru punctele de pe ordinea de zi pe care dânsul le-a 
iniţiat, urmează domnul consilier Jichici şi dl. consilier Stoia.  

DL. PRIMAR: Am să retrag de pe ordinea de zi punctul 13 şi am să-l prezint în 
proxima şedinţă. 

DL. JICHICI: Nu mai am alte propuneri. 
DL. STOIA: Având în vedere faptul că dl. Iancu, patronul S.C. Politehnica S.A. s-

a înţeles cu autorităţile timişene referitor la achiziţia acţiunilor clubului Politehnica şi nu 
doreşte o asociere în participaţiune aşa cum am propus-o noi doresc să retrag propunerea 
mea de pe ordinea de zi.  

DL. PAU: pe lângă cele menţionate de dl. primar şi de dl. consilier Stoia doresc să 
vă atrag atenţia că avem o listă de 4 materiale suplimentare şi anume...... 

 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului de investiţii al S.C. 
AQUATIM.S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2012. 

 
2. Proiect de hotărâre privind  alocarea suplimentară a sumei de 4.000 lei de la 
bugetul  local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de returnarea la Timişoara a 
lucrărilor cu care Municipiul Timişoara a participat la expoziţia de artă organizată 
la Karlsruhe cu ocazia aniversării a 20 de ani de la semnarea Acordului de Înfrăţire 
dintre Municipiul Timişoara şi oraşul Karlsruhe din Germania. 
 
3. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
53/28.02.2012 privind aprobarea  reorganizării şi funcţionării reţelei şcolare a 
Municipiului Timişoara. 

 
4. Proiect de hotărâre privind  schimbarea de denumiri la o piaţă şi cinci străzi, 
respectiv atribuirea de denumiri la şase străzi fără nume din Municipiul Timişoara 

 
 
Supun la vot ordinea de zi cu amendamentele enunţate. Iniţiez procedura de vot: 
21 voturi pentru 
Vom începe cu interpelările consilierilor municipali. 
 

INTERPELARI 
D. STOIA: M-ar interesa care este stadiul rezolvării cererilor pentru acordarea 

dreptului de proprietate solicitat de către biserici în temeiul legii 239/2007. 
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A doua interpelare este pentru dl. secretar. De ce nu se dă curs cererilor pentru 
atribuirea gratuită a terenurilor conform Legii 112/1995? 

De ce nu se respectă procedura când se cere viza Serviciului Juridic pentru diferite 
documente? La noi, după părerea mea se întâmplă un lucru ciudat. Şeful Serviciului 
Juridic îşi pune penultimul semnătura pe un document. În mod normal el trebuie să 
semneze primul, să stabilească dacă acel document merge pe o chestie legală sau 
formularea este corectă. Aşa ajung să semneze doi trei directori şi un viceprimar după 
care se anulează. 

Prin HCL 354/2011 a fost aprobat regulamentul de funcţionare al cimitirelor 
aparţinând Primăriei. De ce nu s-a vizat de către Serviciul Juridic referatul Direcţiei 
Patrimoniu pentru modificarea articolelor 53, 54, 55 din actualul regulament pentru 
punerea în acord cu prevederile art. 50. Art. 50 prevede executarea capelelor şi a 
mausoleurilor în incinta cimitirelor numai cu eliberarea unei autorizaţii de construire de 
către Instituţia Arhitectului Şef şi cu aprobarea Consiliului Local. 

DL. SECRETAR: Veţi primi un răspuns scris. Pentru problemele legate de 
terenuri să ştiţi că nu sunt de competenţa secretarului.  

DL. STOIA: trebuie să o dirijaţi la cei competenţi. 
DL. SECRETAR: Din moment ce m-aţi interpelat pe mine nu fug de răspundere şi 

voi da un răspuns în scris la toate. 
DL. STOIA: Ar fi interesant să ne spuneţi şi verbal la ce e mai simplu. 
DL. SECRETAR: S-a înfiinţat o comisie care trebuie să hotărască asupra terenurilor, 
comisie care a fost înfiinţată în ultima şedinţă de plen.  
DL. STOIA: De 6 luni s-a înfiinţat comisia, s-a modificat 
DL. SECRETAR: Am şi eu multe, dar aici chiar nu am nici o problemă. 
DL. STOIA: Dar cine e problema? 
DL. SECRETAR: Comisia pt Legea 112. 
DL. STOIA: Ce măsuri luaţi împotriva comisiei pentru că nu îşi face treaba? 
DL. SECRETAR: Eu nu ştiu că nu îşi face treaba. E materialul la comisie. 
DL. STOIA: De 6 luni nu s-a făcut nimic. 
DL. SECRETAR: Nu a fost comisie.  
DL. STOIA: Deci comisia se ţine o dată la 20 de ani? 
DL. SECRETAR: Comisia a fost înfiinţată acum 20 de zile.  
DL. STOIA: Şi s-a desfiinţat de 2 ori de atunci. 

DL. JICHICI: Am o solicitare către executivul primăriei. Aş dori să ştiu care sunt 
măsurile care se vor lua împotriva funcţionarilor din primărie care nu au răspuns la 
interpelarea făcută în urmă cu 30 de zile la ultimul plen ordinar al Consiliului Local 
referitor la situaţia cu contractele legate de Târgul de Crăciun. Doresc să reamintesc că 
am făcut această interpelare, nici până în ziua de azi nu am primit răspunsul scris pe care 
l-am solicitat, ceea ce mă face să face să apelez la prevederile Legii privind transparenţa 
documentelor publice. 

DL. MOŞIU: Aş vrea să încep cu două interpelări mai vechi, care nu s-au rezolvat. 
Domnule primar, acum câteva luni am avut o idee vis a vis de bustul d-lui colonel Virgil 
Economu, care acum pierzându-şi identitatea, în sensul că nu mai are o plăcuţă de 
recunoaştere a personajului a primit o nouă înfăţişare prin adăugarea unor mustăţi 
fosforescente de tip austro-ungar care datează aproximativ din ianuarie.  
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Tot în zonă, la Podul Decebal s-au înlocuit într-adevăr acum vreo 2 luni becurile 
respective, dar din nou la un stâlp nu arde niciunul şi începe sezonul turistic.  

A treia interpelare ţine tot de un monument al oraşului, aş vrea să întreb la 
Patrimoniu în legătură cu monumentul ciumei din Piaţa Unirii, dacă se mai ştie unde au 
dispărut coroana aurită şi porumbelul metalic, aurit din vârful statuii. Statuia din luna 
octombrie anul trecut nu mai este iluminată deloc, cele două proiectoare halogen fiind un 
adevărat pericol pentru copiii şi populaţia care se plimbă prin zonă. Sunt 3 obiective de 
interes major al oraşului care au rămas mutilate.  
DL. PRIMAR: Cu bustul d-lui colonel Economu avem o problemă, dar se va repara şi se 
va face. La Podul Decebal, cu iluminatul, se fură cablurile. 
DL. MOŞIU: Mustăţile nu se pot spăla? 
DL. PRIMAR: Nu ştiu, nu am studiat mustăţile d-lui Economu, dar vom vedea ce se 
poate face. Legat de Podul Decebal, v-am spus, s-au furat cablurile, s-a întrerupt 
iluminatul şi am reparat. Acuma iar trebuie să vedem pentru că acolo sunt tot felul de 
boschetari, indivizi care umblă şi cărora nu le-am putut da de urmă, iar cu monumentul 
ciumei nu ştiu să vă spun. Legat de iluminat o să verificăm.  
DL. MOŞIU: Monumentul Ciumei avea ataşat în partea dreaptă superioară o coroană şi 
un prumbel aurit. Este un monument baroc, identic cu anumite monumente de la Viena şi 
cred că este important pentru că începe sezonul turistic să ne dăm puţin interesul.  
DL. PAU: Am notat interpelările colegilor şi veţi primi un răspuns în scris. Mai doreşte 
cineva să dea un răspuns verbal? Dacă nu, vom intra în ordinea de zi propriu zisă.  

 
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara domnului CARŢIŞ GHEORGHE IOAN 

 
 

DL. PAU: Iniţiez procedura de vot:  
-19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara domnului CORIOLAN BABEŢI 
 

DL. PAU: Iniţiez procedura de vot:  
-21 voturi pentru 

 
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara domnului INGO GLASS 

 
DL. PAU: Iniţiez procedura de vot:  

-20 voturi pentru 
 
 
 

 7



PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie al Municipiului 

Timişoara la data de 31 decembrie 2011 
 

DL. PAU: Dacă nu sunt amendamente în sală, iniţiez procedura de vot:  
-21 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe 

anul 2012 
 

DL. MOLDOVAN: Aş dori să propun un amendament cu privire la o propunere de 
modificare a Programului de Dezvoltare 2012, respectiv Lista de Investiţii pe 2012. 
Având în vedere solicitările unor grupuri de cetăţeni de pe 3 străzi, la solicitarea Direcţiei 
tehnice vă propun următorul amendament. În anexa nr. 5 la bugetul local, privind 
Programul de Dezvoltare 2012, la cap. 84.02.03.03/B lucrări noi se vor introduce 3 
obiective noi: Amenajare strada Muzicescu cu valoarea de start de 300 mii lei, Amenajare 
strada Brazilor cu valoare de 280, 27 mii lei, amenajare strada Anul 1848 cu valoarea 200 
mii lei deci un total de 780,27 mii lei, sumă ce se diminuează din acelaşi capitol poziţia 
„Amenajare complex rutier zona Michelangelo, din care se diminuează 480, 27 mii lei şi 
din cap. 84.02.03/A,  lucrări în continuare  „Modernizare Calea Torontalului” cu 
diferenţa de 300 mii lei. Practic influenţa este 0, dar apar cele 3 poziţii noi în lista de 
dezvoltare.  
DL. CATANĂ: În urma unei adrese a Consiliului Judeţean Timiş cu privire la sume din 
taxa pe valoare adăugată se propune rectificarea bugetului local la cap. 84.02.03.01 – 
poziţia „Consolidare pasaj Calea Şagului” se evidenţiază suma de 713 mii lei pe coloana 
bugetului de stat şi se diminuează cu suma de 713 mii lei bugetul local conform adresei 
nr. 591/20.01.2012 a Consiliului Judeţean Timiş.  

DL. ŢOANCĂ: La bugetul de venituri proprii şi subvenţii se suplimentează 
cheltuielile de capital la cap. 66.10 Sănătate cu suma de 58 mii lei pentru ecograf portabil 
şi echipament diagnostic fibroză chistică şi a veniturilor Subvenţii din bugetele locale 
pentru finanţarea cheltuielilor de capital din domeniul sănătăţii. 

La bugetul local, influenţa este următoarea: se diminuează cu suma de 58 mii lei 
cheltuielile la bunuri şi servicii şi suplimentarea la transferuri cu aceeaşi sumă la sănătate 
şi se modifică corespunzător anexele 1, 2 şi 3.  

Este vorba de 2 aparate care vor intra în proprietatea Spitalului Clinic de Urgenţă 
pentru copii Louis Turcanu. 
DL. PAU: dacă nu mai sunt amendamente votăm pe rând amendamentele formulate. 
Iniţiez procedura de vot pentru amendamentul d-lui Moldovan: 

-20 voturi pentru 
Iniţiez procedura de vot pentru amendamentul d-lui Catană: 
-20 voturi pentru 
Iniţiez procedura de vot pentru amendamentul d-lui Ţoancă: 
-19 voturi pentru 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre: 
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-19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 

criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2012 ale Regiei Autonome de 
Transport Timişoara 

 
DL. JICHICI: Am un amendament. Propun completarea Anexei nr. 2 la Secţiunea 

2 Obiective de performanţă, adăugarea obiectivului de performanţă nr. 11 şi anume 
reducerea necesarului de subvenţii din bugetul municipiului Timişoara cu 20%.  

DL. PAU: În primul rând, aş dori să aud punctul de vedere al domnului director de 
la RATT să ne spună în ce mod ar afecta acest obiectiv şi aş vrea punctul de vedere al 
colegilor din sală, dacă acest obiectiv de performană are criteriile unui obiectiv de 
performanţă îndeplinite. 

DL. GOIA: propunerea domnului consilier de reducere a subvenţiilor cu 20% va 
trebui în momentul de faţă să o luăm în discuţie în Consiliul de Administraţie, 
echilibrarea bugetului nostru de venituri şi cheltuieli pe 2012. Veniturile noastre 
deocamdată sunt compuse din venituri din subvenţii în totalitate de la bugetul local prin 
hotărârile de consiliu local, în proporţie de 50% , restul sunt venituri din surse proprii. 
Dacă mergem pe propunerea domnului consilier veniturile din subvenţii vor ajunge la 
30%, asta înseamnă o subfinanţare a transportului public.  

DL. MOLDOVAN: Sigur că fiecare ne-am propune să reducem subvenţiile cât 
mai mult, regiile şi societăţile să trăiască pe spezele proprii, dar având în vedere cazul 
particular al RATT prin care subvenbţia este echivalentă cu reducerile şi gratuităţile la 
abonamente sau la tarifele pe bilet, hotărâte de Consiliul Local, eu nu văd să fie un 
criteriu al directorului sau al conducerii regiei ci al faptului că noi ne propunem pentru 
anul acesta bugetar să reducem aceste gratuităţi şi subvenţii care sunt la tarifele la bilete 
şi abonamente. Dacă noi suntem de acord să nu mai dăm gratuităţi, automat se reduc cu 
30% şi subvenţiile. Eu nu cred că este corect să fie un obiectiv. E un obiectiv poate al 
Consiliului local nu al regiei.  
Dl. JICHICI:  S-a strecurat aici o greseala de calcul din pozitia domnului director care 
probabil ca justifica si gaurile de la RATT. 20% din 50% da 10%. Deci nu se  ajunge la 
30% ci se ajunge la 40%. 

Dl. PAU:  Doresc sa supun aprobarii amendamentului domnului consilier Ciprian 
Jichici. Cine este pentru ? 
 - 4 voturi pentru  
 - 6 voturi impotriva 
 - 11 abtineri 
 
Cine este pentru proiectul in ansamblu? 
 -18 voturi pentru 
 -  2 voturi impotriva 
 -  1 abtinere 
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   PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice 

centralizat pe anul 2012. 
 
DL. PAU:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru  
 
   PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 

10. Proiect  de hotărâre privind  prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General 
al Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 157/28.05.2002. 

 
DL. PAU:  Cine este pentru ? 

- 20 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare 
al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei  şi 
Statului de funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 25 posturi din 
structura regiei. 

 
DL. PAU: Aceste 25 de posturi sunt posturi ocupate sau vacante? 
Dl.GOIA:  Sant ocupate. 
Cine este pentru ? 
 -16 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 - 1 abtinere 
 
 
   PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal 661/26.10.2011 al 
Comisiei  de control numită prin Decizia nr. 178/18.03.2011 a Directorului 
General al RATT, Raportului de evaluare a materialelor rămase pe stoc, atribuirii 
în folosinţă gratuită a RATT, valorificării şi vânzării unor materiale şi 
împuternicirea RATT pentru recuperarea valorii materialelor neutilizabile. 

 
Dl. MOLDOVAN:  Doresc sa propun un amendament, un articol nou in sensul ca poate 
fi chiar art. 8 inainte de ultimul: „ Trimestrial RATT va informa Consiliul Local cu 
privire la indeplinirea prevederilor prezentei hotarari.” 
Dl. PAU:   Cine este pentru acest amendament ? 
 -17 voturi pentru 
 - 1 vot impotriva 
Cine este pentru acest proiect in intregime ? 

- 14 voturi pentru 

 10



-  2 voturi impotriva 
-  1 abtinere 

  Acest proiect a picat. 
Dl. SECRETAR:  Este vorba de materialele ramase pe stoc si valorificarii si vanzarii 
unor materiale...si recuperarea unor materiale neutilizabile. 
Dl. GOIA: Sunt stocuri  fara miscare pe care noi le vom pune in valoare. Cerem folosinta 
gratuita a lor. Sunt piese si subansamble, stalpi, retea contact. 
Dl. PRIMAR:  Sunt bunuri de patrimoniu. 
Dl. SECRETAR:  Asta este interpretarea noastra. 
Dl. PAU:  Pentru a lamuri aceasta problema si pentru a nu avea nici un fel de nelamuriri 
si a vota in necunostinta de cauza, va propun si va supun aprobarii retargerea de pe 
ordinea de zi si supunerea lui pe ordinea de zi in sedinta urmatoare cand va fi clar daca 
este sau nu este un proiect de patrimoniu. 
Dl. ORZA:   Mai poate fi o solutie. Sa ramana asa, sa verifice juristii daca trebuie 2/3 sau 
nu. 
Dl. SECRETAR:  Si eu achesez la punctul de vedere al domnului viceprimar, ramane 
asa si vom verifica.Daca nu implica alta problema, ii dam drumul. 
Dl. PAU:  Aici avem riscul ca daca este de patrimoniu si ramane asa, este picat. 
 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea  asigurării şi garantării de către Consiliul 

Local al Municipiului  Timişoara, a unei scrisori de garanţie bancară pentru 
eşalonarea la plată a obligaţiilor fiscale sau a unui împrumut bancar pentru 
stingerea obligaţiilor fiscale ale RATT administrate de ANAF în favoarea 
EximBank. 

 
                                Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 
 
 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
14. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a serviciului de transport public 

local de persoane prin curse regulate pe raza Municipiului Timişoara. 
 
Dl. PAU:  Cine este pentru ? 
 - 17 voturi pentru 
 
D-na SARACAN:  Este vorba de darea in administrare a unui serviciu public, sa ne 
concentram putin. 
Dl. SECRETAR:  Un serviciu public de transport este problema de patrimoniu. 
Dl. PRIMAR:  Astea sunt chestii care se dau pentru RATT.Sant linii care exista de ani 
de zile si se folosesc si tot RATT-ul le administreaza. Sant niste statii de tramvai, niste 
trasee care de ani de zile isi duc veacul pe acolo. 
D-na SARACAN:  La comisii am invitat colega de la transporturi care se ocupa, mi-am 
pus si eu intrebarea ce aprobam ? 
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 Mi se spune ca RATT-ul functioneaza ilegal din anul 2007 ca nu avem traseele 
licentiate. 
Dl. ORZA:  Daca traseele alea se fac si e nevoie de o formalitate ca RATT-ul sa-si ia 
licentele de la nu stiu ce acte birocratice sa le dam. Daca nu votam  nu mai circula 
cetatenii pe liniile acelea. 
Dl. PAU:  Ne gasim in situatia in care ne-am gasit si la punctul precedent, o sa primim o 
lamurire, executivul primariei se va pune la punct pentru acest proiect. Avem 17 voturi, 
proiectul a fost votat 
Dl. SECRETAR:  Haideti sa o lamurim. La punctul 6, nu vorbesc de regulament si de 
curse. Spune asa: „ bunurile proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara, 
incompetenta sistemului de utilitati publice pentru prestarea serviciului de transport 
public local persoane... sant date in administrarea:bunurile primariei care  le dau lor nu 
este problema de patrimoniu” ? 
 Este elemenatra treaba , are dreptate domnul primar. 
Dl. ORZA:  Tot atata de normal este daca suntem 21 de consilieri in sala sa voteze. 
Dl. PAU:  Dintr-o lipsa de orientare, desi nu-mi sta in principiu, de aceasta data o sa 
repunem la vot acest  proiect de hotarare. Va atrag atentia ca marea majoritate a 
proiectelor  vor fi proiect care au nevoie de 18 voturi. 
 
Dl. PAU:Cine este pentru acest proiect de hotarare ? 
 - 21 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 15 AL  ORDINEI DE ZI 
15. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Timişoara. 
 
 
Dl. TOANCA:  Am primit in comisia de urbanism un amendament agreat de executivul 
municipalitatii :” Se suplimenteaza aceasta lista pentru a fi inclusa in domeniul public in 
baza Legii nr. 213/1998 cu pozitia 49-75 carte funciara 42-15-67 nr. Topo 30-41-12/1 30-
415 in suprafata de 7434 mp.” 
 
Dl. PAU: Cine este pentru acest amendament? 

- 21 voturi pentru 
Cine este pentru acest amendament ? 
- 21 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
16. Proiect de hotărâre privind  schimbul de terenuri între Primăria Municipiului 

Timişoara şi Tenche Dimitrie Vilian, Tenche Florica, Tenche Alexandru şi 
Tenche Mihaela. 

 
Dl.PAU:  Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
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PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 

17. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. 
Pindului nr.19. 

 
Dl. PAU:  Cine este pentru ? 

- 20 voturi pentru  
 
 
 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
18. Proiect de hotărâre privind administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar 

de stat din Municipiul Timişoara . 
 
Dl. STOIA:  Un amendament referitor la faptul ca nu este necesara o metodologie 
privind  recuperarea banilor din chirii si as vrea sa fac urmatoarele doua amendamente: 

1.  Banii rezultati din incasarea chiriilor  de la scoli vor intra vor intra in contul 
ordonatorului principal de credite si se vor aloca procesului de invatamant prin grija 
Directiei Economice. 
 2. Contractele de inchiriere vor fi supervizate de Directia Patrimoniu in privinta 
valorii financiare si a perioadei de inchiriere. 
Dl. PAU:  Supun votului primul amendament.Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
 -  2 voturi impotriva 
Cine este pentru al doilea amendament ? 

- 20 voturi pentru 
- 1 abtinere 

  
Scopul acestui proiect de inchiriere este ca unitatile de invatamant din mun. Timisoara, 
inchiriau asa cum voiau si banii ii foloseau la fel, cum voiau ei. 
 Primul amendament este corect, banii sa fie folositi pentru procesul de 
invatamant. 
 S-a spus ca nu mai fac scolile licitatie cum vor ci se va face conform 
metodologiei.  
Dl. STOIA:  Daca facem regulamente va dura 6 ani etc. 
Dl. SECRETAR:  Nu  facem nimic. 
Dl. PAU:  Aflandu-se in domeniul public al statului bunurile se ofera spre inchiriere sau 
concesionare prin licitatie publica organizata de Directia Patrimoniu. In cazul acela sunt 
vizate si perioada este foarte clar aprobata. Colegul meu vizeaza bunurile din domeniul 
privat al statului roman.Nu incalca cu nimic amendamentul domnului coleg. Este clar ca 
licitatia trebuie facuta de ordonatorul principal de credite. 
Supun aprobarii amendamentul nr. 2 al domnului Stoia. Cine este pentru ? 

- 20 voturi pentru 
- 1 abtinere 

Cine este pentru proiectul in intregime ? 
- 21 voturi pentru 
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   PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă  aflate  în imobile revendicate. 
 
Dl. PAU:  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
20. Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de închiriere nr. 1502/2007 

pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara str. V. 
Alecsandri nr.1 , de către Agenţia Naţională Antidrog – Centrul Regional de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timişoara. 

 
Dl. PAU:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru  
 
 
   PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea  a patru parcele în baza  Listei de priorităţi 
aprobată cu Hotărârea  Consiliului Local nr. 384/26.10.2010, privind sprijinul 
acordat conform Legii nr.15/2003 tinerilor între 18 şi 35 de ani pentru construirea 
unei locuinţe proprietate personală. 

 
Dl. PAU:  Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
 
    PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1494/20.07.2007 încheiat cu Casa Judeţeană de Pensii Timiş, pentru spaţiul cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Vârful cu Dor nr.2. 

 
Dl. PAU:  Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 

23. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.3  din Hotărârea Consiliului Local  nr. 
224/2011 – privind acceptarea donaţiei terenului, în suprafaţă de 94 de mp., oferit 
de Ion Teodor şi Ion Vioara, teren înscris  în C.F.  nr. 424907 Timişoara, situat în 
str. Virgil Madgearu nr.6. 

 
Dl. PAU:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
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   PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
24. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi extinderea suprafeţelor din contractele 

de concesiune  ale medicilor ce funcţionează în cadrul imobilului din Timişoara 
str. Teiului nr. 7 precum şi a Casei de Pensii a Judeţului  Timiş. 

 
Dl. PAU:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 

25. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
387/25.10.2005 – privind stabilirea modalităţii de repartizare a locuinţelor 
proprietate de stat  şi a locuinţelor sociale către persoanele înscrise  pe lista 
evacuaţilor pe cale judecătorească din imobile redobândite de către foştii 
proprietari, listă întocmită conform  Hotărârii Consiliului Local nr. 
349/22.02.2000. 

 
 
DL. PAU:  Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 

26. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a  spaţiului  cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă SAD  F/B, situat în imobilul din Piaţa Badea 
Cârţan  nr. 13, la preţul de 34.000 euro. 

 
DL. PAU:  Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 

27. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a  spaţiului  cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă SAD  10, situat în imobilul din str. Episcop A. 
Pacha nr. 10, la preţul de 40.000 euro+TVA. 

 
DL.PAU:  Cine este pentru ? 
 -18 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de vânzare a locuinţelor de tip 

ANL  blocurile B1 şi B2 situate în Timişoara, Str. Miloia nr.51 pentru anul 2012. 
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DL. PAU:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL  29 AL ORDINEI DE ZI 

29. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile 
de învăţământ preuniversitar de stat. 

 
DL. PAU:  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 
30. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru 

persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara. 
 
 
DL. PAU:  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru  
 
   PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 

31. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri aferent 
clădirii situate în Timişoara, Calea Bogdăneştilor nr.4, datorat bugetului local al 
Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor Timişoara – CARP. 

 
DL. PAU:  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 

32. Proiect de hotărâre privind suplimentarea lucrărilor la obiectivul de investiţii 
„Reamenajare şi  modernizare Parcul Copiilor – Ion Creangă”. 

 
Dl. JICHICI:   Am o nelamurire aici.Cum a fost posibil atunci cand cei care au executat 
studiul de fezabilitate sa nu-si dea seama ca exista niste linii electrice aeriene si niste 
tronsoane Enel ingropate ? 
 Mi se pare de domeniul penibilului 
 
 
Dl. ORZA: Sumele acestea nu sunt peste devizul aprobat de către Consiliul Local. Unu. 
Şi doi, ele reprezintă cum ni s-a spus lucrări pe partea electrică legate de faptul că acele 
cabluri plus tot ce deserveşte din punct de vedere al puterii electrice instalate acolo, post 
Trafo nou. Dacă vedeţi în România se fac lucrări unele cu îngroparea cablurilor electrice 
altele nu. Având în vedere că după licitaţie s-a produs o economie în urma devizului 
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aprobat de Consiliul Local s-a discutat acolo că ar fi bine ca această lucrare să cuprindă 
fără a se depăşi sumele aprobate de Consiliul Local şi această operaţiune de îngropare a 
cablurilor electrice şi nu numai atât pentru că nu se îngroapă numai cablurile electrice, 
acolo sunt mult mai multe lucruri. Dar îl rog pe dl. Ciupa să explice în detaliu.  
Dl. CIUPA: Suntem într-o situaţie care după 5 ani şi jumătate şi-a găsit într-un fel 
rezolvarea. Vorbim de faptul că avem o hotărâre de consiliu nr.305 din 2009 prin care se 
aprobă devizul general. Acesta are un capitol numit neprevăzute suplimentare, eu discut 
de acest capitol care a fost aprobat. În proiectul tehnic care s-a făcut ceea ce spunea dl. 
Jichici este undeva la jumătatea adevărului întrucât abia anul trecut a apărut Legea 
Energiei în care toate liniile aeriene neizolate şi în Parcul copiilor sunt două linii 
neizolate una de medie una de joasă tensiune care trece de pe Pestalozzi Bega şi ajunge în 
zona prefecturii şi cealaltă de  pe strada Bethoven. La data când s-a făcut proiectul era 
Legea Energiei care nu prevedea îngroparea lor. În 2011 a apărut această lege. În plus 
vreau să vă spun că nu a ştiut nici Enel că în Parcul Copiilor mai sunt încă două linii 
electrice subterane care vin de la fosta casă a lui Ceauşescu şi care traversau parcul şi 
care ne-a dat peste cap liniile de irigaţie, amplasarea toaletelor etc...În sfârşit am obţinut 
de la Enel aprobarea să putem suplimenta puterea pentru Parcul Copiilor şi Parcul 
Rozelor şi să instalăm în sfârşit vă spun după 5 ani de discuţii şi adrese să punem post 
Trafo undeva între şi vă spun este chiar la Parcul Copiilor lângă Podul Michelangelo care 
va deservi atât Parcul Copiilor cât şi Parcul Rozelor. În felul acesta toţi riveranii din zonă 
ar fi rezolvaţi şi nu ar mai fi probleme cu întreruperile şi în funcţionare. Deci ca să putem 
funcţiona cu acest parc al copiilor este absolut necesar să îngropăm acele conducte 
aeriene întrucât în parc sunt prevăzute 5 carusele pe verticală care vor depăşi înălţimea de 
10 metri. Şi în acest caz sigur că ele pentru siguranţa copiilor trebuie neaparat îngropate. 
Eu vă rog să analizaţi cu discernământ şi acum după atâţia ani de zile având rezolvarea şi 
avizul Enel să putem funcţiona cu Parcul Copiilor.  
Dl. JICHICI: Dl. Director vreau să fiu foarte clar eu nu am pus sub semnul întrebării 
alocarea sumei, cred că toată lumea va fi de acord este un lucru evident dar totuşi nu-mi 
vine să cred că acum ne-am trezit că siguranţa copiilor e pusă în pericol. Bănuiesc că încă 
de la etapa de studiu de fezabilitate ştiam lucrul acesta sau dacă nu l-am ştiut este foarte 
grav eu asta vreau să spun. Este al nu ştiu câtelea studiu de fezabilitate unde apar tot felul 
de lucruri din acestea la care acum ne-am gândit. Nu mi se pare normal.  
Dl. CIUPA: Legea Energiei  anul trecut a fost modificată şi am trecut şi norma tehnică.  
Dl. PRIMAR: Studiul de fezabilitate s-a făcut înainte de a apărea legea nouă acum 
trebuie să se ţină cont de ea. Asta e tot, trec două cabluri neizolate. În legea veche nu era 
o problemă când s-a făcut SF-ul. Cu acest parc parcă e un făcut că ne tot împiedicăm la 
el. Puneţi la vot.  
Dl. MOŞIU: În rezumat acelaşi lucru am vrut să spun şi eu şi noi apreciem modelul 
chinezesc după care se va termina acest parc de 2 milioane de euro şi suntem întru totul 
de acord să se termine în mai dar mai avem ca antecedente Parcul Poporului unde din nou 
au intervenit tot felul de neprevăzute. Toţi din sală cred că ştiţi că pentru un garaj dacă 
doriţi să-l construiţi aveţi nevoie de avize de la Enel, gaz, poliţie, vecini, ceea ce nouă ni 
se pare puţin probabil ca această firmă de proiectare să nu fie deloc vinovată şi să nu-şi fi 
dat seama de pericolul pe care-l reprezintă un cablu aerian mai ales că gabaritul 
caruselului domnul primar cred că se ştia, nu este o noutate şi nu s-a cumpărat un carusel 
fără să fie prevăzut în proiect. Şi am o întrebare strictă: chiar firma de proiectare nu are 
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nicio vină pentru omisiunea aceasta voită sau nevoită? Întreb strict care e aportul lor voit 
sau nevoit al firmei de proiectare? În final vom ieşi noi vinovaţi că nu am fost atenţi la 
studiul de fezabilitate  când l-am votat. Dar firma asta de proiectare nu este deloc 
vinovată? 
Dl. ORZA: Eu cred că dl. director a explicat. La momentul când s-a făcut proiectarea. 
Dl. MOŞIU: Există nişte norme europene pe care le cunoaştem de 3 ani de zile.  
Dl. ORZA: Nu are legătură cu normele şi cu legea respectivă. Eu vă propun să pedepsim 
firma respectivă prin nevotarea proiectului. Propuneţi dvs o măsură împotriva firmei şi 
noi o votăm şi o luăm.  
Dl. PAU: Consider  că explicaţia d-lui director   a adus lumină pe jumătate în problema 
ridicată de dl. Jichici. Fiecare din noi dacă am avut treaba la Enel ştim ce înseamnă avize 
de acolo. Într-adevăr avem şi noi o problemă. Şi nu neaparat la acest parc ci datorită 
faptului că avem nevoie cu repetitivitate ca la toate proiectele să suplimentăm sumele 
datorită proiectelor şi studiilor de fezabilitate.  Dar toate aceste proiecte ştim bine că sunt 
studii complexe şi niciodată nici investiţiile noastre de acasă dacă vrem să ne facem o 
baie sau altceva nu coincid cu planurile iniţiale.  
Dl. ŢOANCĂ: Tot acea firmă din Iaşi care a câştigat proiectul în instanţă cu care noi am 
mai avut probleme sistematice în ultimii 4 ani şi împotriva căruia s-a votat în urmă cu 2 
ani un amendament să le interzicem să mai participe la licitaţie în Timişoara pentru că au 
blocat investiţiile majore beneficiind de mafia din justiţie.  
Dl. CIUPA:  În studiul de fezabilitate făcut de partea germană ştiţi bine că nu mai vreau 
să revin asupra acelui episod şi poate de aici dl. Jichici a pornit, într-adevăr proiectantul 
german nu a prevăzut acest lucru întrucât la ora actuală răspunsul venit de la Enel era că 
în perioada anilor 2007-2008 nu se poate suplimenta întrucât liniile respective urmează să 
fie discutate în anii următori. În 2008 a fost o propunere pentru legea energiei care nu a 
fost aprobată ea fiind abia în 2011 aprobată. În ceea ce priveşte proiectul tehnic a 
respectat studiul de fezabilitate dar noi am discutat pe acele cheltuieli neprevăzute tocmai 
pe partea electrică aşteptând avizul de la Enel. Deci aici a apărut acel semn de întrebare 
sper că azi să-l rezolvăm. Altfel rămâne într-o situaţie neclară.  
Dl. PAU:  Vă mulţumesc. Având în vedere că de această dată va trebui să votăm 
oportunitatea terminării acestui parc pe care toţi ni-l dorim terminat v-aş ruga să lăsăm 
dezbaterile şi dacă avem putem propune ca într-una dintre comisii să ne întâlnim cu toţii  
şi să vedem ce s-a întâmplat acolo. Într-adevăr este o problemă cu această firmă care la 
vremea respectivă făcea studiile de fezabilitate mai scump decât proiectul tehnic. Nu ştiu 
dacă este  vorba tot despre ea.  Dar acum să ne referim strict la punctul 32. 
Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
 
 
Dl. ADAM OVIDIU:  Am venit azi cu dorinţa de a vă prezenta problemele spitalului. 
Este vorba despre reclasificarea Spitalului de  Copii clasificat la gradul 1M fiind unul din 
cele 3 spitale de gradul 1 de pediatrie din ţară. Vă adresăm rugămintea de a ne susţine 
pentru achiziţionarea unui computer tomograf, am promisiuni de sprijin şi de la 
Ministerul Sănătăţii. Ieri am aflat că au abandonat programul de dotare şi dacă dvs ne 
puteţi ajuta la o rectificare de buget să prevedeţi fondurile necesare pentru acesta. A doua 
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problemă este cea imobiliară, sunt 2 clădiri retrocedate cu care suntem în litigiu. Soluţia 
ar fi construcţia unui corp nou de clădire de spital şi aşa numitul corp B.  Am iniţiat o 
campanie de strângere de fonduri am înfiinţat o fundaţie prin care se va derula această 
campanie. Rugămintea mea este ca şi dvs. să ne susţineţi pentru că vom avem nevoie de 
sprijin pentru a duce la bun sfârşit această acţiune.  Vă mulţumesc.  
Dl. PRIMAR: Din partea mea aveţi sprijin, am căutat de pe lista aceea pe care ne-aţi dat-
o la început să mai completăm am majorat şi partea de proiectare la 100 de mii. Deci 
aveţi toată susţinerea noastră.  
 
 

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
401/26.09.2006 privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Sistem integrat pentru 
eficientizarea încasărilor şi cheltuielilor la Regia Autonomă de Transport 
Timişoara. 
 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 16 voturi pentru 
           - 1 abtinere 
  
 

  PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobare Planului Urbanistic de Detaliu „Centru 
medical Medici` s”  Str. C. Porumbescu  nr. 9. 
 
Dl. CATANĂ: Menţionez că nu pot participa la vot la acest punct.  
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:   -16 voturi pentru 
 
                                          PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 
22/31.01.2012 privind încheierea Protocolului de colaborare între Municipiul 
Timişoara şi Ministerul Administraţiei şi Internelor Direcţia Generală Anticorupţie 
– Serviciul Judeţean Anticorupţie Timiş. 
 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile: -17 voturi pentru 
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                                    PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa. 
 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile: -15 voturi pentru 
 
                                  PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind încheierea actului adiţional de prelungire cu un an a 
Convenţiei – anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 
150/25.03.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia 
Umanitară Chosen. 
 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile: -18 voturi pentru 
 
                                       PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind alocarea sumei  de 50.000  lei în vederea finalizării 
lucrărilor de finisaj interior la Biserica Parohială din Parohia Ortodoxă Română 
Timişoara Fabric – Vest. 
 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  -17 voturi pentru 
   - 1 abtinere 
 
                                      PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind alocarea unor sume în Bugetul pe anul 2012 pentru 
proiectul „ Formarea continuă a cadrelor didactice printr-un model inovativ de tip 
„ blended learning”, finanţat din Fondul Social European, Programul Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „ Corelarea 
învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 
„ Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” câştigat de Colegiul Naţional Bănăţean 
Timişoara. 
 
 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 17 voturi pentru 
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                                       PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării, în calitate de partener, a 
Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara la proiectul „Modele de bună 
practică în domeniul incluziunii sociale”, în cadrul  Programului Operaţional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 „Promovarea 
incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.4. „ Parteneriat 
Transnaţional”. 
 
 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 18 voturi pentru 
 
                                       PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare din partea 
Municipiului Timişoara pentru Asociaţia „Baschet-Club Timişoara”, în semestru I 
2012. 
 
 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 18 voturi pentru 
 
                                         PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii în participaţiune între Municipiul 
Timişoara şi S.C. POLITEHNICA S.A. 
 
Dl. PAU: Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.  
 
                                        PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi 
structuri sportive cu echipe de jocuri şi acordarea contribuţiei financiare pentru 
susţinerea activităţii sportive pe semestru I al anului 2012. 
 
 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 17 voturi pentru 
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                                       PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiului  Timişoara şi 
structuri sportive pentru organizarea şi desfăşurarea unor programe sportive de 
tradiţie şi de anvergură în Timişoara. 
 
 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 18 voturi pentru 
 
                                     PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi 
structuri sportive cu secţii de discipline sportive individuale şi acordarea 
contribuţiei financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe semestrul I al anului 
2012. 
 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  -18 voturi  pentru 
 
                                        PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 
2012 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. 
 
Dl. JICHICI: Am un amendament. Completarea anexei respectivului material cu o 
poziţie suplimentară „Festivalul Internaţional de Jazz” de la Gărâna 2012 ediţia a 16-a.  
Asta e doar lista. Proiectul spune că finanţarea se va face în funcţie de disponibilităţi. 
Deci e doar lista evenimentului.  
Dna. BORZA:  Salut numărul mare de activităţi sunt 54 în această anexă, deci o medie 
un eveniment pe săptămână ceea ce ne ajută în candidatura la titlul de capitală europeană. 
Avem diverse acţiuni muzicale de arte plastice însă consider că sunt două proiecte care 
sunt la fel de importante ca pondere ca durată însă nu au susţinerea financiară necesară şi 
de aceea propun transferul sumei de 20.000 lei de la evenimentul Târgul de Crăciun care 
are alocat 150 mii lei iar Târgul de Paşte 50 mii lei şi ne putem descurca şi cu bani mai 
puţini. Deci suma de 20 mii lei pentru proiectul 4 - Tinerii decid. De asemenea transferul 
sumei de 30 mii lei de la proiectul 54 – Revelion, la proiectul 45 –Sprijinirea vieţii 
academice şi ştiinţifice a municipiului.  
Dl. JICHICI: O completare la suma menţionată am uitat să precizez era 100 mii lei.  
Dl. PAU: Supun la vot amendamentul d-lui Jichici. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 17 voturi pentru 
  - 1 vot impotriva 
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Dl. PAU: Supun la vot amendamentul d-nei Borza.  
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 15 voturi pentru 
         - 2 abtineri 
Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  -19 voturi pentru 
 
                              MATERIALE  SUPLIMENTARE ALE ORDINEI DE ZI:  
 
 
                                                                    PUNCTUL 1 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului de investiţii al S.C. 
AQUATIM.S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2012. 
 
 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 19 voturi pentru 
 
                                                                 PUNCTUL 2 
 
Proiect de hotărâre privind  alocarea suplimentară a sumei de 4.000 lei de la bugetul  
local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de returnarea la Timişoara a 
lucrărilor cu care Municipiul Timişoara a participat la expoziţia de artă organizată 
la Karlsruhe cu ocazia aniversării a 20 de ani de la semnarea Acordului de Înfrăţire 
dintre Municipiul Timişoara şi oraşul Karlsruhe din Germania. 
 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 19 voturi pentru 
 
              
                                                              PUNCTUL 3 
 
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
53/28.02.2012 privind aprobarea  reorganizării şi funcţionării reţelei şcolare a 
Municipiului Timişoara. 
 
Dl. PAU: Amendamentul d-lui Bogdan pe care l-a susţinut în plenul trecut şi l-a lăsat în 
scris. „Personalitatea juridică se va acorda instituţiei cu criteriile de performanţă cele mai 
bune”. Acesta a devenit articolul 2 al prezentei hotărâri.  
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     Şi aş citi şi un amendament personal :” Comasarea Colegiului Tehnic de Vest cu 
Liceul de Poştă”. 
Dl. PAU: Supun la vot amendamentul d-lui Bogdan.  
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 16 voturi pentru 
   - 2 abtineri 
Supun la vot amendamentul d-lui Pau. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 7 voturi pentru 

- 2 voturi impotriva 
- 7 abtineri 

Amendamentul a picat.  
Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 18 voturi pentru 
        - 1 abtinere 
 
                                                        PUNCTUL 4 
 
Proiect de hotărâre privind  schimbarea de denumiri la o piaţă şi cinci străzi, 
respectiv atribuirea de denumiri la şase străzi fără nume din Municipiul Timişoara. 

 
Dl. PAU: Supun la vot acest proiect. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:   - 19 voturi pentru 
  
Dl. ORZA: Trebuie să transmit o chestiune de la Consiliul Judeţean. Azi s-a discutat în 
legătură cu subiectul POLI şi cei de la CJT ne roagă să dăm un vot de principiu deoarece 
ei vor supune la vot în şedinţa de Joi preluarea de către ei a 100% din acţiuni şi doresc să 
dăm un vot de principiu dacă în pasul următor Consiliul Local intră şi îşi împarte 
acţiunile cu Consiliul Judeţean şi Universitatea Politehnica.  
Dl. PAU: Supun la vot. 
-    Cine este pentru?  
Se numără voturile:   - 11 voturi pentru 
   - 4 abtineri 
 
  
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
 
Cons. PAU RADU ADRIAN                     IOAN COJOCARI 
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