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    PROCES-VERBAL 
 Incheiat astazi 13-03-2012 cu ocazia sedintei extraordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
Presedinte de sedinta – Cons. MOSIU SIMION  
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 22; 
Au absentat :  Barlea Romeo,Borza Claudia,Grindeanu Sorin, Popa Radovan 
Smaranda si Sandu Stefan. 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, 
domnul viceprimar Adrian Orza si pentru secretar doamna Simona Dragoi. 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului 
Timisoara  nr. 305 din data de 08.03.2012 

 
                                                                                                                   Anexă  
                                                                                                 La Dispoziţia nr.  305   
                                                                                                  Din data de 08.02.2012 
 
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local  din data de 

28.02.2012. 
2. Proiect de hotărâre  pentru copmletarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

53/28.03.2012 - privind  aprobarea reorganizării şi funcţionării reţelei  şcolare a 
Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2012 – 2013.  

3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 2 A, 
situat în imobilul din Piaţa Victoriei nr.1/A, la preţul de 275.500 lei. 

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 11/20 din spaţiul 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD, a cotei de 11/80 din terenul în 
suprafaţă de 737 mp. şi a cotei de 1/1 din terenul în suprafaţă de 486 mp., situate 
în imobilul din str. Memorandului nr. 12, la preţul de 20.000 euro. 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea, pentru anul 2012, de la bugetul local a sumei  
de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 
50 de ani de căsătorie din Timişoara. 

6. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri aferentă 
clădirii situate în Timişoara Aleea Sănătăţii nr. 15, datorată bugetului local al 
municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Asociaţiei „Casa Faenza”. 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 
aferent clădirii situate în Timişoara Calea Dorobanţilor nr.4, datorat bugetului 



local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Fundaţiei Serviciilor 
Sociale Bethany. 

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de zi au fost iniţiate de 
Primarul. Municipiului Timişoara – domnul  Gheorghe Ciuhandu 

 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local  din data de 
28.02.2012. 

 
Dl. MOŞIU: Supun la vot. 

- Cine este pentru?  
Se numără voturile:-20 voturi pentru 

Înainte de a trece la ordinea de zi dau cuvântul d-lui Vlad, preşedintele seniorilor.  
Dl. VLAD:  Bună ziua stimaţi consilieri onorată asistenţă. Vreau să aduc mulţumiri 
pentru împlinirea visului de 8 ani al seniorilor, realizarea clubului pensionarilor care se va 
deschide în 25 martie cu ajutorul dvs, al d-lui primar al d-lor viceprimari. Avem un ţel, 
acela ca Timişoara să devină capitală  europeană începând cu 2014. Dorim ca în Ziua de 
31 Martie de Ziua Pământului în fiecare parc să se desfăşoare câte o activitate.  Pentru 
aceasta am gândit un program pe care l-am depus la secretariatul Consiliului Local.  
 
Dl. MOŞIU: Supun la vot ordinea de zi a şedinţei din 13.03.2012.  

- Cine este pentru?  
Se numără voturile: -20 voturi 

 
 

 PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre  pentru completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
53/28.02.2012 - privind  aprobarea reorganizării şi funcţionării reţelei  şcolare a 
Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2012 – 2013.  
 
Dl. MOLDOVAN:  În cadrul Comisiei nr.3 am venit cu următoarele amendamente: de 
pe lista de unităţi de învăţământ care urmează să se comaseze, că avem 2 liste, propunem 
ca în cadrul poziţiilor 11 – Grădiniţa nr.22 respectiv Grădiniţa nr. 19 să nu se producă 
această comasare să rămână ambele cu personalitate juridică. Şi la fel la poziţia nr.17 de 
pe listă, Şcoala Generală nr.13 cu Şcoala Generală nr.15 să rămână fiecare cu 
personalitate juridică.  
Dl. MOŞIU: Deci repet poziţia nr.11.  
Dl. MOLDOVAN:  Aceasta care este cu comasările că este o listă în care sunt comasări 
anterioare. A doua. Dar e vorba de lista că într-adevăr am constatat că de la comisie s-a 
modificat nu mai ştiu dacă puşcă numărul dar e vorba cu lista care a fost la comisie. În 
speţă Grădiniţa nr.22 cu Grădiniţa nr.19 să rămână separat şi Şcoala Generală nr.13 cu 
Şcoala Generală nr.15.  



Dl.HORABLAGA:  Mie îmi apare acum aici Generală 13 separat dar nu văd Generală 
15 unde este.  
Dl. MOLDOVAN:  Nu tocmai că nu mai apare cealaltă separat, e o fentă.  
Dl.HORABLAGA:Deci asta e o şmecherie? 
Dl. PAU:  În urma discuţiilor pe care le-am avut la câteva unităţi de învăţământ şi având 
în vedere scopul cu care se face comasarea aş propune ca la poziţia nr.9 unde Şcoala 
gimnazială nr.25 se comasează cu Grădiniţa P.P. nr. 32 una din cele mai mari grădiniţe 
dacă nu cea mai mare, ca ambele unităţi de învăţământ să rămână cu personalitate 
juridică. Şi aş propune să încercăm să găsim o rezolvare într-o problemă foarte 
controversată şi anume aceea a Liceului de Poştă, aş propune ca de la poziţia 14 unde 
Colegiul Tehnic de Vest Ioan Mincu înghite Colegiul Tehnic de Vest să înfiinţăm poziţia 
nr.18 Colegiul Tehnic de Vest care să se comaseze cu Liceul de Poştă. Vă spun că această 
discuţie a avut loc cu reprezentanţii celor două unităţi de invăţământ având în vedere că 
Liceul Tehnic de Vest are spaţiu propriu, consider că nu ar fi niciun impediment ca cele 
două unităţi şcolare să funcţioneze împreună.  
Dl. MOŞIU: Deci să le luăm pe rând. Poziţia nr.11. 
Dl. BOGDAN: La notă sunt câteva condiţii şi aş propune o notă în plus ca personalitatea 
juridică să rămână la insitituţia de învăţământ cu criteriile de performanţă cele mai bune. 
Cred că trebuie să fie luat ca şi amendament şi mi se pare justă această pretenţie cel puţin 
din punctul nostru de vedere.  Repet: personalitatea juridică să rămană la insitituţia de 
invăţământ cu cele mai bune criterii de performanţă.  
Dna. BLAJ: Aţi spus că Liceul de Vest are spaţiu propriu? 
Dl. PAU: Da.  
Dna. BLAJ: Când o să-l aibă că deocamdată ştiu că sunt în chirie. 
Dl. PAU: Nu, o parte, una din clădiri este în chirie însă o altă clădire... 
Dna. BLAJ: Care se va face schimb ă rog să specificaţi. Că momentan nu. Bine.  
Dl. PAU: Are.  
Dna. WOLF: Din câte ştiţi noi am avut o comisie înfiinţată în plenul precedent şi am 
discutat aceste poziţii printre altele şi la dezbaterea publică s-a specificat că începând de 
la 1 ianuarie 2012 şcolile intră la plata per elev. Pentru colegiile tehnice plata per elev 
este mai bună. Acesta a fost unul dintre motivele pentru care s-a păstrat Colegiul Tehnic 
şi nu Liceul Tehnologic. 
Dl. MOŞIU: Amendamentul d-lui Moldovan deci poziţia 11 – Grădiniţa nr.19 şi 
Grădiniţa nr.22 să nu se comaseze. 
Supun la vot d-lui Halasz.  
- Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 16 voturi pentru 

- 4 abtineri 
- 1 vot impotriva 

Dl. HALASZ:  Se împlinesc mai bine de 3 luni de zile de când am intrat cu dezbaterea 
pe problema reţelei şcolare. Ea a fost permanent amânată, inspectoratul şcolar a fost aici a 
discutat cu comisia de specialitate cu comisia specială pe care aţi înfiinţat-o în 28 
februarie. Am atras atenţia că vis a vis de calendarul mişcării de personal de problemele 
legate de înscrierea copiilor sunteţi în mare întârziere. Al doilea aspect. Există un aviz 
conform al inspectoratului şcolar pentru o reţea şcolară care a fost propusă de  comisia de 
specialitate, avizat de primar, dezbătută de nenumărate ori şi noi am dat avizul conform 



reţelei şcolare care s-a creeat după aceea. Orice decizie a dvs. care este luată în afara 
acestui aviz conform din acest moment, era alta situaţia dacă discutam în ianuarie. Orice 
decizie pe care „îl” luaţi fără avizul avizul conform al inspectoratului şcolar care a venit 
pe acea reţea pe care o aveţi în faţa dvs., hotărârea de consiliu este lovită de nulitate şi nu 
ştiu unde vom ajunge.  Din decembrie este o notă transmisă care cuprinde toate aspectele 
cu privire la legalitatea acestei hotărâri.  Puteţi vota ce doriţi dvs.  mişcarea personalului 
didactic a început, nişte posturi sunt deja afişate, cu orice altă propunere veniţi veniţi dvs. 
va da peste cap această situaţie, avem nişte termene care sunt trecute. În ceea ce priveşte 
reducerea de activitate şi nu vom putea repara această situaţie. Dar decizia vă aparţine 
dincolo de aceasta.  
Dl. JICHICI: Vă mulţumesc dl. preşedinte o să încerc să vorbesc corect gramatical. Eu 
sunt puţin siderat de această poziţie în care suntem puşi noi Consiliul Local. Din câte 
cunosc eu aici discutăm de spaţii de bani de sume pe care le plăteşte municipalitatea până 
una alta. Sunt convins că aceeaşi abordare din partea ministerului a fost şi atunci când au 
fost aruncate în spinarea comunităţilor locale şi municipalităţilor spaţiile de invăţământ şi 
finanţarea într-o anumită măsură a învăţământului dar cu scuzele de rigoare eu ca şi 
consilier local şi vorbesc în numele colegilor mei din grupul de consilieri ai PNL nu 
accept ca cineva să vină în faţa Consiliului Local şi să-mi spună ori votezi cum vreau eu 
ori nu ai ce să cauţi aici. Îmi cer scuze repett nu e nici un fel de încercare de a politiza în 
vreun fel acest subiect dar mie  mi se pare că prin această intervenţie a d-lui inspector 
Consiliul Local este pus într-o poziţie în care nu-mi aduc aminte în acest mandat să fi fost 
pus vreodată.  
Dl. STOIA: Într-una din numeroasele vizite pe care le-am făcut la inspectoratul şcolar 
împreună cu dl.Staia am avut tot felul de discuţii cu inspectorul general Halasz cu dl. 
Popescu. Am avut discuţii pe tema avizului conform şi le-am explicat şi avut vaga 
sensaţie că s-a înţeles că acest aviz conform trebuie dat în urma dezbaterilor din comisiile 
Consiliului Local şi în urma unui vot în Consiliul Local în plen. În acest condiţii noi ca 
organism deliberativ trebuie să dezbatem problema să ajungem la o concluzie validată 
prin vot şi pe care onor inspectoratul după părerea noastră ar trebui să-şi dea avizul 
conform. Dacă dinspre inspectorat se vede altfel cred că e o mică eroare. 
Dl. ŢOANCĂ:  Aflăm cu surprindere că practic munca de 3 luni a colegilor noştri este 
pusă în paranteză că există o schemă prestabilită care nu are nicio legătură cu voinţa 
comunităţilor locale pe de o parte, pe de altă parte vreau să reamintesc faptul că suntem 
ultima ţară di Uniunea Europeană care păstrăm aceste inspectorate şcolare de tristă 
amintire acestea sunt reminiscenţe dintr-un sistem ceauşist centralizat. În aceste condiţii 
grupul de consilieri ai PSD nu va vota acest proiect iar sistemul şcolar timişorean va 
rămâne exact ca şi până acum iar pentru lipsa de aplicabilitate a Legii învăţământului nu 
au decât să răspundă domnii de la inspetoratul şcolar judeţean.  Noi vom pleca.  
Dl. MOLDOVAN:  Din pacate si de data asta in Romania se intampla conform traditiei. 
Una scrie si alta e realitatea. Citesc avizul conform: “In urma adresei primariei 
municipiului s-a analizat propunerea proiectului privind reorganizarea.”  Cine a propus 
proiectul ? Eu nu tin minte sa fiu propus nici in calitate de consilier, nici in calitate de 
parinte, nici in calitate de cetatean al orasului. Toate propunerile au fost gandite in 
Inspectoratul Scolar si avem informatii, fiind membru in Consiliul de Administratie , si 
unele lucruri cum s-au facut. 



Acuma ne trezim ca noi raspundem, noi facem propunerea, noi votam, dansii ne avizeaza. 
Atunci, sa-si ia raspunderea de reorganizare sa le avizeze si sa ne lase in pace. Sau sa 
accepte propunerea comunitatii pentru ca noi santem trimisi aici de catre comunitatea 
locala. 
Dl. PAU:  Ma vad nevoit sa va spun  punctul de vedere in nume personal si in numele 
celor carora le-am subliniat aici amendamentele. 
 Sunt surprins cum in momentul de fata, Inspectoratul Scolar incearca sa impuna o 
anumita forma de organizare a institutiilor scolare. Daca era implicat si statea de vorba cu 
cei care conduc aceste scoli nu mai aveam problemele pe care le-am avut aici si inainte 
de a veni cu acest aviz veneau cu o propunere viabila. 
 In momentul in care de la dansii nu am avut nici un fel de propunere viabila si 
atunci cand in plenul Consiliului Local colegii mei, cuvantul nostru este pus la indoiala si 
cineva ne spune ca avem o hotarare de consiliu local lovita de nulitate, nu pot fi de acord 
cu acest lucru. 
Dl. MOSIU: Trecem la vot. Supun votului amendamentul comisiei III.Gradinita nr. 22 si 
Gradinita nr. 19 nu se comaseaza. 
 -10 voturi pentru 
 - 4 voturi impotriva 
 - 2 abtineri 
Cine este pentru amendamentul facut la pozitia 17, Scoala Gen. Nr. 13 si Gradinita nr.  
Dl. HORABLAGA :  La comisii era Sc. Gen. Nr. 13  si Sc. Gen. Nr. 15. 
Dl. MOSIU: Sa se mentioneze in procesul verbal ca s-au votat impreuna poz. Nr. 11 si 
poz. Nr. 17 sa ramana separat. Si 13 si 15. 
D-na SARACAN:  Se adauga si poz. Nr. 18 
Dl. MOSIU:   Cine este pentru ? 
 - 9 voturi pentru 
 -  3 voturi impotriva 
 -  3 abtineri 
Dl. MOSIU:  Amendamentul domnului Pau. Pozitia nr. 9, Scoala Gimnaziala nr.25 
ramane la poz. 9 iar pozitia nou creata 19, Gradinita PP.nr. 32 ramane cu personalitate 
juridica avand in vedere numarul mare de copii. 
Cine este pentru ? 
 -8 voturi pentru 
 - 5 voturi impotriva 
 -  2 abtineri 
Dl. PAU:  Avem si comasarea Lic. de Posta si Colegiul Tehnic de Vest, poz. 20. 
Se comaseaza Colegiul Tehnic de Vest cu Liceul de Posta, devenind impreuna poz. Nr. 
20 . 
 Aici problema personalitatii juridice santem  nevoiti sa o analizam foarte bine. Si 
colegul Jichici Ciprian are dreptate spunand ca va trebui sa preia personalitatea juridica 
liceul care are cele mai bune rezultate dar avand in vedere partea financiara cum spunea 
doamna directoare si faptul ca Colegiul Tehnic ar putea  dispune de mei multi bani, 
consider ca ar putea ramane Colegiul Tehnic cu personalitate juridica, Liceul de Posta 
mergand acolo, fapt prin care am impaca cele doua licee si am face o treaba pozitiva 
pentru toata lumea. 



Dl. MOSIU:  Votam poz. Nr. 20, comasarea Colegiului Tehnic de Vest cu Liceul de 
Posta. Cine este pentru ? 
 - 9 voturi pentru 
 - 6 voturi impotriva 
 - 1 abtinere 
Dl. BOGDAN: E o completare la notele de la final. Personalitatea juridica ramane la 
institutia de invatamant care are cele mai bune criterii de performanta . 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 11 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 - 2 abtineri 
Cine este pentru proiectul de hotarare cu aceste amendamente? 
 -11 voturi pentru 
 -  2 voturi impotriva 
Dl. TOANCA:  Noi, consilierii PSD am spus de la inceput. La demersul nostru s-au  
raliat colegii nostri de la USL. Nu vom vota un proiect de hotarare din start controversat 
fara acel aviz conform si vom vota un proiect de hotarare atunci cand acest Inspectorat 
Scolar Judetean nu-si bate joc de munca acelei comisii si de munca comuntatii locale. 
 In conditiile in care este un subiect de patrimoniu nu are cum sa treaca. Ne-am 
spus pozitia de la bun inceput. 
 Puteti relua votul dar va fi acelasi raspuns, pana la sfarsitul lunii, in 27 martie sa 
se vina cu avizul conform. 
Dl. PRIMAR:  Eu nu vreau sa va conving,nu am nici un cuvant de spus.Votati contra 
atunci, sau spuneti ca nu vreti sa votati. 
Dl. TOANCA:  Noi am spus de la bun inceput pozitia. Nu votam, nu ne jucam de-a 
amendamentele in conditiile in care domnul de la inspectorat nici nu le stie si le pune sub 
semnul intrebarii pe de o parte, iar pe de alta parte atunci cand exista acel aviz conform, 
nu ne impiedica nimeni ca peste 2 saptamani sa trecem un proiect de hotarare 
necontroversat, perfect legal, samd. 
Dl. ORZA:  Eu o rog pe doamna secretar de sedinta sa explice din punct de vedere 
juridic pentru sala, ce inseamna 13 voturi. 
D-na DRAGOI:  Pentru adoptarea proiectului de hotarare este nevoie de 14 voturi iar 
prezenta de 21  de consilieri este asigurata. Acest proiect de hotarare a cazut. Hotararea 
nu poate fi adoptata. 
Dl. HORABLAGA: Nu am inteles, era vorba de 50+1 din numarul total al consilierilor ? 
D-na DRAGOI:  Pentru amendamente a fost suficienta majoritatea voturilor celor 
prezenti dar pentru adoptarea proiectului in intregime este nevoie de 14 voturi. 
Majoritatea consilierilor in functie, din totalul de 27 consilieri, 14. 
 
   PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului 
Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial 2 A, situat în imobilul 
din Piaţa Victoriei nr.1/A, la preţul de 275.500 lei. 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 



 -  1 abtinere 
 
 
   PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 11/20 din spaţiul cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD, a cotei de 11/80 din terenul în suprafaţă 
de 737 mp. şi a cotei de 1/1 din terenul în suprafaţă de 486 mp., situate în imobilul 
din str. Memorandului nr. 12, la preţul de 20.000 euro. 

 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru? 

- 20 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind alocarea, pentru anul 2012, de la bugetul local a sumei  de 
30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de 
ani de căsătorie din Timişoara. 

 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri aferentă 
clădirii situate în Timişoara Aleea Sănătăţii nr. 15, datorată bugetului local al 
municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Asociaţiei „Casa Faenza”. 

 
Dl. MOSIU:   Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 

 
 
PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent 
clădirii situate în Timişoara Calea Dorobanţilor nr.4, datorat bugetului local al 
Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Fundaţiei Serviciilor Sociale 
Bethany. 

 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 

- 19 voturi pentru 
 
Inainte de incheiere as dori sa se specifice in procesul-verbal ca colegii nostri ar putea sa 
aibe o problema vis-a-vis de norma de invatamant si de plata salariilor anumitor profesori 
prin prelungirea acestor hotarari. 



Dl. PRIMAR:  Legea este prost facuta si aici, din punct de vedere juridic ati avut 
dreptate. Nu mi se pare normal ca o hotarare de consiliu sa fie conditionata de un aviz si 
cred ca a fost o greseala de a se pune problema in termenii in care s-a pus. Consecinta 
insa va fi ca s-ar putea sa ne creze probleme in sensul ca ei nu-si pot configura normele, 
scolile nefiind comasate . 
D-na WOLF:  Pentru mobilitatea cadrelor didactice exista un calendar. Deja in 25 
februarie au fost puse in aplicatia on-line toate posturile vacante. Pentru rezolvarea 
restrangerilor de activitate. Asta inseamna ca s-au facut deja incadrarile. Termenul este de 
15 martie. Peste 2 zile. In momentul in care se schimba structurile este posibil sa se 
schimbe incadrarile.Pe de alta parte se schimba numele scolilor. 
 Din pacate toata aceasta legislatia a venit mult prea tarziu dupa aparitia legii 
educatiei nationale. 
D-na BLAJ:  Inclusiv multele presiuni care au fost intre cadrele didactice de la scoli si de 
la institutiile care trebuiau comasate au prelungit la nesfarsit termenul.  
Dl. HORABLAGA:  La baza acestei discutii au stat tergiversarile de la inspectorat . 
Este o scoala care are peste 500 elevi. Este o scoala in  care Primaria Mun. Timisoara a 
investit bani grei.Cadrele didactice de acolo isi au norma intreaga. S-a adus acolo o 
scoala rau famata.  
 In conditiile in care s-a vehiculat ideea ca se va uni cu acea scoala 13 parca, 
imediat s-a vazut la inscrierile pentru clasa 0, jumatate din ei s-au mai dus sa-ai inscrie 
copiii acolo. 
 Daca facem asa si cu alte scoli vom distruge si ce am creat, ce a investit primaria 
Timisoara in unele scoli. 
Daca se vrea sa se faca o retea trebuie sa se tina cont de anumite criterii. Din punctul meu 
de vedere nu exista nici un criteriu. Din punct de vedere legal reteaua scolara nu asta 
inseamna, sa uneasca el cum vrea scoli cu gradinite. 
Dl. JICHICI:  Orice om intreg la cap din Ministerul Educatiei, in momentul cand imi da 
niste nborme, nu le da in decembrie ca sa le aplici in ianuarie. Se dau in decembrie pentru 
a fi aplicate in ianuarie 2013. Raspunzator este ministerul. 
Dl. HORABLAGA:  Asta este Romania. 
Dl. MOSIU:  Sedinta s-a incheiat. Va multumesc pentru participare. 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA       p. SECRETAR 
 
  Cons. MOSIU SIMION     Jr. DRAGOI SIMONA 


