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                PROCES-VERBAL 
   Încheiat astăzi 04.12.2012 cu ocazia şedinţei ordinare a  
  Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  

Preşedinte de şedinţă –Dl. RADU TOANCA 
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi 25 
A absentat : Saracan Maria, Ciuhandu Ovidiu 
Din  partea executivului participă: Domnul primar Nicolae Robu, domnul  

secretar Ioan Cojocari, domnul viceprimar Sorin Grindeanu, domnul viceprimar 
Dan Diaconu . 
 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1458 din 29.11.2012 
 

ANEXA  
 La Dispoziţia nr. 1458 
Din data de 29.11.2012 

 
1. Interpelările consilierilor municipali. 
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 

23.11.2012. 
3. Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara domnului Ilie Stepan. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de 

Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de 

funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara. 
6. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru 

Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară. 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate  al Primarului Municipiului Timişoara. 
8. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul  de Servicii 
Sociale  “Pentru Voi”. 

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului  
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent 
imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza Legii nr. 112/1995. 



10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Timişoara a spaţiului din Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe nr.4 şi 
scoterea acestuia la licitaţie publică pentru vânzare. 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului 
Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent 
imobilului cu destinaţia de locuinţã situat în Timişoara, str. I. Vacarescu nr.12. 

12. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi apartamentarea imobilului situat în 
Timişoara, str. Gh. Bariţiu, nr.8.  

13. Proiect de hotărâre privind instituirea servituţii de trecere asupra imobilului din 
strada Cezar Boliac  nr. 31 cu nr. topo 6104 înscris în C.F. nr. 419891 Timişoara 
pe o suprafaţă de 29 mp. în favoarea imobilului din strada Frederic Chopin nr.7. 

14. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea cotei-părţi de 50% aferente perioadei 2004 
– 30.09.2012, ce revine Regiei Autonome de Transport Timişoara, în calitate de 
administrator, din veniturile realizate prin închirierea bunurilor aflate în domeniul 
public al municipiului Timişoara. 

15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea  dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de ½ din spaţiile cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 4, la preţul de 18.000 USD şi SAD5, 
la preţul de 10.000 USD, situate în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.4. 

16. 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 1, situat în imobilul din str. Eugeniu de Savoya nr. 6, 
la preţul de 50.000 euro. 

17. Proiect de hotărâre  privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, B-dul 
Mihai Viteazu nr.44. 

18. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului cu nr. top 18585/1, trecerea 
din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului 
Timişoara al acestuia şi aprobarea Contractului de  asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Rugby Club  Municipal Universitatea de Vest Timişoara. 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea corpului de clădire situat în curtea 
imobilului  din Timişoara str. Podgoriei nr.10, aflat în proprietatea Primăriei 
Municipiului Timişoara, către Biblioteca Judeţeană Timiş, cu destinaţia de 
biblioteca. 

20. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă din Timişoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr.1 către 
beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Juganaru Adrian. 

21. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe bază de contract de închiriere, a spaţiului 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Tinereţii nr. 15, 
subsol, pe o perioadă de 5 ani, către Asociaţia Crescătorilor de Albine din 
România – Filiala Judeţeană Timiş. 

22. Proiect de hotărâre  privind atribuirea  spaţiului  cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, către Partidul Poporului – Dan 
Diaconescu Organizaţia Judeţeană Timiş. 

23. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în 
suprafaţă de 4000 mp. către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, în 
vederea construirii unei biserici. 



24. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă 
de 1439 mp către Biserica Penticostală Filadelfia Timişoara, în vederea construirii 
unei clădiri lacaş de cult. 

25. Proiect  de hotărâre privind modificarea punctului 1 din anexa care face parte 
integrantă din HCL 207/24.04.2012 cu privire la închirierea prin licitaţie publică  
a unor spaţii disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
din Municipiul Timişoara. 

26. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de  Negociere cu Terţii, a 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze vânzarea, cumpărarea, 
schimbul, concesionarea  sau închirierea imobilelor aflate în proprietatea 
municipiului Timişoara sau care prezintă interes pentru municipiul Timişoara. 

27. Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor municipali care vor face parte 
din Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale şi din Comisia de contestaţii 
pentru vânzarea spaţiilor medicale. 

28. Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru la nivelul  
Municipiului Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând 
minorităţii romilor. 

29. Proiect de hotărâre privind  stabilirea alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele 
adulte cu dizabilitate intelectuală – beneficiari ai Centrului de Servicii Sociale  
„Pentru Voi”. 

30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  achitării taxei de membru pentru 
Municipiul Timişoara în cadrul Asociaţiei European Cities Marketing. 

31. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de fezabilitate “ Amenajare strada 
Gheorghe Cotoşman”. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire 
casa P+M, garaj şi împrejmuire”, str. Ciocârliei nr.17, Timişoara. 

33. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul  local a lucrărilor de 
construcţie a bisericii Parohiei Ortodoxe Române Timişoara Ciarda Roşie. 

34. Proiect  de hotărâre privind  finanţarea de la bugetul local a lucrărilor de 
construcţie a bisericii Parohiei Ortodoxe Ucrainene Timişoara. 

35. Proiect de hotărâre privind  suplimentarea contribuţiei financiare din partea 
Municipiului Timişoara către C.S. Baschet Club Danzio Timişoara, pentru 
semestrul al II –lea al anului  2012. 

36. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Timişoara în calitate de 
coorganizator, la continuarea lucrărilor de construcţii la Monumentul Rezistenţei 
Anticomuniste din Banat. 

37. Proiect de hotărâre privind   revocarea  Hotărârii Consiliului   Local nr. 
63/03.08.2012,  modificată prin   Hotărârea  Consiliului Local   nr. 92/14.09.2012 
şi a Hotărârii Consiliului Local   nr.152/28.09.2012, privind   atribuirea în 
folosinţă  gratuită  a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din 
Căminul nr.2 al Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I", în suprafaţă de 848,11 
mp situat in Timişoara str. Renaşterii nr.24A, pe o perioadă de 5 ani, către  Centru 
de Resurse  şi Asistenţă  Educaţională „ Speranţa”, respectiv  privind  
transmiterea   Căminului Internat I al Colegiului   Tehnic "Regele  Ferdinand I" 
situat în Timişoara,  str. Renaşterii 24, înscris în CF nr.407030, cu nr. cad. 



407030- C10, top nr.4545/1/1/1/3/1/2, proprietatea publică  a municipiului 
Timişoara , din administrarea Consiliului Local  al Municipiului Timişoara  în 
administrarea  Consiliului Judeţean Timiş. 

38. Adresa nr. SC2012 – 28754/28.11.2012 a Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară Timişoara privind posibilitatea legală de stabilire prin hotărâre a 
Consiliului Local  a situaţiilor deosebite în care primarii pot acorda ajutoare de 
urgenţă familiilor şi persoanelor aflate în situaţii de necesitate.  
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul  
Municipiului Timişoara – domnul Nicolae Robu. 

 
    SUPLIMENTARE 
 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „ Implicarea tinerilor Cartierului  
Calea Martirilor în activităţi de voluntariat pe probleme de mediu”, în cadrul programului 
„Tinerii decid”.  
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean  Timiş a imobilului – 
clădire şcoală S+P+2E, sala de sport P şi teren aferent, situat în Timişoara, Str. Liviu 
Rebreanu nr.35, înscrisă în C.F. nr. 413116 Timişoara, provenit din C.F.  nr. 124065 cu 
nr. top. 13491/4; 13491/5; 13491/6; 13491/7; 13491/15; 13491/16; 13491/17; 13491/18; 
13491/19. 
3. Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea şi apartamentarea imobilului situat în 
Timişoara str. Al. Odobescu nr.8.  
4. Proiect de hotărâre privind concesionarea  prin atribuire directă a Pieţei Iosefin către 
SC PIEŢE SA.  
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de prestări servicii pentru activitatea 
de coşerit. 
6. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Timişoara domnului Tiberiu Guban. 
7.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al Municipiului Timişoara   
la data de 30 septembrie 2012. 
8.  Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare din parte 
    Municipiului Timişoara către Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara 

pentru semestrul al doilea al anului 2012.  
9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul 
Cascade coordonat de Asociaţia EUROCITIES – „Cities exchanging on local energy 
leadership - Peer-to-peer exchanges between European cities on successful 
implementation of sustainable  energy policies” finanţat prin Programului Intelligent 
Energy Europe.  
10.  Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Timişoara, prin Consiliul Local 
al Municipiului Timişoara.  
 la acţionariatul Aeroportului Internaţional Timişoara „Traian Vuia” 
11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cotizaţiei pe semestrul II al anului 
2012, din partea Municipiului Timişoara către „ACS Poli Timişoara”. 



12.  Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Str. Augustin Pacha nr. 1 (fosta str. 
Rodnei, fosta str. Voltaire) cu UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – Filiala 
Timişoara. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 32, sc. A+B.” 
14.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 72.” 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 70.” 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 35.” 
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 33A.” 
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Str. Take Ionescu nr. 31.” 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 142.” 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 1/3, sc. 
A+B.” 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 55A.” 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Str. Venus nr. 23.” 
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, Bl. B56.” 
 
Dl. ŢOANCĂ: Bună ziua. Ne-am întrunit azi într-o şedinţă de lucru a Consiliului Local 
care are pe ordinea de zi plus 11 puncte venite pe ultima sută de metri, e vorba de nişte 
indicatori de reabilitări termice la blocuri deci sunt veşti bune.  
 
 
                                         PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:  
Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 
23.11.2012. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot Procesul Verbal al Şedinţei Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara din data de  23 noiembrie 2012.  

- Cine este pentru?  

Se numără voturile: -23 voturi pentru 

Dau cuvântul d-lui Primar să prezinte modificările la ordinea de zi.  
 
Dl.PRIMAR: Bună ziua tuturor. Mulţumesc tuturor pentru prezenţă. Vă rog să acceptaţi 
ca supliment la ordinea de zi anunţată, 12 proiecte de hotărâre, fiecare în parte având 



justificarea sa şi apoi o listă de alte 11 pe care v-aş ruga să le acceptaţi în regim de 
urgenţă.  Materialele suplimentare ar fi: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „ Implicarea tinerilor Cartierului Calea 
Martirilor în activităţi de voluntariat pe probleme de mediu”, în cadrul programului 
„Tinerii decid”.  
Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean  Timiş a imobilului – 
clădire şcoală S+P+2E, sala de sport P şi teren aferent, situat în Timişoara, Str. Liviu 
Rebreanu nr.35, înscrisă în C.F. nr. 413116 Timişoara, provenit din C.F.  nr. 124065 cu 
nr. top. 13491/4; 13491/5; 13491/6; 13491/7; 13491/15; 13491/16; 13491/17; 13491/18; 
13491/19. 
Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea şi apartamentarea imobilului situat în 
Timişoara str. Al. Odobescu nr.8.  
Proiect de hotărâre privind concesionarea  prin atribuire directă a Pieţei Iosefin către SC 
PIEŢE SA.  
Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de prestări servicii pentru activitatea de 
coşerit. 
Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timişoara domnului Tiberiu Guban. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al Municipiului Timişoara la 
data de 30 septembrie 2012. 
Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare din partea Municipiului 
Timişoara către Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara pentru semestrul 
al doilea al anului 2012.  
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul 
Cascade coordonat de Asociaţia EUROCITIES – „Cities exchanging on local energy 
leadership - Peer-to-peer exchanges between European cities on successful 
implementation of sustainable  energy policies” finanţat prin Programului Intelligent 
Energy Europe.  
Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Timişoara, prin Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara.  
 la acţionariatul Aeroportului Internaţional Timişoara „Traian Vuia” 
Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cotizaţiei pe semestrul II al anului 
2012, din partea Municipiului Timişoara către „ACS Poli Timişoara”. 
Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Str. Augustin Pacha nr. 1 (fosta str. 
Rodnei, fosta str. Voltaire) cu UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – Filiala 
Timişoara. 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 32, sc. A+B.” 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 72.” 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 70.” 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 35.” 



Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 33A.” 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil Str. Take Ionescu nr. 31.” 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 142.” 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 1/3, sc. A+B.” 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 55A.” 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil Str. Venus nr. 23.” 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, Bl. B56.” 
Vă mulţumesc, acestea sunt.  Noi data trecută am aprobat intrarea noastră în acţionariatul 
Aeroportului Traian Vuia. A fost o delcaraţie de principiu pe care noi am asumat-o prin 
vot. Nu suntem acum în stadiul să definim acţionariatul şi de aceea propun să amânăm 
acest proiect pentru un moment ulterior când vom avea de la nivel de guvern o decizie în 
acest sens. Suplimentarea cotizaţiei pe semestrul al doilea  către ACS POLI este în cadrul 
sumei totale de 4 milioane de lei pe care  noi am aprobat-o dar intenţionăm să o alocăm 
într-un dezechilibru 2,5 milioane pe semestrul doi al acestui an. Pe semestrul 1 al anului 
competiţional.  
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost completată de către dl. Primar.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 23 voturi pentru 
   - 1 vot impotriva 
Aş dori ca interpelările să le formulaţi în scris având în vedere că avem 50 de puncte pe 
ordinea de zi. Dacă aveţi subiecte care nu suportă amânare, oricum să nu uitaţi că în 18 
decembrie noi mai avem un plen. 
DL. DIMECA: Când venim la şedinţele de consiliu avem o problemă vis a vis de a nu fi 
ridicată maşina de către ADP. Apreciez că ADP-ul îşi face treaba, dar venim la şedinţă, 
nu poţi intra aici, te duci imediat afară, trebuie să ajungi rapid, parchezi şi când te duci să 
iei maşina, noroc că m-a sunat colegul meu că mi-o ridicau când am fost la şedinţa 
anterioară. Nu am venit de plăcere, am venit cu treabă. Doresc să se găsească o soluţie 
pentru cei care venim la şedinţă.  

Pe Aleea Viilor e o solicitare mai veche vis a vis de asfaltare, am predat-o 
colegilor de la Direcţia Tehnică, numai că sincer ne dorim să se rezolve pentru că de 2 ani 
de zile e făcută această solicitare a două firme din zonă. 

Aş mai avea o observaţie pentru cei care gestionează sistemul de management al 
calităţii. Acum 40 de zile am făcut o solicitare privind operativitatea prin care să fim 
anunţaţi de orice eveniment legat de Primărie şi am discutat oportunitatea de a da SMS-
uri. Am înţeles că nu există această oportunitate în cadrul abonamentelor Primăriei. Mi se 
pare de bun simţ ca cei de la Sistemul de Management al calităţii să facă o sesizare şi un 
raport de neconformitate pentru că unui potenţial de îmbunătăţire să nu-i fie dat un 
răspuns unui consilier local este inadmisibil. Vă mulţumesc.  
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot luarea cuvântului de către dna. Murgilă timp de 2 minute.  



-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
  -4 voturi impotriva 
Dna. ADINA MURGILĂ: Vă supun atenţiei şi aprobării problema legată de Casa 
Mhule din Timişoara. După cum ştiţi cu toţii casa respectivă are …ne putem da seama 
fără a avea studii juridice sau de construcţii că dacă ea rămâne în stadiul în care este, 
peste iarnă, la vară va fi într-o stare perfectă pentru a fi demolată.  Cu riscul de a părea că 
am prejudecăţi faţă de proprietarul respectivului imobil Sugerez primăriei şi consiliului 
local care are această competenţă  să ia legătura cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură şi 
să verifice dacă a fost respectată autorizaţia de construire. În mod normal nu a fost 
respectată motiv pentru care la momentul respectiv s-au sistat lucrările de construire sau 
de demolare nu pot să-mi dau seama şi de asemenea cu concursul Ministerului Cultelor şi 
cu concursul altor instituţii abilitate în domeniu să încerce să ia măsuri preventive de 
deteriorare mai puternică a respectivului monument istoric. E o situaţie destul de urgentă 
şi Legea Monumentelor istorice nr.422/2001 în unele cazuri se poate solicita repunerea în 
situaţia anterioară a imobilului monument istoric. Poate fi interpretat ca o situaţie de 
urgenţă.  
 
 
                         PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI SUPLIMENTARE:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării cotizaţiei pe semestrul II al 
anului 2012, din partea Municipiului Timişoara către „ACS Poli Timişoara”. 
 
Dl. PRIMAR: Aşa cum v-am explicat, având în vedere parcursul foarte bun al echipei 
ACS POLI sunt prime de plătit şi e mai potrivit să alocăm din acea cotizaţie de 4 
milioane pe care am aprobat-o,  2,5 milioane pentru această primă jumătate de campionat. 
Dar s-a întâmplat ca azi de la ora 1 fotbaliştii împreună cu staful clubului să aibă o masă 
care să marcheze încheierea turului, încheiere cu un succes  remarcabil. Şi eu le-am 
propus dacă tot se potriveşte orarul lor cu al nostru, pur întâmplător să vină pentru 3-4 
minute aici în faţa noastră a celor care împreună am aprobat înfiinţarea acestei noi POLI 
şi finanţarea activităţii pe care echipa a desfăşurat-o. Fotbaliştii sunt acum afară am zărit 
prin geam că au venit şi v-aş ruga să fiţi de acord să-i primim puţin să-i felicităm pentru 
rezultatul excelent pe care l-au obţinut la finele turului şi pentru locul remarcabil obţinut, 
loc 2 promovabil.  Poftiţi în sală. Iată îi avem în faţă pe cei care ne-au produs atâtea 
bucurii pe parcursul acestui tur de campionat de fotbal al Ligii secunde, pe cei ce 
înseamnă noua POLI.  Să-i aplaudăm pe toţi pentru rezultatele excelente.  S-a construit în 
timp scurt totul şi meritul e cu atât mai mare.  Felicitări. Timişoara trebuie să revină pe 
prima scenă fotbalistică a ţării cu aportul dvs.  Mult succes.  
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  -21 voturi pentru 
   -1 vot impotriva 
 
 
 
 



                                            PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara domnului Ilie Stepan. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -25 voturi pentru 
 
 
                                            PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de 
Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -24 voturi pentru 
 
 
                                            PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de 
funcţii pentru Direcţia Poliţiei Locale Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 25 voturi pentru 
 
 
                                          PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru 
Serviciul Public de Asistenţă Medicală Şcolară. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  24 voturi pentru 
 
 
                                            PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate  al Primarului Municipiului Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -24 voturi pentru 
 
 
 



                                           PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de 
funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul  de Servicii 
Sociale  “Pentru Voi”. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -24 voturi pentru 
 
 
                                             PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului  Timişoara 
în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilelor cu 
destinaţia de locuinţă dobândite în baza Legii nr. 112/1995. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -24 voturi pentru 
 
    
                                              PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Municipiului Timişoara a spaţiului din Timişoara, P-ţa Sf. Gheorghe nr.4 şi 
scoterea acestuia la licitaţie publică pentru vânzare. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 23 voturi pentru 
           -1 abtinere  
 
                                             PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara 
în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu 
destinaţia de locuinţã situat în Timişoara, str. I. Vacarescu nr.12. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -24 voturi pentru 
 
                                              PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea şi apartamentarea imobilului situat în 
Timişoara, str. Gh. Bariţiu, nr.8.  
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 23 voturi pentru 
   - 1 abtinere 



 
                                              PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind instituirea servituţii de trecere asupra imobilului din 
strada Cezar Boliac  nr. 31 cu nr. topo 6104 înscris în C.F. nr. 419891 Timişoara pe 
o suprafaţă de 29 mp. în favoarea imobilului din strada Frederic Chopin nr.7. 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 22 voturi pentru 
   - 1 abtinere 
 
                                             PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre  privind  stabilirea cotei-părţi de 50% aferente perioadei 2004 – 
30.09.2012, ce revine Regiei Autonome de Transport Timişoara, în calitate de 
administrator, din veniturile realizate prin închirierea bunurilor aflate în domeniul 
public al municipiului Timişoara. 
 
Dl. STOIA:  În perioada la care facem referire din publicitatea stradală pe stâlpii folosiţi 
de RATT s-au încasat 4,8  milioane de lei. Propunerea RATT ar fi  ca partea dânşilor să 
fie de 2,4 milioane lei. Legea nr.213/1998 care reglementează această problemă la art.16 
spune: „ administratorul poate încasa din chirie o cotă parte între 20%   -  50%”. Urmează 
ca noi să stabilim o cotă de 20 sau 25% după părerea mea maxim. 
Dl. PRIMAR:  Şi eu aş dori să susţin dacă aşa stau lucrurile, să revină 20% din încasări 
administratorului patrimoniului şi anume RATT şi 80% Consiliului Local. Cred că aşa 
este corect acest patrimoniu a fost retribuit RATT pentru a fi folosit pentru transportul în 
comun. Şi conform legii utilizarea în alte scopuri aducătoare de venituri trebuie să 
conducă la partajarea veniturilor în proporţiile spuse se către dl. Stoia. Şi cred că aşa e 
corect să maximizăm veniturile consiliului local şi prin urmare eu susţin acest 
amendament 20% la RATT şi 80% din acele încasări pe publicitate să revină Consiliului 
local.  
Dl. BONCEA:  E legal să luăm 80% ? pentru că aici văd că  zice Legea  213/1998 că 
merg  50%-50%. Putem noi să plusăm peste ce zice legea?  
Dl. STOIA:  Unde aţi citit dvs. Că spune 20% sau 50-50? Propunerea RATT este de 50 
%- 50%. 
Păi că au dreptul până la 50% domnule.  
Dl. BONCEA:  Văd în Adresa  RATT care zice aşa: Având în vedere prevederile Legii 
213/1998 din veniturile obţinute, un procent de 50% trebuie să fie înregistrate şi virate ca 
venituri la bugetul local. Întrebarea este dacă legea zice aşa, noi putem să mărim peste?  
Dl. SECRETAR: În Legea 213 la art.16 alin. 2 spune: „ În cazul în care contractul de 
închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare acesta are dreptul să 
încaseze din chirie o cotă parte între 20%  - 50%. Deci 20% e minim şi 50% e maxim. 
Titularul dreptului de administrare. Ei sunt cei care administrează, da. Problema aici 
domnule primar este de altă natură.  Noi când am avut acceptul dânşilor scris, am 
materialul aici în faţă, pentru 50% , trecut prin Consiliul de Administraţie la ei. Problema 
este următoarea: o parte din sumele acestea au fost de convenţie cu ei pentru că am intrat 
în prescripţie. Şi dacă sunt cu acordul lor, deci ei trebuie să dea, domnul Stoia e o lege pe 
care trebuie să o respectăm şi care eu vă spun. 



Dl. STOIA:  E o lege 20% - 50% aia spune nu altceva.  
Dl. SECRETAR:  Dvs. Credeţi că cineva nu vrea? Eu vreau să vă spun că ei trebuie 
acum, acordul lor să fie pe  altceva. Că ei într-adevăr vor beneficia de ceva pentru care nu 
au făcut nimic.  Nu domnule ce cer. Prescripţia. Dumneata înţelegi că ne trebuie acordul 
lor?  Dacă nu avem.  
Dl. ŢOANCĂ: Dl. Goia aţi fi de acord de principiu? Că aşa cere legea.  Dacă îşi asumă 
RATT  acest nou procent.  
Dl. GOIA:  Înţelegerea care a fost în Consiliul De Administraţie şi cu partea executivă a 
primăriei a fost pentru 2004 - 2012 în condiţiile în care nu ţinem cont de dreptul de 
prescripţie fiscală, pe cota de 50%. În condiţiile acestea trebuie să rediscutăm în Consiliul 
de Administraţie cota respectivă.  
Dl. CIUHANDU:  Suma aceasta de 2,4 milioane de lei există?  Adică cine a încasat banii 
până acum?  Bun că eu ştim că sunt aproape de pragul falimentului şi că primăria le-a dat 
bani ca să poată supravieţui. Azi venim să le luăm înapoi? Are o legătură pentru că 
discutăm despre o perioadă trecută. Pentru că cineva trebuia să încaseze banii aceştia în 
perioada trecută. Şi are o legătură pentru că prescripţia chiar dacă dl.... Dacă e cineva rău 
voitor se poate folosi de termenul de prescripţie şi nu mai poate să plătească nu mai are 
cum să plătească. Atâta timp cât cel care trebuia să beneficieze de bani nu i-a cerut, 
lucrurile se termină. Eu nu cred că cineva din Consiliul De Administraţie o să semneze că 
e de acord . Eu am pus un semn de întrebare. Există banii aceştia?  Că dacă votăm hârtii 
doar de dragul de a vota.  
Dl. PRIMAR: Pentru perioada mai îndepărtată evident că poate interveni instituţia 
prescripţiei. Numai că se poate cu acordul părţilor conveni acest procentaj care ar fi fost 
perfect legal şi pentru acea perioadă. Eu am agreeat varianta 50% - 50% pe care am 
discutat-o cu dl. Director Goia fiind într-o eroare şi anume considerând că aşa am fost 
informat sau cel puţin aşa am recepţionat informarea că, Consiliul Local poate primi între 
20% şi 50% şi atunci eu eram împăcat cu ideea că am primit maximum a ceea ce puteam 
primi. Acum m-a atenţionat dl. Stoia chiar la intrarea în sală că de fapt legea prevede că 
administratorul patrimoniului poate primi între 20% şi 50% şi în noile condiţii părerea 
mea este că ar fi mai bine ca la Consiliul Local să vină 80% şi RATT să se mulţumească 
cu 20%. Acum sigur că pentru perioada mai îndepărtată este nevoie de acordul 
Consiliului de Administraţie. Acel Consiliu de Administraţie este emanaţia Consiliului 
Local şi mă îndoiesc că va vota în pofida voinţei celor care l-au numit şi pe care-i 
reprezintă acolo că doar Consiliul de Administraţie reprezintă interesele Consiliului 
Local.  
Dl. BONCEA: Este adevărat dar avem nevoie de o decizie a Consiliului de Administraţie 
prima dată?  Sau putem vota fără o astfel de decizie?  
Dl. SECRETAR:  Eu vă spun din punct de vedere legal, în momentul de faţă avem o 
adresă din partea RATT care spune: având în vedere prevederile legii, ... în Consiliul de 
Administraţie s-a aprobat un procent de 50% şi să fie înregistrate şi virate la bugetul 
local. Am discutat cu dl. Primar şi dânsul a aqiesat normal  la punctul de vedere şi a spus 
domnule, nu pot să-l oblig pe treaba prescripţiei, că nu-mi dă nicio lege din România ca 
să iau banii din urmă decât cu acordul lor. În momentul de faţă, acordul lor este pe 50%. 
Atâta este. 
Dl. ORZA:  Consiliul Local e AGA. Consiliul de Administraţie e numit de către 
Consiliul Local e o unitate decizională sub AGA. Problema cred că se rezolvă nu printr-o 



hotărâre de consiliu local ci se rezolvă printr-un AGA adică tot Consiliul Local dar e 
decizia AGA care nu mai ţine cont de  Consiliul de administraţie care a zis că vrea 50% şi 
zice AGA nu, 20%.  Ca procedură spun.  
Dl. STOIA: Problema e că trebuie să existe hotărârea Consiliului.  
Dl. SECRETAR:  Da dar trebuie să separăm apele. Ca procedură. Acum e şedinţă a 
Consiliului Local şi nu şedinţă de AGA. Nu pot să spun. Şi  nu prin AGA.  
Dl. ORZA:  Ştiu dar am spus că AGA rezolvă chestia asta, ca să schimbe decizia 
Consiliului de Administraţie.  În sensul acesta.  
Dl. SECRETAR:  Eu pot suplimenta până la momentul redctării hotărârii dacă vin dânşii 
cu o hârtie în care întregesc treaba aceasta că aqiesează la acest punct de vedere, 
hotărârea intră în legalitate.  
Dl. PRIMAR:  Eu văd lucrurile în felul următor. Dacă se votează aceste noi proporţii 
hotărârea intră în vigoare cu excepţia situaţiei în care Consiliul de Administraţie ar 
contesta-o.  Dacă Consiliul de Administraţie nu o contestă înseamnă că îşi însuşeşte tacit 
această nouă împărţire a veniturilor. Şi eu îi recomand d-lui Goia chiar să convoace 
Consiliul de Administraţie pentru a se pronunţa pe acest subiect. Dar în lipsa pronunţării 
oricum intră tacit în vigoare hotărârea noastră.  
Dl. ŢOANCĂ:  Eu cred că e o soluţie elegantă.  
Dl. CIUHANDU:  Suma respectivă până la ce dată se va vira? având în vedere că e o 
sumă a unei perioade anterioare şi nu are niciun termen de virare.  Nu putem stabili 
ulterior, pentru că ulterior înseamnă niciodată. Nu s-a încasat de 7 ani dacă vrem să o  
încasăm trebuie să aibă un termen limită că de aceea am întrebat există aceşti bani. Dacă 
nu dăm hotărâre doar de dragul de a da hotărâre cu bani care nu există şi care se vor 
încasa cândva.  Domnule director aveţi suma respectivă de bani şi până când o puteţi 
vira?  
Dl. GOIA: Normal de când intră hotărârea de consiliu în vigoare, este un termen de 
punere în execuţie a ei dar noi vom încerca să negocia cu municipalitatea un termen de 
eşalonare pe anul 2013. Suma respectivă nu o deţinem acum în veniturile proprii ale 
regiei.  
Dl. PRIMAR:  Nu s-a pus problema să fixăm un termen strâns şi în discuţiile pe care le-
am purtat cu dl. Director chiar în ipoteza că împărţirea ar fi fost făcută  jumate- jumate, 
noi înţelegeam lipsa de lichidităţi la RATT şi eram dispuşi să eşalonăm plata pe un 
orizont de timp mai extins.  La fel stau lucrurile şi acum cu atât mai mult stau la fel.  
Dl. DIMECA:  Vroiam să spun că dl. Goia ştie că în cadrul Camerei de Comerţ e o 
secţiune de advertising, de partea de publicitate. Şi noi am avut discuţii pe subiectul de 
optimizare, deoarece capacitatea de a face venituri este mai mare şi sunt convins că se pot 
găsi soluţii de a creşte veniturile şi atunci automat şi cei 20% să fie mai mult pentru 
RATT.  Mulţumesc.  
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot amendamentul d-lui Stoia.Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 

- 2 voturi impotriva 
- 1 abtinere 

Supun la vot acest proiect. -Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 21 voturi pentru 

- 2 voturi impotriva 
- 1 abtinere 



 
                                             PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea  dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de ½ din spaţiile cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 4, la preţul de 18.000 USD şi SAD5, la 
preţul de 10.000 USD, situate în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.4. 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
   - 2 abtineri 
 
                                               PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI: 
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 1, situat în imobilul din str. Eugeniu de Savoya nr. 6, la 
preţul de 50.000 euro. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 22 voturi pentru 
   - 1 abtinere 
 
                                               PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre  privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, B-dul 
Mihai Viteazu nr.44. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 23 voturi pentru 
   
 
                                                  PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului cu nr. top 18585/1, trecerea 
din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului 
Timişoara al acestuia şi aprobarea Contractului de  asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Rugby Club  Municipal Universitatea de Vest Timişoara. 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 22 voturi pentru 
   - 1 abtinere 
 
                                                  PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind atribuirea corpului de clădire situat în curtea imobilului  
din Timişoara str. Podgoriei nr.10, aflat în proprietatea Primăriei Municipiului 
Timişoara, către Biblioteca Judeţeană Timiş, cu destinaţia de biblioteca. 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  



-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 24 voturi pentru 
 
 
                                                 PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă din Timişoara, str. Episcop Augustin Pacha (fosta Rodnei) nr.1 către 
beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Juganaru Adrian. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 19 voturi pentru 
   - 3 abtineri 
 
                                                  PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind atribuirea pe bază de contract de închiriere, a spaţiului 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Bv. Tinereţii nr. 15, subsol, 
pe o perioadă de 5 ani, către Asociaţia Crescătorilor de Albine din România – 
Filiala Judeţeană Timiş. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 22 voturi pentru 
 
                                                  PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre  privind atribuirea  spaţiului  cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, către Partidul Poporului – Dan 
Diaconescu Organizaţia Judeţeană Timiş. 
 
 
Dl. BONCEA:  Imi permit sa votez impotriva acestui proiect pentru ca spatiul din str. 
V.Alecsandri nr. 1 este un spatiu cu valoare de simbol pentru primaria municipiului 
Timisoara. Eu stiu ca exista o lipsa de spatii si mi s-ar parea mult mai usor si propun ca 
aceste spatii sa fie folosite pentru municipalitate, sa reintram acolo. Nu inteleg de ce 
trebuie sa votam acest proiect din moment ce spatiul este ocupat.As vrea sa stiu cine este 
responsabil pentru faptul ca acest spatiu, inainte sa intre in discutia Consiliului Local , a 
fost ocupat. Am aici niste fotografii facute in urma cu 10 zile, cu afisele care sunt puse 
deja in geamuri cu PPDD. 
Dl. PURCELD:  Colegul meu este intr-o confuzie, acel spatiu nu este ocupat. Primele 
doua incaperi sunt ocupate in urma unei hotarari de consiliu cu aprobarea dumneavoastra 
de catre Partidul Conservator. 
Dl.BONCEA:  Si Partidul Conservator a pus afise cu PPDD ? 
Dl. PURCELD: Asta nu inseamna ca detinem noi spatiul. 



Dl. TOANCA:  Sunt in parteneriat in Timisoara. 
Dl. BOCEA:  Este vorba de un spatiu al Primariei Municipiului Timisoara pe care se face 
campanie electorala Partidului Poporului. Doresc sa stiu cui ii apartine responsabilitatea ? 
Dl. PURCELD:  Delegatul unui partid, ca sa accepte un spatiu, nu noi am cerut acel 
spatiu, ca sa acceptam acel spatiu, cineva trebuia sa ni-l prezinte. Am mers acolo, am 
vazut si am vebit in fata dumneavoastra cu solicitarea sa ne fie acordat. Nu inteleg de ce 
dam o asemenea turnura unei asemenea discutii. Daca doreste sa vina sa vada, va invit sa 
veniti sa vedeti despre ce este vorba. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 - 1 abtinere 
 

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 
4000 mp. către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, în vederea construirii 
unei biserici. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 

PUNCTUL 24 AL  ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 
1439 mp către Biserica Penticostală Filadelfia Timişoara, în vederea construirii unei 
clădiri lacaş de cult. 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 22 voturi pentru 
 - 1 vot impotriva 

 
 
    PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect  de hotărâre privind modificarea punctului 1 din anexa care face parte integrantă 
din HCL 207/24.04.2012 cu privire la închirierea prin licitaţie publică  a unor spaţii 
disponibile din incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul 
Timişoara. 
 

Dl. STOIA:  Noi vorbim de spatii disponibile temporar in scoli dar nu vorbim de 
camine intregi care sunt inchiriate studentilor si care aduc venituri substantiale scolii. 
Ar trebui ca aceste camine ocupate de studenti sa faca obiectul unei preocupari mai 
atente a municipalitatii si banii rezultati din chirii sa vina la primarie 

      Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 21 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 



 
 
    PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de  Negociere cu Terţii, a 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze vânzarea, cumpărarea, 
schimbul, concesionarea  sau închirierea imobilelor aflate în proprietatea municipiului 
Timişoara sau care prezintă interes pentru municipiul Timişoara. 

 
 

Dl. TOANCA:  Am un amendament: se introduce la art.1 un alin. 2 cu urmatorul 
continut “ dupa finalizarea negocierilor imobilele mentionate la alin. 1 vor face obiectul 
unor hotarari ale Consiliului Local.” 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru amendament ? 
 - 20 voturi pentru 
 -  1 vot impotriva 

 
DL. ORZA:   Imputernicirea Comisiei de neociere cu tertii se facea punctual pe fiecare 
caz in parte si cred ca o generalizare nu ar avea nici un fel de relevanta. 
DL. HERZOG:  Am si eu o observatie de facut,  la precedenta sedinta de Consiliu Local, 
unnschimb de spatii, 3 terenuri in Timisoara contra subsol Acvariu in baza a 4 rapoarte de 
evaluare facute de o firma care nu are voie sa faca rapoarte de evaluare. O sa depun si la 
executivul primariei aceasta interpelare, am rezerve foarte mari de a imputernici aceasta 
comisie cu mandat nelimitat pentru negocieri, orice fel de schimburi. 
Dl. PRIMAR:  Eu cred ca este bine sa simplificam birocratia. Negocierile pot avea loc 
pentru ca de asta am infiintat o comisie, sa lucreze. Dar rezultatul negocierilor nu poate 
produce consecinte decat cu aprobarea Consiliului Local. Rezultatul negocierilor se 
prezinta in Consiliul Local, consiliul aproba sau nu aproba altfel ar trebui sa asteptam de 
fiecare data o noua sedinta de consiliu local pentru ca aceasta comisie sa poata lucra. In 
privinta evaluarii care a fost facuta de catre firma Constructim, contractata ca partener al 
Primariei Timisoara de catre precedenta administratie vreau sa spun ca ANEVAR, atunci 
cand nu a mai prelungit statutul de evaluator recunoscut pentru aceasta firma a prevazut 
un taxe care spune: “ firma va putea  continua evaluarile in baza contractelor inca in 
vigoare pana la expirarea acestora” 

Evaluarea a fost facuta cu girul Anevar si este perfect valabila. 
Dl. HERZOG:  Nu este adevarat. 
Dl. PRIMAR:  Sa aduceti textul aici, textul la care fac eu referire. 
Dl. JICHICI: Poate colegii care sunt mai vechi in Consiliul Local ma pot 
contraargumenta. Nu imi aduc  aminte de un proiect de hotarare privind imputernicirea 
Comisie de Negociere cu tertii care sa fie respins. Asadar faptul ca acum generalizam si 
cream un cadru pentru aceasta comisie nu reprezinta decat o simplificare si o eliminare a 
birocratiei. 
 Am avut in cadrul comisiei foarte multe situatii unde trebuiau luate decizii de pe o 
zi pe alta, trebuia  asteptat 48 de ore, trebuia discutat s.a.m.d. In conditiile in care in 
mandatul anterior au fost situatii cand un punct pe ordinea de zi intra in comisie luam la 
cunostinta ca ceva nu e o.k. dupa care asteptam un nou plen de consiliu local, mie mi se 
pare ca nu facem altceva decat sa simplificam procedura. Daca ar fi fost precedentul unor 



proiecte de hotarari pentru imputernicirea comisiei care sa fi cazut la vot si sa fi spus 
vreodata Consiliul Local, comisia de negociere cu tertii nu are ce negocia, as fi inteles 
aceasta pozitie. Este clar pentru toata lumea ca fiecare proiect a fost o simpla formalitate. 
Ideea este de a elimina aceasta formalitate si de a permite acestei comisii sa functioneze 
intr-un mod mai eficient. Oricum tot ce se decide acolo, vine in fata Consiliului Local si a 
fost si amendament explicit in acest sens. 
Dl. ORZA:   Procedura de a imputernici comisia a aparut tot ditr-o nevoie de protectie a  
comisiei.Se discuta lucruri complicate, legate de patrimoniu si stiti bine ca reflexa 
patrimoniului este puscaria. 
 Eu am spus lucrul asta nu din dorinta de a complica si ce am votat atunci ca 
procedura ca acea comisie sa se intruneasca in baza unui mandat punctual la fiecare 
subiect nu era ca sa intarzie lucrurile pentru ca oricum o sa fie complicat. Problema era 
doar de protectia comisiei pentru ca asa o sa ne trezim ca se intalnesc membrii comisiei , 
cativa, si o sa negocieza “vanzarea Catedralei”.  Comisia de negociere trebuie sa stie 
pentru ce se intalneste. Acea procedura a fost bagata tocmai din necesitate pentru ca am 
ajuns la concluzia ca ne veneau pe banda rulanta din partea executivului. 
Dl. JICHICI: In acest mandat  comisia nu mai are nevoie de protectia nici a 
executivului, nici a secretarului de primarie. 
Dl. ORZA:   Eu nu fac glume proaste, eu vorbesc  la modul cel mai serios. 
DL. PRIMAR:  De ce sa fie protejata comisia ? Acolo sunt oameni responsabili care nu  
vor  negocia in pofida interesului public si chiar presupunand ca ar gresi. 
Dl. ORZA:  Cine decide ce negociaza ? 
Dl. PRIMAR: Ceea ce apare pe agenda  in timpul functiunii. 
Dl. ORZA:  Decideti dumneavoastra , atunci eu sunt linistit. 
Dl. PRIMAR: Executivul, pot veni subiecte de la diverse directii, cum ati dat 
dumneavoatra exemplu, dar comisia are discernamant sa abordeze un subiect sau nu. Eu 
nu am nici o problema sa ma constitui in filtru dar cred ca si comisia are discernamant sa 
nu negocieze lucruri care nu ar fi in interesul public.Rezultatul negocierii nu produce nici 
un fel de efect. 
 Sa presupunem ca ar gresi comisia, se ajunge in consiliul local in final. 
Am primit textul pe care l-am cerut:   Hotararea comitetului director al ANEVAR 
precizeaza :”Membri Anevar care au semnat contracte inainte de 10 iunie 2012 isi vor 
putea finaliza contractele.”  
 Acestia au semnat contractele inainte de 10 inie 2012 din postura de mebri 
Anevar. 
Este o adresa care este datata 27.11.2012. este hotararea comitetului director al Anevar, 
nu-mi este indicata hotararea ca numar. 
Dl.HERZOG : O sa cer o opinie directa de la Anevar pe care o sa vi-o comunic. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 

- 20 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 
-  2 abtineri 
 
 
 
 



PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind numirea consilierilor municipali care vor face parte din 
Comisia pentru vânzarea spaţiilor medicale şi din Comisia de contestaţii pentru 
vânzarea spaţiilor medicale. 

 
 

      Dl. TOANCA:  Din partea PSD, la primul punct , domnul Alfred Simonis iar la al 
doilea punct doamna Ramona Olteanu. 
Dl. CIUHANDU: Doamna Tarziu la prima si domnul Simion Mosiu la a doua. 
Dl. PURCELD:  Domnul Vasile Caprea la prima si domnul Taropa Lucian la a doua. 
Dl. EHEGARTNER   :   Domnul Ciprian Bogdan la prima si domnul Dimeca la a doua. 
Cine este pentru  aceste propuneri ? 

- 20 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 
-  1 abtinere 
Cine este pentru acest proiect  cu propunerile aprobate ? 
- 22 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 
 
    PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI   
  
Proiect de hotărâre privind constituirea Grupului de Lucru la nivelul  Municipiului 
Timişoara pentru incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii romilor. 
 

D-na STOIANOV :  Trebuie sa numiti doi consilieri care sa faca parte din acest grup de 
lucru. 
Dl. STOIA: Din partea PSD domnul Radu Toanca. 
Dl. HERZOG:  Propun pe doamna Wolf Elena. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  aceste propuneri ? 
 - 22 voturi pentru 

Cine este pentru acest proiect ? 
 - 22 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  stabilirea alocaţiei zilnice de hrană pentru persoanele 
adulte cu dizabilitate intelectuală – beneficiari ai Centrului de Servicii Sociale  
„Pentru Voi”. 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 - 22 voturi pentru 

 
 
    PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea  achitării taxei de membru pentru Municipiul 
Timişoara în cadrul Asociaţiei European Cities Marketing. 



 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 

- 21 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 
 
 
 
    PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
211/24.04.2012 privind actualizarea Studiului de fezabilitate “ Amenajare strada 
Gheorghe Cotoşman”. 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
- 19 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
 
 
    PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire casa 
P+M, garaj şi împrejmuire”, str. Ciocârliei nr.17, Timişoara. 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 - 21 voturi pentru 

 -  1 abtinere 
 
 
 
    PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul  local a lucrărilor de construcţie a 
bisericii Parohiei Ortodoxe Române Timişoara Ciarda Roşie. 
 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 - 21 voturi pentru 

 
 
 
    PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI    
Proiect  de hotărâre privind  finanţarea de la bugetul local a lucrărilor de construcţie a 
bisericii Parohiei Ortodoxe Ucrainene Timişoara. 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 - 20 voturi pentru 

 
 



    PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  suplimentarea contribuţiei financiare din partea 
Municipiului Timişoara către C.S. Baschet Club Danzio Timişoara, pentru semestrul 
al II –lea al anului  2012. 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
- 19 voturi pentru 
-  1 abtinere 
 
 
 
    PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Timişoara în calitate de 
coorganizator, la continuarea lucrărilor de construcţii la Monumentul Rezistenţei 
Anticomuniste din Banat. 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 - 22 voturi pentru 

 
 
 
    PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind   revocarea  Hotărârii Consiliului   Local nr. 
63/03.08.2012,  modificată prin   Hotărârea  Consiliului Local   nr. 92/14.09.2012 şi a 
Hotărârii Consiliului Local   nr.152/28.09.2012, privind   atribuirea în folosinţă  
gratuită  a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Căminul nr.2 al 
Colegiului Tehnic "Regele Ferdinand I", în suprafaţă de 848,11 mp situat in 
Timişoara str. Renaşterii nr.24A, pe o perioadă de 5 ani, către  Centru de Resurse  şi 
Asistenţă  Educaţională „ Speranţa”, respectiv  privind  transmiterea   Căminului 
Internat I al Colegiului   Tehnic "Regele  Ferdinand I" situat în Timişoara,  str. 
Renaşterii 24, înscris în CF nr.407030, cu nr. cad. 407030- C10, top 
nr.4545/1/1/1/3/1/2, proprietatea publică  a municipiului Timişoara , din 
administrarea Consiliului Local  al Municipiului Timişoara  în administrarea  
Consiliului Judeţean Timiş. 
 

Dl. SECRETAR:  Conform principiului simetriei, cand s-a dat, s-a dat cu 18 voturi si 
trebuie si acuma sa aveti 18 voturi. 
Dl. PRIMAR :  Revocarea se produce datorita faptului ca s-a pierdut in instanta cam 
jumatate din patrimoniul Colegiului Tehnic „Regele Ferdinand” si in aceste conditii noi 
nu mai putem atribui Consiliului Judetean nimic din ceea ce a fost acolo. 
 Nu e o razgandire a noastra.De aceea va rog sa votati revocarea. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  ? 

- 21 voturi pentru 
-  1 abtinere 
 
 



 
    PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2012 – 28754/28.11.2012 a Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară 
Timişoara privind posibilitatea legală de stabilire prin hotărâre a Consiliului Local  a 
situaţiilor deosebite în care primarii pot acorda ajutoare de urgenţă familiilor şi 
persoanelor aflate în situaţii de necesitate.  

 
S-a luat la cunostinta. 
    PROIECTE SUPLIMENTARE 
 
 
    SUPLIMENTAR 1 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „ Implicarea tinerilor Cartierului 
Calea Martirilor în activităţi de voluntariat pe probleme de mediu”, în cadrul 
programului „Tinerii decid”. 
 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 - 21 voturi pentru 

 
 
    SUPLIMENTAR 2 
2. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean  Timiş a imobilului 
– clădire şcoală S+P+2E, sala de sport P şi teren aferent, situat în Timişoara, Str. 
Liviu Rebreanu nr.35, înscrisă în C.F. nr. 413116 Timişoara, provenit din C.F.  nr. 
124065 cu nr. top. 13491/4; 13491/5; 13491/6; 13491/7; 13491/15; 13491/16; 
13491/17; 13491/18; 13491/19. 

 
Dl. EHEGARTNER: As vrea sa fac un amendament:  

3. Art. 1 – se aproba transmiterea din administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara in administrarea Consiliului Judetean pe o perioada de 3 
ani cu plata unei taxe de 8419,24 lei/luna  a imobilului situat in Timisoara str.L. 
Rebreanu nr. 35 inscrisa in CF. Nr.413116 Timisoara, provenit din CF nr. 124065 
cu nr. top. 13491/4; 13491/5; 13491/6; 13491/7; 13491/15; 13491/16; 13491/17; 
13491/18; 13491/19.- cladire scoala S+P+2E, cu suprafata utila desfasurata de 
1960,72 mp. sala de sport parter cu suprafata utila de 137, 54 mp. teren construit 
si neconstruit in suprafata de 7956 mp. 

Transmiterea in administrare se face in vederea desfasurarii activitatii 
Centrului de Resurse si Asistenta Educationala „Speranta”, a  carei finantare  
se asigura din sumele defalcate dinnunele venituri ale bugetului de stat prin 
bugetul local al Consiliului Judetean 

Art. 2 – Darea in administrare produce efecte juridice de la data semnarii contractului de 
administrare de catre cele doua parti 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  aceste amendamente ? 
 - 17 voturi pentru 



 
Dl. TOANCA: Avand in vedere ca avem probleme tehnice  va propun sa votam cu mana 
sus la acest proiect. Cine este pentru  acest proiect ? 

- 19 voturi pentru 
-  1 abtinere (dl. Orza) 

 
 

SUPLIMENTAR 3 
Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea şi apartamentarea imobilului situat în 
Timişoara str. Al. Odobescu nr.8. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 

- 20 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
    SUPLIMENTAR 4 
Proiect de hotărâre privind concesionarea  prin atribuire directă a Pieţei Iosefin către SC 
PIEŢE SA.  
 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 - 21 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 5 
Proiect de hotărâre privind aprobarea convenţiei de prestări servicii pentru activitatea 
de coşerit. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 - 23 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 6 
Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timişoara domnului Tiberiu Guban. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 

- 21 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
SUPLIMENTAR  7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al Municipiului Timişoara 
la data de 30 septembrie 2012. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 

- 20 voturi pentru 
-  1 abtinere 



 
    SUPLIMENTAR 8 
Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare din partea Municipiului 
Timişoara către Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara pentru semestrul 
al doilea al anului 2012.  
 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 

- 23 voturi pentru 
 

    SUPLIMENTAR 9 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara la Proiectul 
Cascade coordonat de Asociaţia EUROCITIES – „Cities exchanging on local energy 
leadership - Peer-to-peer exchanges between European cities on successful 
implementation of sustainable  energy policies” finanţat prin Programului Intelligent 
Energy Europe.  
 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 

- 21 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
 

SUPLIMENTAR 12 
Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Str. Augustin Pacha nr. 1 (fosta str. 
Rodnei, fosta str. Voltaire) cu UNIUNEA SCRIITORILOR DIN ROMÂNIA – Filiala 
Timişoara. 

 
 
Dl. PRIMAR: V-as ruga sa sustineti acest proiect deoarece Uniunea Scritorilor, institutie 
extrem de importanta pentru municipiul nostru in orice circumstante si cu atat mai 
importanta acum cand suntem inscrisi deja in cursa pentru a deveni capitala culturala 
europeana, are dificultati , nu-si poate plati chiria.Cred ca merita sa acordam acel spatiu 
in regim de comodat. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 -23 voturi  pentru 
 
 
Dl  BONCEA;  La aceste materiale, noi, grupul PNTCD o sa ne retragem, nu o sa votam 
nu pentru ca nu sunt importante materialele respective ci pentru ca noi nu le-am avut  
pana acum. 
Dl TOANCA:  Acei indicatori sunt in oglinda ca acum 10 zile.Aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici pentru un obiectiv de investii. 
Dl. PRIMAR:  Va inteleg supararea ca nu ati primit inainte aceste materiale dar va rog sa 
intelegeti ca acest proiect este unul extrem de complicat. Se desfasoara foarte greu pentru 
ca presupune nu numai obtinerea de semnaturi de la toti cetatenii de la fiecare asociatie 
de proprietari dar presupune si obtinerea unei fise care prevede veniturile fiecarui 



solicitant. Oamenii nu-si cunosc veniturile pe anul fiscal anterior. Sunt o multime de alte 
aspecte birocratice care ingreuneaza materializarea acestui proiect. 
 Eu cred ca intre a lasa blocuri intregi din Timisoara nereabilitate termic pe bani 
obtinuti de la Uniunea Europeana si partial de la Guvernul Romaniei. A trece  cu vederea 
faptul ca nu se pot intocmi documentatiile mai devreme este de preferat sa trecem cu 
vederea acest lucru care nu e de dorit pentru nimeni si sa dam acestor cetateni ai 
Timisoarei posibilitatea sa aibe blocurile reabilitate termic cu bani europeni si cu bani de 
la Guvernul Romaniei si cu o mica participare din partea lor, participare pe care noi am 
aprobat sa o esalonam pe 5 ani. Asta e ratiunea pentru care nu au venit mai devreme. 
 Textele acestor proiecte sunt identice cu textele celor 6 proiecte care le-am avut 
cu ceva timp in urma. 
 Nu difera de la o hotarare la alta decat indicativul blocului la care se refera. 
 
 

SUPLIMENTAR 13 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „ Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 32, sc. A+B.” 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 - 19 voturi pentru 
 

SUPLIMENTAR 14 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 72.” 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 

- 19 voturi pentru 
- 1 vot impotriva 

 
SUPLIMENTAR 15 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 70.” 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 

- 19 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 

 
 

SUPLIMENTAR 16 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 35.” 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 -20 voturi pentru 
 
 



 
SUPLIMENTAR 17 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 33A.” 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 -20 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 18 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Str. Take Ionescu nr. 31.” 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 

- 20 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
 

SUPLIMENTAR 19 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 142.” 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 -19  voturi pentru 
            - 1 abtinere 
 
 

SUPLIMENTAR 20 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 1/3, sc. 
A+B.” 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 -19 voturi pentru 
 -  1 abtinere 
 
 

SUPLIMENTAR 21 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 55A.” 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 -20 voturi pentru 
 -  1 abtinere 
 
 



 
 

SUPLIMENTAR 22 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Str. Venus nr. 23.” 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 

- 19 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
 
 

SUPLIMENTAR 23 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu, Bl. B56.” 

 
 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru  acest proiect ? 
 -20 v oturi pentru 
 - 1 abtinere 
 
Dl. TOANCA:  Va multumesc pentru intelegere. Ne vom mai intalni in acest an in data 
de 18.12.2012, va multumesc pentru operativitate, mult succes celor implicat in campania 
electorala. 
Dl. PRIMAR:  Va multumesc pentru contributia la reusita acestei sedinte si va rog sa 
faceti tot posibilul ca in 18 sa avem cvorum. 
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Cons. RADU TOANCA             IOAN COJOCARI 


