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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

    PROCES-VERBAL 
 din data 24-04-2012 cu ocazia sedintei  ordinare a  

      Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
Presedinte de sedinta – Cons.  SARACAN MARIA 
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti  21; 
Au absentat : Romeo Barlea, Borza Claudia, Jumanca Romanita, Bungau Ionel, 
Jichicici Ciprian si Bogdan Ciprian. 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu , domnul 
viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si domnul secretar 
Ioan Cojocari. 
 

 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului nr.452 din data 
de 20.04.2012 
 
 
 
 

                                                                                                               Anexă  
                                                                                                    La Dispoziţia nr.  452 
                                                                                                   Din data de 20.04.2012 
 
1. Interpelările consilierilor locali. 
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local  din 

data de 10.04.2012. 
3. Decernarea 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 HEINZ DOLL. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 

anul 2012 al S.C.  Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. 
6. Proiect de hotărâre privind  modificarea art.8 al Hotărârii Consiliului Local  nr. 

171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul 
Timişoara pentru anul 2012. 

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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea avalizării de către  Municipiul Timişoara a 
biletelor la ordin  emise de către S.C. Internationl Recycling Energy S.A.  în 
vederea finanţării proiectului „Valorificarea energetică a combustibilului 
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alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi 
încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara”. 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a 
biletelor la ordin emise de către S.C. Compania Locală de Termoficare 
COLTERM S.A. în valoare de 35 milioane  lei în vederea finanţării şi refinanţării 
unor lucrări de investiţii la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. 

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1304/2002 
încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. , pentru 
spaţiul  cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Hector nr.1. 

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1498/2007 
pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din 
Timişoara, str. Eugeniu de Savoya nr.18, încheiat cu Liga Apărării Drepturilor 
Omului – Filiala Timiş. 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1327/2002, 
pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din 
Timişoara, str. Eugeniu de Savoya nr. 7, încheiat cu Asociaţia Clubul de Prietenie 
Româno-Yugoslav. 

13. Proiect de hotărâre privind încheierea de fişe de calcul pentru persoanele fizice şi 
juridice, care au deţinut contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă şi care nu au beneficiat de noi contracte datorită 
notificărilor depuse de terţi în baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii 
1/2001 şi Legii nr. 247/2005. 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timişoara  în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent 
imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Răscoala de la 1907 
nr.1/A. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea  dobândirii de către municipiul Timişoara, a 
terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Tona Ionel 
Valentin şi Tona Rodica. 

16. Proiect de hotărâre privind  completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
43/24.02.2009 privind aprobarea „Regulamentului privind factorii de mediu din 
zona metropolitană Timişoara”. 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea 
contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin 
HCL nr.206/26.05.2009. 

18. Proiect de hotărâre privind  atribuirea  spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, către Partidul Conservator – 
Filiala Judeţului Timiş. 

19. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă din Timişoara, str. Vasile Alecsandri nr.1, către Asociaţia Filatelică 
Timişoara şi extinderea Asociaţie Judeţene de Fotbal – Timiş. 

20. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosinţă gratuită pe 49 de ani a terenului 
cu nr. cad. A643/b în vederea amenajării unui  cimitir musulman. 
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru 
terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr. 
112/1995, situat în Timişoara, str. Ardealul nr.46. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru 
terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii 
nr.112/1995, situat în Timişoara str. Răchitei nr.8. 

23. Proiect de hotărâre privind  apartamentarea imobilului situat în Timişoara, Str. 
Alexandru Odobescu nr.62. 

24. Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Timişoara str. 
Macilor nr.2. 

25. 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 16/B/2, situat în imobilul din B-dul 
Revoluţiei nr.3, la preţul de 240.000 euro. 

26. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor nr.1, 2, 3 şi 4, 
situate în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.4, la preţul de 250.000 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 1/I, situat în imobilul din strada  F.Mercy nr.9, la 
preţul de 203.150 lei. 

28. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz şi servitute, pentru Postul 
Trafo, situat pe terenul în suprafaţă de 12 mp., din B-dul Michelangelo la intrarea 
în Parcul Copiilor „Ion Creangă”, având nr.top. 98, înscris în C.F. nr.2. 

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea caietului de sarcini pentru scoaterea la 
licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului 
public cu terase sezoniere în Piaţa Victoriei. 

30. Proiect de hotărâre privind  închirierea prin licitaţie publică a trei amplasamente 
situate în incinta Grădinii Zoologice din Municipiul Timişoara. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini în vederea 
achiziţionării serviciului  „Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile 
pe raza municipiului Timişoara”. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea 
prin licitaţie publică a terenului din str. Ştefan cel Mare nr.44, înscris în C.F. 
nr.420718 în suprafaţă de 336 mp, în vederea realizării unei parcări publice 
ecologice. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele îndreptăţite să li se 
atribuie în mod gratuit terenul de sub construcţiile dobândite în baza Legii 
nr.112/1995.  

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului estimativ de vânzare a terenurilor 
aferente construcţiilor edificate de către S.C. BRAYTIM S.R.L., situate în calea 
Martirilor nr.51. 

35. Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea parcelei cu număr cadastral 17294/1 în 
suprafaţă de 1646 mp., înscrisă în C.F. nr. 404439 Timişoara în parcelele cu nr. 
cad. 17294/1/1 (810mp), nr. cad. 17294/1/2 (186 mp) şi nr. cad. 17294/1/3 (650 
mp), dezmembrarea parcelei cu nr. cad. 17293 în suprafaţă de 4280 mp., înscrisă 
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în C.F. nr. 409218 Timişoara, în parcelele cu nr.cad. 17293/1 (755 mp) şi nr. cad. 
17293/2(3525 mp). 

36. Proiect de hotărâre privind  concesionarea prin licitaţie publică deschisă  a bazei 
sportive de agrement din Timişoara, Splaiul T. Vladimirescu nr.17a. 

37. Proiect de hotărâre privind modificarea   şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local  nr. 369/25.10.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
189/31.05.2011 – privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită a clădirii 
Palatul Culturii din Timişoara în favoarea Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, 
Operei Naţionale Române Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi 
Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara. 

38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „ Professional network, a 
famework development process for competencies base don interactive learning 
methods” (Reţea profesională, cadru pentru dezvoltarea competenţelor bazate pe 
metode de învăţare interactive) câştigat de Liceul Teoretic Bartok Bela şi 
împreună cu partenerul transfrontalier Şcoala Generală Reformată  „Kis Balint” 
din Vesyto Ungaria şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră 
România – Ungaria. 

39. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
235/28.06.2011 privind aprobarea proiectului “Centru regional de competente si 
dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, a Documentaţiei tehnico-
economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect 
ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile 
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul 
major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-
domeniul: „Poli de creştere”. 

40. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara nr. 404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului 
"Crearea si Dotarea Centrului Naţional de Informare si Promovare Turistica 
Timisoara"  în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 5 - "Dezvoltarea durabila si 
promovarea turismului", Domeniul de intervenţie 5.3 - "Promovarea potenţialului 
turistic si crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii 
României ca destinaţie turistica", Operaţiunea - "Crearea Centrelor Naţionale de 
Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora". 

41. Proiect de hotărâre privind  aprobarea parteneriatului dintre Municipiul 
Timişoara, Institutul Intercultural Timişoara, Oraşul Zrenyanin, Oraşul Pancevo şi 
Consiliul Local Vrsac pentru implementarea proiectului „Politica Culturală ca 
instrument pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii” în vederea accesării 
fondurilor nerambursabile prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră 
România – Serbia. 

42. Proiect de hotărâre privind  înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local 
nr.32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare 
internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
83/2011. 
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43. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii cu un an a Convenţiei – anexă la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 137/24.04.2007 încheiată între Municipiul 
Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timişoara pentru 
susţinerea serviciului social „Cantină Socială Aurelian Balint” privind cazurile 
care necesită transport la domiciliu a hranei, din Municipiul Timişoara. 

44. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participarii Municipiul Timisoara în 
parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Timisoara si Spitalul General Vrsac ( 
GHV )  pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem regional 
transfrontalier de centre medicale de excelenta pentru îmbunatatirea 
diagnosticului antenatal al malformatiilor fetale în aria Timisoara-Vrsac” în 
vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin Programul IPA de cooperare 
transfrontaliera România – Serbia 

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara cu Fundaţia RUBIN în vederea realizării în comun a proiectului „Arta 
în strada”. 

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea  convenţiei  între Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara  şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara  pentru 
susţinerea Centrului de îngrijire socio-medicală pentru vârstnici şi bolnavi cronici 
„Sfântul Ioan”. 

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare din partea 
Municipiului Timişoara pentru sportivi, antrenorii şi alţi tehnicieni din cadrul 
echipelor de fotbal ale clubului sportiv S.C. POLITEHNICA S.A. 

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în participaţiune 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi S.C. Timpress S.A., 
S.C. Mediatim S.R.L., S.C. Mav Distribution S.R.L. şi S.C. Hiparion S.A 

49. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent 
clădirii situate în Timişoara, str. Gheorghe Bariţiu nr. 18, datorat bugetului local 
al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Asociaţiei „Serviciul de Ajutor 
Maltez din România Filiala Timişoara”. 

50. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului  aferent 
clădirii situate în Timişoara, str. Ana Ipătescu nr.54, datorat bugetului local al 
Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Asociaţiei „Societatea Română 
Speranţa”. 

51. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 
aferent anului fiscal 2012 pentru nouă clădiri Fundaţiei „Pentru Voi”.  

52. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent 
cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10-12 datorat bugetului local 
al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2012, Uniunii Adam Müller 
Güttenbrunn 

53. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii la plata impozitului pe cladiri 
aferent anului fiscal 2012 pentru patru cladiri,  Fundatiei Umanitare „Centrul 
Vietii”. 

54. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent 
clădirii situate în Timişoara str. Iosif Nemoianu nr.3, datorat bugetului local al 
Municipiului Timişoara pentru anul  fiscal 2012, Fundaţiei pentru Copii Ronald 
McDonald. 
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55. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional de prelungire cu 
un an a Convenţiei – anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 217/26.05.2009, 
încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor 
Maltez în România – filiala Timişoara. 

56. Proiect de hotărâre privind organizarea unui Concurs Naţional de  Arhitectură şi 
Urbanism pentru suprafeţele de teren cuprinse în C.F. nr.114360/14/15 şi C.F. 
nr.13663/16. 

57. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală 
birouri şi producţie în regim de înălţime P+1E”, Calea Moşniţei C.F. 428055, nr. 
top. 428055, Timişoara. 

58. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final al evaluării 
managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat 
„Csiky Gergely”, Filarmonica „Banatul” şi Casa de Cultură a Municipiului 
Timişoara. 

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Teatrului 
Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara. 

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale din anul 2012 a 
Filarmonicii Banatul Timişoara. 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Teatrului 
German de Stat Timişoara. 

62. Proiect de hotărâre privind  alocarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara 
a sumelor necesare  pentru organizarea „Zilelor Energiei 2012”. 

63. Adresa nr. SC2012- 006925/16.03.2012 a Clubului Sportiv  Şcolar nr.1 Timişoara 
privind Plângerea prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 
27/26.01.2010  - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Malurile Canalului 
Bega Timişoara” şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 438/30.11.2010 – privind 
dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr. 414775 Timişoara cu nr. topo 9512 din B-
dul Vasile Pârvan. 

64. Adresa nr. SC2012- 007772/26.03.2012 a Inspectoratului Judeţean Timiş privind 
Plângerea prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local 
nr.92/13.03.2012 - pentru  respingerea completării  Hotărârii Consiliului Local  
nr. 53/28.02.2012 privind aprobarea reorganizării si funcţionarii reţelei şcolare a 
Municipiului Timisoara  pentru anul şcolar 2012-2013  

65. Adresa nr. SJ566 – 30.01.2012/23.03.2012 a Direcţiei Tehnice referitoare la 
Notificarea nr. 9/18.01.2012 a Biroului Executor Judecătoresc Jurchescu Cristian 
– Mihai. 

 
 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepţia pct. 32, 48 şi 56 au 
fost iniţiate de Primarul Municipiului  Timişoara – domnul  dr.ing. Gheorghe 
Ciuhandu. 
Proiectul de hotărâre înscris la pct.32  a fost iniţiat la propunerea consilierului 
local Moldovan Valentin. 
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Proiectul de hotărâre înscris la pct.48  a fost iniţiat  de  consilierii municipali Stoia 
Traian şi  Ţoancă Radu. 
Proiectul de hotărâre înscris la pct.56  a fost iniţiat  de  grupul consilierilor 
municipali ai Partidului Naţional Liberal. 

 
 
 

D-NA SARACAN: Declar deschisă şedinţa de astăzi 24.04.2012. Începem prin 
votarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 10.04.2012. Iniţiez 
procedura de vot: 

16 voturi pentru 
Pentru ordinea de zi dau cuvântul domnului Primar. 
DL. PRIMAR: pe lângă ordinea de zi mai sunt 11 puncte suplimentare. Vom 

vedea cum decurge şedinţa de astăzi şi în cazul în care nu terminăm vom încerca să mai 
convocăm o şedinţă în luna mai. 

D-NA SARACAN: Aş dori să vă exprimaţi părerea cu privire la punctul 17 de 
pe ordinea de zi, cu privire la care am fost anunţată că 3 organizaţii non guvernamentale 
au depus cerere pentru dezbatere publică.  

DL. PRIMAR: Am primit înainte de a veni aici din partea Falt-ului şi din partea 
Grupului de Iniţiativă pentru promovarea opiniei publice Gipro şi din partea Organizaţiei 
pentru apărarea Drepturilor Omului o solicitare pentru o dezbatere publică. Noi am 
promovat acest proiect împreuna cu Poliţia Locală tocmai în perspectiva alegerilor locale 
în care am dori ca oraşul acesta să nu se transforme într-o sursă de afişaj necontrolată şi 
ca atare am dori ca domeniul public să se menţină la modul decent şi să avem un 
instrument prin care cei care abuzează de afişaj pe domeniul public să fie traşi la 
răspundere. Eu v-aş propune să o puneţi totuşi la vot. Eu nu o retrag, dar dacă Consiliul în 
majoritatea lui consideră că trebuie retras mă supun. N-aş retrage-o, repet, pentru că 
urmează o perioadă agitată şi aş dori totuşi ca oraşul acesta să se conformeze unei 
atitudini civilizate.  

D-NA SARACAN: Voi supune la vot retragerea punctului 17 de pe ordinea de 
zi. Deschid procedura de vot: 

12 voturi pentru 
8 voturi împotrivă 
Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi. 
DL. ORZA: Deci concluzia este că partidele politice nu vor ordine în campania 

electorală.  
D-NA SARACAN: Proiectul era mai amplu şi nu privea doar afişajul. Supun la 

vot introducerea pe ordinea de zi a celor 11 puncte suplimentare. Iniţiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 
1 abţinere 
Supun aprobării dvs. ordinea de zi modificată. Iniţiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 
  

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
Interpelările consilierilor municipali 
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D-NA SARACAN: Am o rugăminte, cine are interpelări să le depună în scris 
pentru a câştiga timp. Cine are interpelări urgente care nu suportă amânare le preluăm 
pentru prezentare.  

DL. SZABO: Într-adevăr este o problemă arzătoare şi se referă la Grădiniţa cu 
Program Prelungit nr. 16 de pe strada Abrud. Azi am fost informat şi de la inspectoratul 
şcolar şi de către conducerea instituţiei că li s-a pus în vedere executarea silită în zilele 
următoare. Proprietarul doreşte să evacueze această clădire forţat. Este o problemă gravă 
şi foarte urgentă. Comisia de negociere nu s-a înţeles cu terţii asupra a două puncte şi din 
cauza aceasta nu s-a semnat contractul. 

DL. ORZA: Domnule consilier îmi cer scuze că v-am întrerupt, dar fiind 
consilier local atunci când faceţi o interpelare trebuie să vă documentaţi atent asupra 
formei în care o faceţi. În primul rând Comisia de negocieri s-a înţeles cu proprietarul 
asupra sumei pe care trebuie să o plătim noi pentru chirie, problema este juridică şi 
anume faptul că în contractul pe care îl agrează cei de la Serviciul juridic se spune că în 
cuantumul acelei sume, cuantum pe care noi nu l-am discutat la comisia de negociere 
trebuie respectivul să facă zugrăveli şi reparaţii ş.a.m.d. proprietarul se prevalează de 
chestiunea asta ca să refuze să semneze contractul. Din punctul de vedere al comisiei, 
care negociază doar preţul lucrurile s-au rezolvat. Problema este dacă acea stipulare din 
contract poate să fie în favoarea patronului sau nu. Asta este tot subiectul. Dânsul acuma 
forţează că ştie că suntem strânşi cu uşa. Tot timpul se ameninţă cu chestii de genul 
acesta, că se dau copii afară, bolnavii de cancer din spitale ş.a.m.d, dar e o problemă de 
atitudine şi atitudinea este clar în favoarea copiilor, dar şi patronul respectiv trebuie să 
înţeleagă că stilul acesta de a presa şi şantaja o autoritate locală nu îşi are locul într-un 
oraş ca Timişoara. Lucrurile sunt rezolvabile şi îaninte să se ducă să faca scandal de 
genul acesta să vină la conducerea instituţiei şi să îşi rezolve problemele.  

DL. SZABO: Dl. viceprimar, vă mulţumesc pentru completare, dar repet acest 
contract nu este semnat. Proprietarul este de drept pe acel imobil deci treaba nu este 
finalizată şi există pericolul ca acei copii să fie evacuaţi.  

D-NA SARACAN: Mulţumesc, am înţeles interpelarea dvs.  
DL. SECRETAR: Sigur că proprietatea este sfântă, dar problema în sine se 

pune în următorii termeni: nu se poate într-o instituţie de utilitate publică, aşa cum nu a 
putut nici Vişinel să scoată din spitalul de cancer, să ne scoată în stradă de azi pe mâine. 
El are calea obţinerii prin justiţie a unei hotărâri judecătoreşti. Nu poate pe linie 
administrativă sau cu un executor să facă acest lucru, dar este foarte bine că aţi ridicat 
acest semnal de alarmă pentru că trebuie să vă gândiţi că în această perioadă nu se 
întâmplă nimic, dar procesul se va termina şi din septembrie trebuie găsită o altă soluţie. 
Dacă nu se ajunge la un acord cu dânsul, el e proprietar şi trebuie mutată grădiniţa. 
Începe un an nou şcolar din septembrie cu problema aceasta. Va deschide probabil 
proces, cu ordonanţa preşedenţială va urgenta lucrurile şi se va ajunge tot aici. Dacă nu se 
încheie un contract şi nu doreşte să semneze nu poţi să îl obligi. Nu trebuie să intrăm în 
panică acum că mâine se va întâmpla acest lucru pentru că nu are cum, dar problema în 
sine trebuie gândită în 2 – 3 luni. 

DL. ORZA: Din nou complicaţi lucrurile. Negocierea s-a finalizat, dânsul 
trebuia să citească contractul şi să ştie ce obligaţii are. A descoperit acuma că trebuie să 
întreţină ca proprietar spaţiul şi nu îi convine. Astea sunt lucruri care nu ţin de consiliul 
local acum, ţin eventual de o rechemare la comisia de negociere şi atât.  
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D-NA SARACAN: Sau la pregătirea unui plan de rezervă având în vedere că 
proprietarul nu a acceptat. 

DL. ORZA: Dânsul oricum nu a fost de bună credinţă pentru că a făcut o 
vânzare – cumpărare acolo cu fostul proprietar şi am anulat contractul de vânzare 
cumpărare pentru că nu a făcut cu drept de preemţiune şi nu ne-a anunţat. Deci haideţi să 
nu îl mai pieptănăm acuma că nu e cazul.  

D-NA SARACAN: Nu e vorba de a pieptăna pe nimeni, era vorba de ridicarea 
unei probleme care nu e rezolvată şi nu se poate rezolva în forţă şi poate ar trebui să ne 
gândim la varianta a doua şi anume unde pot fi mutaţi acei copii.  

Trecem la punctul trei pe ordinea de zi. 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului 

CARŢIŞ GHEORGHE  IOAN 
 

D-NA SARACAN: Dau cuvântul domnului Primar. 
DL. PRIMAR: Onorat Consiliu Local, domnule profesor Carţiş, onoraţi invitaţi, 

dau citire hotărârii nr. 98 din data de 27 martie 2012 privind conferirea titlului de cetăţean 
de onoare al municipiului timişoara domnului Carţiş Gheorghe Ioan.  

Consiliul local  având în vedere Referatul nr. SC2012-05985/06.03.2012   al  
Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu, având în 
vedere Adresa  nr.SC2012-05994/ 06.03.2012 privind  propunerea   Primarului  
municipiului Timişoara dl.  prof.dr.ing Gheorghe Ciuhandu şi a domnului consilier local 
Ionel Bungău, privind acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara 
domnului prof. dr. ing. CARŢIŞ GHEORGHE IOAN. 
 Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, 
finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului 
şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice 
şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, 
învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte  din cadrul 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara; 
 În conformitate cu prevederile articolului 36 alin 8  din Legea nr. 215 /2001 
privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; 
 În temeiul prevederilor art.45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 - privind 
administraţia publică locală, republicată şi modificată; 
        ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timişoara domnului prof. dr. ing. CARŢIŞ GHEORGHE pentru întreaga sa activitate 
care a adus beneficii importante Timişoarei. 

Domnul Carţiş Gheorghe Ioan, s-a născut în Oradea în data de 08 noiembrie 1936, 
într-o familie cu cinci copii.  

A urmat cursurile Şcolii Medii Electrotehnice din Timişoara, absolvind în anul 
1959 cursurile Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic din Timişoara, 
Specializarea „Tehnologia Construcţiilor de Maşini”. 

Din 1961 până în prezent, cadru didactic la Universitatea (Institutul) „Politehnica 
” din Timişoara, profesor universitar activ din 1990 până în 2005 , actualmente profesor 
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consultant, a desfăşurat o bogată şi rodnică activitate tehnico - inginerească, didactică, 
ştiinţifică şi de conducere administrativă. 

Activitatea tehnico-inginerească este materializată în proiectarea şi materializarea 
de utilaje şi instalaţii precum: instalaţie de muls mecanic, presă pentru injectarea maselor 
plastice, diferite tipuri de cuptoare pentru tratamente termice, instalaţii de încălzire cu băi 
de săruri, instalaţii de feroxare, de brunare, de cadmiere, robot industrial pentru călire 
prin curenţi de inducţie ş.a. Prin instalaţiile proiectate şi realizate în ţară s-a redus efortul 
valutar la nivel  naţional.. 

Activitatea didactică de bază a fost centrată pe discipline din domeniul 
tratamentelor termice şi al studiului metalelor, domenii în care şi-a adus importante 
contribuţii în înfiinţarea şi dotarea unor laboratoare de profil, în introducerea de noi 
lucrări de laborator şi în elaborarea unor materiale didactice şi cărţi de specialitate în 
domeniu. Printre lucrările elaborate de distinsul  profesor doctor inginer Carţiş Gheorghe 
Ioan se numără şi patru îndrumătoare de laborator, două manuale universitare pentru 
ingineri  şi două tratate de specialitate: „Tratamente Termice” (1982) şi „Tratamente 
termochimice” (1982). 

Activitatea ştiinţifică se regăseşte atât în domeniul cercetărilor fundamentale cu 
referiri la transformările structurale şi proprietăţile suprafeţelor prelucrate prin eroziune 
electrică, rezultate prezentate în teza de doctorat (1973) , precum şi cu referire la 
tratamente termochimice (nitrurare) în plasmă. Membru titular al Academiei de Ştiinţe 
Tehnice din România, conducător de doctorat, este autor a peste 140 lucrări ştiinţifice, 
dintre care 40 au aplicare directă în industrie. 

În calitate de profesor şi membru al Senatului Universităţii „Politehnica” din 
Timişoara, şef al catedrei de Tehnologia Construcţiilor de Maşini (1985- 1990); prorector  
(1990- 2004) şi rector  al Politehnicii (1996-2004), a impulsionat activitatea de cercetare 
ştiinţifică şi proiectare a tinerilor ingineri, creându-le condiţiile necesare desfăşurării 
acestor activităţi atât la nivelul Universităţii „Politehnica” din Timişoara, cât şi peste 
hotare. Ca urmare a activităţii de cercetare ştiinţifică Universitatea „Politehnica” din  
Timişoara a stabilit numeroase legături de colaborare la nivel internaţional , atât în 
domeniul universitar, ştiinţific, cât şi socio-economic. 

 Preşedinte al Clubului Sportiv „Politehnica”, în prezent preşedinte de onoare al 
acestui club sportiv, a avut şi are un rol important în impulsionarea vieţii sportive 
timişorene. Conducător al clubului de fotbal Poli Timişoara începând din anii 70׳ , 
domnul Gheorghe Ioan Carţiş a fost unul dintre „responsabilii” formării echipei de 
excepţie din anii 80׳ – 70׳, care a adus rezultate unice în istoria fotbalului timişorean: 
câştigarea Cupei României şi participarea în Cupele Europene cu rezultate remarcabile, 
chiar şi astăzi. Domnul Carţiş Gheorghe Ioan este principalul promotor al revenirii 
echipei de fotbal Poli Timişoara, în prima ligă în anul 2002. 

 Fără exagerare, domnul Carţiş Gheorghe Ioan este unul dintre cei mai importanţi 
oameni de fotbal din istoria Timişoarei şi principalul animator al sportului timişorean şi 
universitar. 

 După anul 1989, o contribuţie deosebită a avut în dezvoltarea economică a 
municipiului Timişoara, prin atragerea de investiţii cu capital străin a companiilor : 
Continental, Solectron şi Kathrein. 

  Ca membru al unor asociaţii profesionale, ştiinţifice sau culturale, respectiv 
Asociaţia Internaţională pentru Materiale din Ohio, Vicepreşedinte al Asociaţiei Culturale 
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„ASTRA ROMÂNĂ” , membru fondator al Centrului Cultural German din Timişoara , 
membru în Consiliul de Administraţie al Institutului Intercultural Român, ş.a.m.d., a 
promovat cu onoare imaginea Timişoarei  şi a României dincolo de graniţele ţării. 

 Activitatea sa a fost recunoscută prin numeroase distincţii, decoraţii şi 
recunoaşteri de competenţe: Doctor Honoris Causa al Universităţii „Aurel Vlaicu” din 
Arad (2003); Decoraţia „Meritul Credincios în Grad de Cavaler” (2002) ;Distincţia 
„Conferenţiar Evidenţiat” a Ministerului Învăţământului (1988), ş.a. 
           Prin tot ce a realizat a dovedit că este un excelent profesionist, un adevărat 
bănăţean, un ambasador al mediului universitar timişorean în lume, rămânând fidel 
Timişoarei natale, contribuind la dezvoltarea socio-ecomonică a  Timişoarei.    

Pentru toate cele enumerate mai sus, pentru întreaga sa activitate desfăşurată până 
în prezent, activitate care a adus beneficii importante Timişoarei şi cetăţenilor ei, 
propunem acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului 
prof. dr. ing. Carţiş Gheorghe Ioan 

Menţionăm că această propunere de a i se acorda titlul de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara domnului prof. dr. ing. Carţiş Gheorghe Ioan a fost făcută de 
către domnul primar al municipiului Timişoara  prof. dr .ing. Gheorghe Ciuhandu  şi 
domnul consilier local Ionel Bungău. 

Vă felicit şi permite-ţi-mi să vă înmânez acest titlu. 
D-NA SARACAN: Dau cuvântul domnului profesor Viorel Şerban , rectorul 

Universităţii Politehnica din Timişoara pentru a susţine laudatio. 
DL. PROF. ŞERBAN: Acordarea distincţiei de Cetăţean de onoare a Timişoarei, 

domnului Prof.dr.ing.Ioan Gheorghe CARŢIŞ, inginer, dascăl şi om de ştiinţă, se înscrie 
ca un moment de referinţă, de onoare şi de bucurie în viaţa comunităţii timişorene. 

Hotărârea de acordare a acestei înalte distincţii are la bază luarea în considerare a 
îndelungatei şi exemplarei sale slujiri a învăţământului universitar şi a ştiinţei în acord cu 
nevoile societăţii, precum şi a competenţei şi priceperii pentru dezvoltarea cunoştinţelor 
şi abilităţilor în domeniul ingineresc. 

Personalitatea remarcabilă a distinsului profesor şi om de ştiinţă, trebuie corelată 
cu destinul Politehnicii, şcoală pe care a slujit-o cu credinţă, contribuind din plin la 
dezvoltarea şi creşterea prestigiului acesteia atât în ţară cât şi în lume. 

Şi pentru că orice eveniment existenţial ne îndeamnă la un recurs al genezei sale, 
să invocăm în continuare câteva repere cruciale pentru acest destin remarcabil care se 
numeşte profesorul Ioan Gheorghe CARTIŞ. 

S-a  născut la data de 08 noiembrie 1936 în Oradea, oraş pe care îl părăseşte în 
1940 când se stabileşte definitiv în Timişoara. Urmează cursurile primare la “Şcoala de 
Aplicaţii” de pe lângă „Şcoala Normală de Băieţi” iar cursurile liceale la „Şcoala medie 
Electrotehnică” pe care o absolvă în anul 1954, an în care în urma concursului de 
admitere devine student al Facultăţii de Mecanică a Institutului Politehnic din Timişoara, 
facultate pe care o absolvă în 1959 cu rezultate foarte bune. 

Nu acceptă să rămână în învăţământ şi nici nu uzează de repartiţia dată în cadrul 
Ministerului metalurgiei, în schimb răspunde ofertei de încadrare ca şef de secţie 
fabricaţie la Centrul Mecanic din Timişoara la nici 23 de ani, post pe care îl ocupă între 
1959-1961. În aceeaşi perioadă menţine o strânsă legătură cu facultatea , ceea ce a făcut 
ca la solicitarea mentorilor săi, din toamna anului1961 să ocupe prin concurs postul de 
asistent.Aşa începe epopeea care durează de jumătate de veac şi pe care profesorul Ioan 
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CARŢIŞ a ştiut să o onoreze printr-o pilduitoare fidelitate, abnegaţie şi pasiune, dar şi 
printr-un autentic profesionalism. 

Tezaurizând o bogată zestre intelectuală, la care se adaugă un spirit interogativ 
neobosit, dar şi fermă disciplină în a-şi asuma geometria imperturbabilă  a timpului, 
Domnia Sa parcurge toate treptele ierarhiei didactice, asistent 1961, şef de lucrări 1968, 
conferenţiar 1977, profesor universitar 1990, pentru ca în prezent să aibă statutul de 
profesor consultant. 

Obţine titlul de doctor inginer în 1973, devine membru titular al Academiei de 
Ştiinţe Tehnice din România în 1998, Doctor Honoris Causa al Universităţii Aurel Vlaicu 
din Arad în 2003. 

În profilul de personalitate al profesorului Ioan Carţiş se îngemănează într-o 
armonioasă conlucrare mai multe faţete, de inginer, dascăl, cercetător şi ctitor de şcoală. 

Încercând a schiţa câteva dintre cele mai sugestive contururi pentru fiecare dintre 
ipostazele menţionate, se cuvine a preciza că profesorul Ioan Carţiş reprezintă magistrul 
prin excelenţă, adică un trezitor şi un modelator de energii, care a deschis porţi şi a creat 
punţi, vertebrând  profesional generaţii întregi de studenţi şi doctoranzi. 

Dar mai presus de toate, domnia sa întruchipează un adevărat model, alături de 
care cei mai tineri pot să-ţi reverse întrebările fundamentale până când vor dobândi 
recolta răspunsurilor de mai târziu. 

Vocaţia de inginer, creator de nou s-a manifestat în întraga sa activitate, ea 
regăsindu-se în asimilarea şi producerea primului aparat de muls mecanic din ţară şi a 
unor prese de injectat mase plastice, prize de putere, instalaţii şi utilaje de tratament 
termic, în 40 de contracte de colaborare cu producţia. 

Activitatea didactică caracteristică unui adevărat dascăl, a desfăşurat-o cu o 
măiestrie pedagogică de cel mai înalt nivel de către profesorul Ioan Carţiş. 

În cei aproape 50 de ani dedicaţi şcolii şi-a pus amprenta în formarea a sute de 
ingineri. În cadrul orelor de laborator, a proiectelor de an şi de diplomă şi a prelegerilor în 
cadrul orelor de curs a inoculat studenţilor setea de cunoaştere, spiritul creator şi dorinţa 
de perfecţionare continuă. 

A pus la dispoziţia studenţilor un important suport bibliografic concretizat în 4 
îndrumătoare de laborator, 2 manuale universitare şi 2 cărţi de specialitate, toate în 
domeniul tratamentelor termice, respectiv termochimice în care s-au regăsit cele mai noi 
cunoştinţe în domeniu. 

Activitatea de cercetare ştiinţifică desfăşurată de profesorul Ioan Carţiş este 
orientată preponderent pe teme din domeniul Ştiinţei materialelor şi al Tratamentelor 
termice, având publicate peste 130 de lucrări. 

În acelaşi domeniu a coordonat şi îndrumat zeci de studenţi în cadrul cercurilor 
ştiinţifice studenţeşti, mulţi dintre ei obţinând premii la nivel naţional.Cu aceeaşi pasiune 
şi competenţă a îndrumat şi doctoranzi în activitatea de cercetare ştiinţifică şi tinerii din 
catedră. În acelaşi context merită a fi menţionat şi faptul că Domnia Sa a fost şi director 
al “Centrului de cercetări pentru procesarea şi caracterizarea materialelor avansate”. 

În perioada în care a fost Rector (1996-2004) aceste preocupări au căpătat alte 
dimensiuni când peste 300 de cadre didactice tinere au beneficiat de stagii de 
documentare şi cercetare în universităţi de prestigiu din Europa, Japonia, Statele Unite, 
etc..ceea ce a făcut ca nivelul ştiinţific al cercetărilor să fie la cotele cele mai înalte 
.Producţia de cercetare ştiinţifică exprimată prin numărul de articole publicate şi teze de 
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doctorat susţinute a atins cele mai înalte valori.Spre exemplificare se arată că în perioada 
1996-2000 au fost susţinute 278 teze de doctorat, respectiv 265 între 2000-2004.La 
acestea se mai adaugă în aceeaşi perioadă 453 cărţi tipărite în edituri recunoscute şi 3293 
articole publicate. 

Nu poate fi rotunjit portretul psihologic al profesorului Ioan Carţiş fără a creiona 
succint şi realele sale virtuţi de conducător. Timpul a arătat că domnia sa a fost nu doar 
un simplu martor, ci mai ales regizor şi autor la multe dintre cele mai importante 
prefaceri pe care Politehnica timişoreană le-a traversat în ultimele decenii. Indiferent de 
funcţia sa managerială care s-a consumat la nivelul catedrei sau al universităţii ori a altor 
organisme de interes ştiinţific, cultural sau social, ea s-a individualizat prin rigoare, 
disciplină, consistenţă şi un pilduitor fler al intensităţii. 

Deşi a preluat conducerea universităţii într-o perioadă extrem de grea, după o 
evaluare atentă a stării în care aceasta s-a aflat, a elaborat o serie de programe care s-au 
dovedit a fi benefice şcolii. 

A reuşit în scurt timp să restructureze universitatea prin crearea de noi 
specializări, departamente, centre de cercetare sau facultăţi. 

Au fost actualizate şi modernizate planurile de învăţământ în acord cu cele din 
alte universităţi de prestigiu şi cu cerinţele economiei, ceea ce a făcut ca interesul 
tinerilor pentru inginerie să sporească şi în consecinţă numărul de studenţi să crească 
continuu, s-a ajuns ca de la 7746 de studenţi în 1996 să ajungă la 10828 în 2004. 

Au fost stimulate şi extinse continuu formele de învăţământ tip „master”, 
respectiv învăţământul doctoral. 

În competiţie cu celelalte universităţi din ţară a reuşit ca prin concurs, să înscrie 
Politehnica în rândul celor 8 universităţi pilot în cadrul programului de reformă 
instituţională. 
A introdus pentru întâia dată sistemul de credite transferabile, a extins învăţământul prin 
forme noi, precum cel „la distanţă”, respectiv „învăţământul continuu” în sprijinul căruia 
a înfiinţat „Centrul de formare continuă”. De asemenea a dat fiinţă Editurii Politehnica. 
O atenţie aparte a acordat-o Rectorul Carţiş resurselor umane cu aplecare atât spre 
dascălii mai vârstnici, cei care în timp au constituit temelia Politehnicii, cât şi celor tineri 
atraşi în universitate pentru a asigura continuitatea şi creşterea nivelului prestaţiei 
didactice şi ştiinţifice. 
 Au fost create condiţii stimulative pentru promovarea pe trepte ierarhic superioare, 
grăitor în acest sens fiind numărul mare de promovări (556 în perioada 1996-2000), 
trendul menţionându-se şi în continuare. 

Grija faţă de dascălii vârstnici şi valoroşi s-a regăsit în prelungirea activităţii 
acestora şi peste vîrsta pensionării inclusiv prin acordarea statutului de profesor 
consultant cu remunerare potrivit legii. 

În evidenţierea virtuţilor de manager se cuvine a fi subliniat faptul că pentru întâia 
dată s-a procedat la redefinirea raportului dintre managementul academic şi cel 
administrativ la nivel de universitate cu integrarea structurilor manageriale respective. 

O grija deosebită a manifestat profesorul Ioan Carţiş în calitate de rector faţă de 
patrimoniul universităţii. De la început a elaborat un plan judicios de reparare sau 
consolidare, după caz, a imobilelor (facultăţi, laboratoare, cămine) aparţinând 
universităţii, asigurând în acest fel condiţii optime de muncă, de învăţătură şi de locuit în 
cămine. 
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Programul de dezvoltare a patrimoniului a inclus aducerea de noi terenuri şi 
clădiri, astfel că la zestrea veche se mai adaugă două unităţi hoteliere moderne prevăzute 
cu restaurante (Casele Politehnicii nr.1 şi 2).Programul de investiţii conceput de rectorul 
Ioan Carţiş pe cât de îndrăzneţ, s-a dovedit a fi necesar şi util.Acest program a vizat 
dotarea laboratoarelor cu echipamente specifice, în special din fonduri atrase din proiecte, 
dotarea cu calculatoare a tuturor structurilor şi cabinetelor, introducerea internetului în 
facultăţi şi cămine. Investiţiile de marcă ce poartă paternitatea rectorului Ioan Carţiş 
înseamnă modernizarea şi reconstrucţia a două baze sportive, complex de clădiri la 
Facultatea din Hunedoara, o sală modernă a senatului şi mai ales bibliotecă  modernă care 
conţine o aulă şi alte dotări, investiţie aflată în prezent în faza de finalizare,ş.a.Prin darea 
în folosinţă a acestei investiţii, nu doar Politehnica ci şi Timişoara se vor putea mândri cu 
un asemenea edificiu. 

Un alt proiect de anvergură iniţiat şi finalizat în cele două mandate ale Rectorului 
Carţiş a constat în dotarea marilor edificii sau grupuri de clădiri cu centrale proprii de 
încălzire, asigurând astfel autonomia, confortul şi nu în ultimul rând reducerea drastică a 
cheltuielilor. 

În realizarea acestor obiective şi a multor altora nemenţionate, rectorul Ioan Carţiş 
s-a bucurat în permanenţă de ataşamentul şi concursul aparatului tehnico-administarativ 
pe care a ştiut să-l motiveze şi să-l aibă alături în toate demersurile. 

Cooperarea internaţională a universităţii a constituit în permanenţă o preocupare 
de cea mai mare importanţă a rectorului Ioan Carţiş, el personal iniţiind şi încheind o 
seamă de contracte de colaborare cu universităţi de prestigiu din lume sau cu mari 
companii. Spre exemplificare sunt menţionate contracte cu universităţi din Germania, 
Franţa, Japonia, etc, şi programe care se derulează în cele mai bune condiţii şi astăzi.A 
sprijinit iniţiativele din facultăţi în încheierea  de contracte cu universităţi din întreaga 
lume şi în special din Europa, acestea având rolul de a corela  programele de studiu, de a 
asigura schimbul de cadre  didactice şi de a dezvolta în comun cercetarea ştiinţifică.Prin 
experienţa şi extensia dobândită, această activitate a devenit deja una instituţionalizată. 

Merită a fi menţionată noua orientare pe care a imprimat-o rectorul Ioan Carţiş în 
privinţa deschiderii universităţii către mediul socio-economic în a sprijini atragerea de 
noi şi importante investiţii în Timişoara. Este recunoscut în acest sens aportul adus la 
atragerea şi mai apoi la larga cooperare cu companiile Solectron, Continental, Kathrein 
ş.a la care se pot adăuga fructoasele colaborări cu Alcatel, Siemens, Zoppas, 
Drexelmayer, ş.a. 

Beneficiile acestor colaborări au fost imense, ele contribuind la dotarea 
laboratorelor, dezvoltarea cercetării ştinţifice, îmbunătăţirea performanţelor actului 
didactic, oferirii de locuri de muncă pentru absolvenţi. 

În paleta largă de preocupări a profesorului Ioan Carţiş un loc aparte l-a constituit 
sportul, în special fotbalul. L-a practicat în tinereţe ca jucător la „Ştiinţa”-tineret iar mai 
apoi în structurile de conducere ale Clubului „Politehnica”. 

De numele profesorului Ioan Carţiş se leagă momente importante din viaţa 
clubului precum restructurarea şi promovarea echipei de fotbal în 1973, participarea în 
cupele europene în 1991 şi 1992. La acestea se adaugă înfiinţarea Asociaţiei Sportive 
„Politehnica” , formarea unei noi echipe de fotbal care prin fuziune cu AEK-Bucureşti a 
readus fotbalul timişorean în prim planul competiţional. 
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În semn de recunoaştere a aportului şi a implcării în susţinerea sportului, profesorul Ioan 
Carţiş este astăzi preşedinte de onoare al A.S. Politehnica şi al F.C. Politehnica. 

Nu poate fi încheiat acest „Laudatio” fără a se menţiona că de-a lungul timpului 
profesorul Ioan Carţiş, în semn de recunoaştere a competenţelor sale, a făcut parte dintr-o 
serie  largă  de comisii şi organisme ale Ministerului Educaţiei, sau de cultură, de 
asemenea că i s-au conferit o seamă de distincţii, diplome de excelenţă sau decoraţii. 

În încheiere, merită a fi desprins din context, faptul că perioada în care rector al 
Politehnicii a fost profesorul Ioan Carţiş, este recunoscută ca una dintre cele mai fertile 
nu numai prin investiţiile în clădiri şi dotări ci mai ales prin formarea de şcoli noi de 
cercetare ştiinţifică şi  prin valorificarea potenţialului uman şi a prestaţiei acestuia. 

Revenind în prezent, astăzi profesorul Ioan Carţiş semnifică în Politehnica din 
Timişoara aceeaşi augustă autoritate a cărei influenţă este una atmosferică precum clima 
asupra planetelor. 

Întregul parcurs de viaţă al profesorului Ioan Carţiş a fost construit prin muncă, 
corectitudine şi modestie, pe inovaţia zilei de mâine. Distincţia acordată astăzi doreşte să-
i inoculeze, în esenţă, sentimentul tonic că prin sutele de mlădiţe ce au lastarit luxuriant 
din trunchiul său, viitorul îi aparţine. 

D-NA SARACAN: Dau cuvântul domnului profesor Carţiş. 
 

 Dl. CARTIS:  Domnule primar, onorati membri ai Consiliului Local, stimati colegi 
si invitati. Momentul ma expune unei stari de tensiune aparte si sper sa reusesc sa-mi 
stapanesc emotiile si daca nu, macar in parte sa vi le transmit. 
 Ingaduiti-mi sa vin cu un altfel de  discurs, incerc sa-i dau o alta structura , un alt 
continut. 
 Traiectoria parcursa de fiecare dintre noi este influentata de mai multi factori. 
Retin ca importanti trei: educatia primita in familie, educatia primita in mediul 
institutional si mediul social in care m-am dezvoltat si am trait marea parte a vietii. 
 Multumesc parintilor pentru educatia pe care mi-au dat-o.Ne-au dat o educatia 
religioasa care si-a pus amprenta asupra constiintei noastre, ne-au invatat ca numai 
prin munca putem dobandi satisfactii. 
 Multumesc fratilor  mei, care in perioade foarte grele au tinut unitatea familiei. 

Am fost unul dintre tinerii norocosi care pe intreaga perioada de scolarizare am 
beneficiat de niste dascali de exceptie. 
 Intrand in Politehnica am inteles ce inseamna spiritul acestei scoli. 
 Nu pot sa uit momentele din 1956 cand marea parte a dascalilor au fost alaturi, 
daca nu in fruntea studentilor.  
 Laudatio a fost plin de sublinieri, au fost momente de bucurie, satisfactie dar si 
momente grele cand eram tentat sa cedez. Nimic nu se putea face de unul singur. Am 
avut sansa ca o parte din colegii mei sa-mi fie alaturi la o seama de proiecte care le-
am initiat sau care le-am preluat de la ei. Le multumesc acestora. 
 S-a spus ca am jucat rolul de regizor si as putea spune ca am fost si actor. 
Valoarea uni spectacol nu o da  numai regizorul ci depinde de talentul si implicarea 
actorilor. 
 Mai doresc sa fac niste referiri la activitati in care m-am regasit din domeniul 
social, economic,universitar si politic. 
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 Implicatia in domeniul social, denumirea universitatii noastre inainte de Revolutie 
cand se chema Institutul Politehnic “Traian Vuia”, la  numele Vuia s-a renuntat dupa 
anii 1990.Am incercat sa aducem numele inapoi. 
Am dorit sa partcip la convingerea unor investitori sa vina in Timisoara. Proiectul cu 
Katrein este cunoscut, se deruleaza in conditii excelente si acum. La fel si 
Continentalul, am introdus cursuri de masterat si studentii nostri au facut practica la 
Hanovra. 
 Solectronul  a acceptat si a facut investitii in Timisoara. 

In ceea ce priveste Facultatea de Sport de la Universitatea de Vest, a fost 
desfiintata si  la solicitarea domnului professor Balita care mi-e cerut sprijinul pentru 
reinfiintarea Facultatii de Sport am  facut demersuri la Minister si in toamna anului 
1990 s-a dat primul concurs de admitere.  
 
 In toamna anului 2000, s-a constituit unn grup care sa  studieze oportunitatea 
pentru a intra si Romania in NATO. Din grup au facut parte presedintele de atunci si 
actual, fosti prim ministri, oameni politici, oameni din presa si oameni din societatea 
civila printre care m-am numarat si eu. 
 Adevarata mare realizare din viata mea, coautor principal este sotia mea , sant 
cele doua fete care s-au realizat profesional si social, doi gineri si doi nepoti. 
 Multumesc celor care au initiat procedura de a mi se acorda aceasta inalta 
distinctie. Va multumesc. 
D-na SARACAN:  Va multumesc si urmeaza o scurta pauza pentru sampanie. 
 
 

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

Municipiului Timişoara domnului HEINZ DOLL 
 

D-NA SARACAN: Iniţiez procedura de vot: 
16 voturi pentru 
 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
anul 2012 al S.C.  Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A 

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea art.8 al Hotărârii Consiliului Local  nr. 

171/31.05.2011 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara 
pentru anul 2012 

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
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17 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

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

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 

 
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea avalizării de către  Municipiul Timişoara a 
biletelor la ordin  emise de către S.C. Internationl Recycling Energy S.A.  în vederea 

finanţării proiectului „Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din 
deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud 

Timişoara” 
 

D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 

18 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a 

biletelor la ordin emise de către S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. 
în valoare de 35 milioane  lei în vederea finanţării şi refinanţării unor lucrări de investiţii 

la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică 
 

DL. ŢOANCĂ: Am două amendamente sugerate de conducerea centrală a 
Bancpost. La punctul 1 în completarea proiectului „ Se aprobă contractarea de către SC 
Colterm SA Timişoara a unei facilităţi de credit la termen în valoare de 35 milioane lei de 
la Bancpost având ca destinaţie finanţarea unei investiţii” 

La punctul 3 „Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze 
contractul de facilitare de credit cu Bancpost, să avalizeze biletele la ordin şi să 
întreprindă orice alte acţiuni necesare.  

D-NA SARACAN:  Aş dori să întreb dacă bancpost a reieşit în urma unei 
negfocieri şi de aceea introducem Bancpost, sau? 

DL. ŢOANCĂ:Cele două amendamente au venit exact pe ultima suta de metrii, 
în forma exactă a conducerii de la Bucureşti a Bancpost. Probabil au fost discuţii. Sunt 
domnii de la Colterm aici. Se doreşte inserarea în hotărâre pentru a avea garanţia şi noi 
întrând în vacanţă până în toamnă să nu fie alt gen de interpretări şi să rămână dl. primar 
fără instrumente. 

D-NA SARACAN: Dacă nu sunt mai sunt amendamente din sală supun la vot 
amendamenmtele formulate:  

Iniţiez procedura de vot: 
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Supun la vot întregul proiect de hotărâre: 
19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1304/2002 

încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. , pentru spaţiul  
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Hector nr.1 

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
16 voturi pentru 
Proiectul a fost respins 

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1498/2007 

pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, 
str. Eugeniu de Savoya nr.18, încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala 

Timiş 
 

D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 

19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1327/2002, 

pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, 
str. Eugeniu de Savoya nr. 7, încheiat cu Asociaţia Clubul de Prietenie Româno-Yugoslav 

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 

 
PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind încheierea de fişe de calcul pentru persoanele fizice şi 
juridice, care au deţinut contracte de închiriere pentru spaţii cu altă destinaţie decât aceea 
de locuinţă şi care nu au beneficiat de noi contracte datorită notificărilor depuse de terţi în 

baza Legii nr. 10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii 1/2001 şi Legii nr. 247/2005 
 

D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 

19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 14 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 locuinţă situat în Timişoara, str. Răscoala de la 1907 nr.1/A 
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D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  dobândirii de către municipiul Timişoara, a 

terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Tona Ionel Valentin 
şi Tona Rodica 

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 

 
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
43/24.02.2009 privind aprobarea „Regulamentului privind factorii de mediu din zona 

metropolitană Timişoara” 
 

D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 

20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Local nr.371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe 
teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin HCL nr.206/26.05.2009 

 
D-NA SARACAN:  Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 

 
 

PUNCTUL 18 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 Conservator – Filiala 
Judeţului Timiş 

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
1 vot împotrivă 

 
PUNCTUL 19 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 Asociaţia Filatelică Timişoara şi 

extinderea Asociaţie Judeţene de Fotbal – Timiş 
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D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
20 votrui pentru 

 
PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosinţă gratuită pe 49 de ani a terenului 
cu nr. cad. A643/b în vederea amenajării unui  cimitir musulman 

 
D-NA SARACAN:  Proiectul nu are viza juridică.  
DL. SECRETAR: Eu îl avizez de legalitate.  
DL. EHEGARTNER: Asta vroiam să întreb care este motivul pentru care nu aţi 

avizat proiectul? 
DL. SECRETAR: Asociaţia Concordia care până acum a pierdut toate procesele, 

din suprafaţa aceea mare de teren de 300 şi ceva de hectare revendică şi ei acolo o 
suprafaţă. Aici e vorba de o suprafaţă de 8000 mp în extinderea celuilalt cimitir, deci nu 
ne încurcă cu nimic. Din punctul meu de vedere eu dau viza de legalitate. Au şi ei dreptul 
la un cimitir.  

DL. EHEGARTNER: De ce nu aţi dat viza de legalitate până acum? 
DL. SECRETAR: N-am dat la nici un proiect viza de legalitate care a venit pe 

ultima sută de metrii fiindcă aşa au mers treburile. Nu am notă, eu îl avizez de legalitate. 
DL. PRIMAR: De mai bine de un an de zile discut cu această comunitate şi mi se 

pare normal ca într-un oraş ca Timişoara, unde există tot felul de cimitire confesionale, 
oamenii aceştia sunt câteva mii în Timişoara, să aibe lăcaş de veci, să nu se ducă la 
salonta sau în altă parte. E o ruşine pentru oraşul acesta. Ceea ce face asociaţia 
Concordia, nu ştiu daca e cineva în sală, dar de ani de zile, pentru interese imobiliare 
foarte bine dirijate blochează această treabă. Noi am câştigat până acum toate proiectele 
şi am considerat că îi putem ajuta pe concetăţenii noştrii şi de aceea mi-am permis să 
propun pentru oportunitate acest proiect. 

DL. EHEGARTNER: Întrebarea era foarte punctuală. Dacă este corect acest 
proiect de ce nu are viza de legalitate. 

DL. SECRETAR: Mi-am dat viza în plen, pentru că problema este următoarea: 
orice teren dacă este revendicat nu poate fi încredinţat, dar Concordia din 300 şi ceva de 
hectare revendică 100 şi ceva hectare. Sunt pierdute toate procesele, nu împietează aceşti 
8000 de metrii. Din punctul meu de vedere ar fi păcat acum să spun că din punct de 
vedere juridic nu putem pentru că e revendicat terenul. 

DL. ORZA: Explic eu într-un mod mai plastic. Din toată sala asta se revendică 
locul d-lui Ehegartner şi nu poate să stea jos dl. Stoia pentru că e cineva care cere un loc. 
Nu toată sala e revendicată ci doar un loc. La fel e şi aici, ei acolo revendică pe toată 
tarlaua aia o bucată şi juriştii spun că nu se ştie exact care zonă pentru că nu se referă 
strict la o anumită zonă. Bucăţica aceasta putem să le-o dăm oamenilor acestora pentru că 
mai sunt suficiente alte sute de hectare acolo şi când va câştiga asociaţia Concordia 
procesele să fie împroprietăriţi cu ele.  

D-NA SARACAN: Probabil trebuie anunţaţi şi colegii care au solicitat acest 
teren că dacă cumva se va întâmpla ceva să nu aibe pretenţii şi ei. Adică să nu îi încurcăm 
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de două ori, să le dăm şi apoi să nu poată construi nimic pentru că nu li se dă autorizaţie. 
Deci s-a clarificat. 

D-NA SARACAN: Eu vreau să specific că de acum 2 ani, de când am auzit că 
singurul cimitir musulman este la Salonta şi există un număr semnificativ de musulmani 
în Timişoara am încercat împreună cu Direcţia de Patrimoniu să găsim o soluţie. Iată ca a 
trebuit să vină alegerile pentru a găsi soluţia respectivă, dar mai bine mai târziu decât 
niciodată. Ne bucurăm şi vom susţine această iniţiativă perfect normală, dar nu vom 
înţelege niciodată de ce trebuie să vină alegerile pentru a rezolva o problemă a 
concetăţenilor noştrii.  

DL. ORZA: Pentru că sunt consilieri care ridică probleme de genul acesta  
D-NA SARACAN: Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 

 
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru 
terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr. 112/1995, 

situat în Timişoara, str. Ardealul nr.46 
 

D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 

20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru 

terenul aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr.112/1995, 
situat în Timişoara str. Răchitei nr.8 

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 

 
PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  apartamentarea imobilului situat în Timişoara, Str. 
Alexandru Odobescu nr.62 

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind subapartamentarea imobilului situat în Timişoara str. 

Macilor nr.2 
 

D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
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19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 25 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 16/B/2, situat în imobilul din B-dul Revoluţiei nr.3, la preţul de 

240.000 euro 
 

D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 

20 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 

Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor nr.1, 2, 3 şi 4, situate în 
imobilul din str. Gheorghe Doja nr.4, la preţul de 250.000 euro 

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 

 
PUNCTUL 27 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/I, situat în imobilul din strada  F.Mercy nr.9, la preţul de 
203.150 lei 

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz şi servitute, pentru Postul 

Trafo, situat pe terenul în suprafaţă de 12 mp., din B-dul Michelangelo la intrarea în 
Parcul Copiilor „Ion Creangă”, având nr.top. 98, înscris în C.F. nr.2 

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 
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PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea caietului de sarcini pentru scoaterea la 

licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public cu 
terase sezoniere în Piaţa Victoriei 

 
DL. STOIA: Avem 2 amendamente: 1 propunem scoaterea la licitaţie publică 

deschisă a amplasamentelor 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5,6,7,8 şi 9 situate în Piaţa 
Unirii în condiţiile caietului de sarcini şi a documentaţiei aprobate cu menţiunile: durata 
contractului nu poate depăşi data de 30.09. 2012. În situaţia începerii lucrărilor de 
reabilitare a zonei istorice din Piaţa Unirii şi în cazul în care este necesară intervenţia pe 
terenul aparţinând domeniului public pe care sunt amplasate terase sezoniere, deţinătorii 
acestor terase vor dezafecta terenurile necondiţionat la somaţia Primarului Municipiului 
Timişoara în termen de 15 zile de la data înştiinţării.  

Se completează caietul de sarcini ce constituie anexa nr. 1 la HCL 341/2011 
privind aprobarea caietului de sarcini, a instrucţiunilor privind elaborarea şi prezentarea 
ofertei şi a contractului de închiriere pentru scoaterea la licitaţie publică deschisă a 
amplasamentelor în vederea ocupării domeniului public, rulote comerciale mobile cu 
amplasamentul nr. 11 str. Traian Grozăvescu înscris în CF nr. 420077 cu destinaţia 
comercializare produse de panificaţie şi patiserie. 

DL. ORZA: Am reţinut bine? Se scoate la licitaţie Piaţa Unirii? Ideea era aşa: noi 
în anii trecuţi s-a prelungit acordul de funcţionare pentru că se credea că vor începe 
lucrările. Acuma la fel de la Direcţia de Dezvoltare s-a spus că vor începe anul acesta. 
Toate procedurile acestea de licitaţie pot să dureze un anumit termen. Asta vreau să ridic 
atenţia, consiliul local decide, se poate face ori prelungirea acordului de funcţionare şi 
după ce se termină lucrările să se facă o licitaţie pentru un termen mai lung, pe perioada 
următoare sau se alege varianta prelungirii acum pe sezonul acesta în Piaţa Unirii. 

D-NA JUNIE: Ca lucrări, Piaţa Unirii este programată să înceapă în primăvara 
anului viitor, deci pe un an nu se poate face licitaţie.  

D-NA SARACAN: Contractul este până în 30.09, discuţia se pune referitor la 
forma de atribuire, este licitaţie deschisă sau prelungirea acordului la cei existenţi.  

DL. ORZA: Mie mi se pare absurd să faci licitaţie pentru 4 luni.  
D-NA SARACAN: Aşa este solicitarea de amendament. 
DL. PAU: Aş vrea să subscriu la cele spuse de dl. Stoia având în vedere că noi 

prelungim de fiecare dată, nu avem certitudinea că aceste lucrări vor începe la anul şi de 
fiecare dată beneficiază aceleaşi persoane. Scoatem la licitaţie în 15 zile şi cine dă bani 
mai mulţi completează bugetul consiliului local. Mi se pare o normalitate acest lucru. 
Licitaţia poate să dureze atâta timp cât avem termenele legale, dacă noi o prelungim 
artificial nu este normal. Este normal să obţinem cât mai mulţi bani putem.  

DL. SECRETAR: Eu vreau să vă spun că toate hotărârile vechi prin care s-au 
stabilit amplasamentele sunt abrogate. Nu mai e nici o bază legală pentru prelungire, 
trebuie scoase la licitaţie şi gata.  

DL. ORZA: Eu am vrut doar să vă ridic atenţia, nu am nici un fel de parti-pris. 
Am un amendament pentru Piaţa Victoriei şi anume ca cei de la Urbanism să accepte să 
se treacă pe lista de amplasamente şi spaţiul acela unde a fost Cofetăria Violeta,str. 
Goethe nr.1 
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 Acela nu era prevăzut pentru că se lucra la clădirea din spate şi nu se putea face 
terasă acolo. 

D-NA SARACAN: Sunt trei amendamente, dacă sunteţi de acord să le supun la 
vot împreună pentru a câştiga timp. Nu am să le mai dau citire în întregime. Supun la vot 
amendamentele. Iniţiez procedura de vot: 

18 voturi pentru 
2 voturi împotrivă 
Cine este pentru proiectul in intregime ? 
 -20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  închirierea prin licitaţie publică a trei amplasamente 

situate în incinta Grădinii Zoologice din Municipiul Timişoara 
 

D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 

19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea caietului de sarcini în vederea 

achiziţionării serviciului  „Închirierea şi întreţinerea toaletelor ecologice mobile pe raza 
municipiului Timişoara” 

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini pentru concesionarea 

prin licitaţie publică a terenului din str. Ştefan cel Mare nr.44, înscris în C.F. nr.420718 în 
suprafaţă de 336 mp, în vederea realizării unei parcări publice ecologice 

 
D-NA SARACAN:  Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
1 abţinere 

 
PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele îndreptăţite să li se 
atribuie în mod gratuit terenul de sub construcţiile dobândite în baza Legii nr.112/1995 

 
D-NA SARACAN:  Dau cuvântul domnului Secretar, nu este viza juridică pe 

proiect.   
DL. SECRETAR: Eu îmi asum problema de legalitate aici, pentru că într-adevăr 

ce se spune în nota de la juridic este ok, dar în regulament era trecut că nu se poate trece 
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la vânzare sau la dare gratuită dacă există un proces pe rol, dar în cazul acesta procesul 
este dat exact de persoanele respective care au solicitat în instanţă să li se dea gratuit 
terenul. Între timp noi le-am vândut o parte şi o parte care a rămas acum nu le-o dăm 
pentru că este proces pe rol. Eu îmi asum şi îmi însuşec legalitatea. 

D-NA SARACAN: Supun la vot proiectul. 
Iniţiez procedura de vot: 
-18 voturi pentru 
-1 abţinere 

 
PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului estimativ de vânzare a terenurilor 
aferente construcţiilor edificate de către S.C. BRAYTIM S.R.L., situate în calea 

Martirilor nr.51 
 

DL. GRINDEANU: Am o singură nedumerire aici. De ce nu e nevoie de 18 
voturi aici, totuşi e o chestiune de patrimoniu. Eu cred că normal, juridic ar trebui 18 
voturi fiind o chestiune de patrimoniu.  

D-NA SARACAN: Atunci să ne concentrăm. Supun la vot proiectul de hotărâre. 
Iniţiez procedura de vot: 

-17 voturi pentru 
-1 vot împotrivă  
-2 abţineri  

 
 

Proiectul a fost respins. 
DL. SECRETAR: Acum nu se vinde nimic. Se stabileşte un preţ. Eu nu mă pot 

pronunţa pentru că sunt în cauză. Normal din punctul meu de vedere trebuiesc 18 voturi. 
DL. ŢOANCĂ: Noul Consiliu Local va fi îndreptăţit să o facă. 
DL. SECRETAR: Nu noul Consiliu Local, la următoarea şedinţă.  
DL. ŢOANCĂ: Dl. secretar, nu putem stabili un preţ estimativ, trebuie mandatată 

comisia de negociere. 
DL. ORZA: La preţurile de vânzare care au fost nu s-au aprobat cu două treimi. 
DL. SECRETAR: Eu sunt în cauză şi nu pot să mă pronunţ, dar trebuie să fiţi 

constanţi. Toate preţurile de vânzare au fost aprobate cu 14 voturi nu au fost cu două 
treimi.  

DL. MOLDOVAN: Noi am mai aprobat preţuri de vânzare cu 14 voturi. 
DL. PAU: Lăsaţi juridicul să decidă după dacă a trecut sau nu. Haideţi să 

continuăm. Nu are rost să facem polemică. Nu putem schimba nimic noi. Votul este dat. 
D-NA SARACAN: Trebuie să fim cinstiţi şi să recunoaştem că punctul 3 al 

acestui proiect se referă la vânzare. Proiectul are 17 voturi, vor vedea cei de la juridic ce 
vor face cu el, din punctul meu de vedere are nevoie de 18 voturi.  

 
PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea parcelei cu număr cadastral 17294/1 în 
suprafaţă de 1646 mp., înscrisă în C.F. nr. 404439 Timişoara în parcelele cu nr. cad. 

17294/1/1 (810mp), nr. cad. 17294/1/2 (186 mp) şi nr. cad. 17294/1/3 (650 mp), 
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dezmembrarea parcelei cu nr. cad. 17293 în suprafaţă de 4280 mp., înscrisă în C.F. nr. 
409218 Timişoara, în parcelele cu nr.cad. 17293/1 (755 mp) şi nr. cad. 17293/2(3525 mp) 

 
D-NA SARACAN: Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
-20 voturi pentru 

 
PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  concesionarea prin licitaţie publică deschisă  a bazei 
sportive de agrement din Timişoara, Splaiul T. Vladimirescu nr.17a 

 
D-NA SARACAN: Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
-14 voturi pentru 
-5 abţineri 
DL. MOLDOVAN: E o chestiune foarte curioasă, în sală suntem 21, niciodata nu 

au fost prezenţi 21 la vot. 
D-NA SARACAN: Oricum suntem mai mulţi ca niciodată şi sunt 5 voturi 

negative. Nu mai insistăm. 
 

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea   şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local  nr. 369/25.10.2011 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
189/31.05.2011 – privind prelungirea dreptului de folosinţă gratuită a clădirii Palatul 

Culturii din Timişoara în favoarea Teatrului Naţional „Mihai Eminescu”, Operei 
Naţionale Române Timişoara, Teatrului German de Stat Timişoara şi Teatrului Maghiar 

de Stat „Csiky Gergely” Timişoara 
 

D-NA SARACAN: Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 

-21 voturi pentru 
 

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „ Professional network, a 

famework development process for competencies base don interactive learning methods” 
(Reţea profesională, cadru pentru dezvoltarea competenţelor bazate pe metode de 

învăţare interactive) câştigat de Liceul Teoretic Bartok Bela şi împreună cu partenerul 
transfrontalier Şcoala Generală Reformată  „Kis Balint” din Vesyto Ungaria şi finanţat 

prin Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Ungaria 
 

D-NA SARACAN: Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 

-20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI 
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Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
235/28.06.2011 privind aprobarea proiectului “Centru regional de competente si 

dezvoltare a furnizorilor în sectorul automotive”, a Documentaţiei tehnico-economice si a 
Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului 
Timisoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional 

Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - „Sprijinirea dezvoltării durabile a 
oraşelor-poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate 

de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: „Poli de creştere” 
 

D-NA SARACAN: Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 

-20 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara nr. 404/13.12.2011 privind aprobarea proiectului "Crearea si 

Dotarea Centrului Naţional de Informare si Promovare Turistica Timisoara"  în vederea 
accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, 

Axa prioritara 5 - "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului", Domeniul de 
intervenţie 5.3 - "Promovarea potenţialului turistic si crearea infrastructurii necesare, în 
scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistica", Operaţiunea - "Crearea 
Centrelor Naţionale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora" 

 
D-NA SARACAN: Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
-21 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea parteneriatului dintre Municipiul 
Timişoara, Institutul Intercultural Timişoara, Oraşul Zrenyanin, Oraşul Pancevo şi 

Consiliul Local Vrsac pentru implementarea proiectului „Politica Culturală ca instrument 
pentru Dezvoltarea Regională şi a Comunităţii” în vederea accesării fondurilor 

nerambursabile prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia 
 

D-NA SARACAN: Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 

-21 voturi pentru 
 

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local 

nr.32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare 
internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011 
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D-NA SARACAN: Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 

-21 voturi pentru 
 

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii cu un an a Convenţiei – anexă la 

Hotărârea Consiliului Local nr. 137/24.04.2007 încheiată între Municipiul Timişoara şi 
Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timişoara pentru susţinerea serviciului 

social „Cantină Socială Aurelian Balint” privind cazurile care necesită transport la 
domiciliu a hranei, din Municipiul Timişoara 

 
D-NA SARACAN: Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
-20 voturi pentru 

 
PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind privind aprobarea participarii Municipiul Timisoara în 
parteneriat cu Spitalul Clinic Municipal Timisoara si Spitalul General Vrsac ( GHV )  
pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de 

centre medicale de excelenta pentru îmbunatatirea diagnosticului antenatal al 
malformatiilor fetale în aria Timisoara-Vrsac” în vederea accesarii fondurilor 

nerambursabile prin Programul IPA de cooperare transfrontaliera România – Serbia 
 

D-NA SARACAN: Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 
hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 

-21 voturi pentru 
 

PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Municipiului 

Timişoara cu Fundaţia RUBIN în vederea realizării în comun a proiectului „Arta în 
strada” 

 
D-NA SARACAN: Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
-20 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  convenţiei  între Consiliul Local al 

Municipiului Timişoara  şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara  pentru susţinerea 
Centrului de îngrijire socio-medicală pentru vârstnici şi bolnavi cronici „Sfântul Ioan” 

 
D-NA SARACAN: Dacă nu sunt amendamente din sală supun la vot proiectul de 

hotărâre.Iniţiez procedura de vot: 
-19 voturi pentru 
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PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare din partea 

Municipiului Timişoara pentru sportivi, antrenorii şi alţi tehnicieni din cadrul echipelor 
de fotbal ale clubului sportiv S.C. POLITEHNICA S.A 

 
D-NA SARACAN: Proiectul are aviz negativ. 
DL. STOIA: Ca tot ce e legat de personajul Marian Iancu şi acest proiect este 

după părerea mea ilegal încălcând flagrant legea bugetului şi este de natură infracţională.  
DL. ORZA: Eu vreau să vă spun că acest proiect nu are legătură cu Marian iancu, 

are legătură direct cu jucătorii, care au jucat pe teren şi au purtat tricourile acestea cu 
Poli. Că sunt unii care sunt conectaţi la Marian Iancu, că sunt alţii care şi-au bătut joc de 
clubul acesta într-o formă sau alta nu cred că ne dezîndreptăţeşte să considerăm să 
răsplătim nişte sportivi aşa cum am răsplătit pe diverese ramuri sportive direct pe stat de 
plată făcut de Primăria Timişoara pentru că până la urmă oamenii au făcut un efort, nu au 
fost plătiţi, banii aceştia nu reprezintă restanţele clubului faţă de ei şi vreau să vă spun că 
există bani pe sport, deci chestiunea aceasta interpretată de doamna director e eronată din 
punctul meu de vedere. Există bani pe sport şi ei se pot aloca. 

DL. GRINDEANU: Eu văd o notă de la juridic, dincolo de toate celelalte spuse. 
Poate nu trebuie băgat Iancu, deşi nu putem nici să îl dăm la o parte pentru că el există în 
momentul de faţă în club. Nu spun decât ce spune serviciul juridic. Constituie infracţiuni, 
asta spune nota şi se enumeră. În ceea ce priveşte acordarea acestei contribuţii financiare 
pentru susţinerea performanţei sportive arătăm că prin performanţă se înţelege un rezultat 
deosebit, excepţional, ceea ce nu este cazul.  

DL. ORZA: Cu tot respectul dl. viceprimar, am participat la discuţii cu serviciul 
juridic şi le-am cerut să îmi arate negru pe alb unde există o lege în care este definită 
performanţa. Pentru unii performanţa poate să fie pur şi simplu că există un club, pentru 
alţii poate să fie performanţă că promovează, iar pentru alţii că joacă în Cupele europene 
sau la jocurile olimpice. Deci nu există niciunde în lege stipulat ce înseamnă performanţă. 
Chestia ce a scris-o juridicul este o nouă interpretare după bunul plac de la serviciul 
juridic. Nu există noţiunea stipulată juridic referitor la ce înseamnă performanţă.  

DL. GRINDEANU: Probabil că performanţă înseamnă divizia B. 
DL. STOIA: Sunt suficiente societăţi comerciale în Timişoara care au probleme 

cu retribuţia angajaţilor. Păi ce ar fi dacă fiecare societate comercială care şchioapătă să 
le dăm bani. 

DL. ORZA: Lucrurile nu trebuie să rămână aşa. Am specificat clar că aceşti bani 
nu reprezintă datoriile clubului faţă de jucători. De ce introducem în ecuaţie chestiunea 
aceasta?  

DL. PAU: Cu tot respectul consider că rezultatul votului va fi evident, nu are rost 
să intrăm în polemică având în vedere că în momentul de faţă consider că fiecare dintre 
noi încercăm mai mult sau mai puţin să mergem către campania electorală care încă nu a 
început. Haideţi să votăm şi de aici încolo vom vedea ce se întâmplă. Colegii consilieri 
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vor vota sau nu acest proiect. S-a luat la cunoştinţă şi nota serviciului juridic şi de aici 
încolo fiecare îşi asumă răspunderea pentru ceea ce votează.  

DL. MOLDOVAN: Chiar dacă domnul coleg Pau ştie deja cum se va vota eu 
totuşi îmi fac datoria să îmi spun punctul de vedere. E total eronată această subliniere din 
partea serviciului juridic, eu m-am interesat azi, în bugetul local există 1 milion două sute 
şi ceva mii de lei la poziţia bugetară sport, deci nu se pune problema că votăm o alocare 
bugetară care nu există în bugetul Consiliului Local. Sigur că aplicarea hotărârilor de 
consiliu cad în competenţa executivului şi persoanele din executiv sunt destul de 
competente astfel încât să aprobe aceste sume în condiţiile bugetare şi în condiţiile 
celorlalte hotărâri aprobate de către Consiliul Local, chiar dacă va trebui în luna mai să 
facem o rectificare de buget în sensul de a rezolva sumele pentru semestrul 2. Deci din 
punctul meu de vedere nu văd nici o problemă iar legea sportului prevede premierea 
sportivilor indiferent unde ar fi angajaţi, inclusiv pe cei care îi brevetez.  

DL. EHEGARTNER: Dl. Secretar nu aţi pus viza pe acest proiect. Din punctul 
dvs de vedere este ilegală acordarea acestei sume? 

DL. SECRETAR: Îmi menţin nota pe care am scris-o. 
D-NA SARACAN. Supun la vot punctul 47 de pe ordinea de zi: 
-6 voturi pentru 
-5 voturi împotrivă 
-2 abţineri 
Proiectul a fost respins. 

 
PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în participaţiune 
încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi S.C. Timpress S.A., S.C. 

Mediatim S.R.L., S.C. Mav Distribution S.R.L. şi S.C. Hiparion S.A 
 

D-NA SARACAN: Avem aviz negativ de la juridic. Dau cuvântul domnului 
secretar. 

DL. SECRETAR: Nu puteţi din punct de vedere legal aproba un asemenea lucru. 
Am explicat toate punctele, aveţi nota şi a serviciului juridic şi nota mea ca secretar deci 
treburile sunt mai mult decât clare. În primul rând v-aţi încălca propria hotărâre de 
consiliu. Aţi scos rulote la licitaţie, aţi scos tonete inclusiv cu popcorn la licitaţie şi 
chioşcurile de presă sunt trecute în hotărârea dvs că se scot la licitaţie. În al doilea rând, 
în situaţia dată, conform noului cod civil, nu se poate face nici o asociere cu nici o 
societate comercială care aduce profit. În al treilea rând există regula că se aplică legea 
specială 215/2001 care prevede clar doar licitaţia publică. Din punctul meu de vedere 
lucrurile sunt clare ca lumina zilei.  

DL. PRIMAR: Acest punct este cel mai bun exemplu din toate proiectele de 
astăzi că e clar în spiritul unei campanii politice şi indiferent de consecinţele politice, pe 
care eu personal am să le suport, sunt de acord cu dl. secretar. Aici e o chestie mascată, 
dar dvs. decideţi.  

                                                                                                                
Dl. TOANCA:   Colegii mei, initiatori fac parte din toate partidele reprezentate aici. Au 
fost discutii din luna ianuarie pe aceasta tema. In expunerea de motive am spus fosrte clar 
ca acest demers al nostru vine sa rezolve trei probleme cronice in aceasta zona in mun. 
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Timisoara si eu ca fost jurnalist le stiu foarte bine. In primul rand criza fara precedent 
prin care trece presa scrisa, in 18-20 ani in Europa si in America nu vom mai avea presa 
scrisa iar noi, Consiliul Local facem ca acest termen sa fie mai scurt. 
 In al doilea rand, aceste chioscuri , o parte din ele sant mostenite dinainte de 
Revolutie, arata rau.  
 In al treilea rand bugetul municipalitatii nu avea de suferit nimic in conditiile in 
care nu ne incalcam hotararile si regulamentele. 
 Am prevazut 3 lei/mp in zona A si 2 lei/ mp. in zona B. 
Nu vreau sa fie interpretat ca un demers de campanie dar nu voi retrage acest punct de pe 
ordinea de zi. 
D-na. SARACAN:  Cine este pentru ? 
 - 8 voturi pentru 
 - 4 voturi impotriva 
 -6 abtineri 
Acest proiect a fost respins. 
 
 
 
    PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI 

49. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent 
clădirii situate în Timişoara, str. Gheorghe Bariţiu nr. 18, datorat bugetului local 
al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Asociaţiei „Serviciul de Ajutor 
Maltez din România Filiala Timişoara”. 

 
 
Dl. PAU:  La sedinta pe care am condus-o am avut o scutire la impozit similara cu 
aceasta si dupa ce am votat-o, dumneavoastra ati facut o Nota prin care ni se arata ca acea 
scutire este ilegala. 
 Trebuie sa informam colegii nostri , sa stie daca este ilegala. 
Este sau nu este legal? 
Dl. SECRETAR:  Am avut Nota scrisa, nu l-am avizat de legalitate. La maltezi nu am de 
unde sa stiu daca mai fac alta activitate in afara de treburile de binefacere. 
Dl. BODO: CARP-ul, desi desfasoara acolo o activitate din care realizeaza un venit, nu 
realizeaza in scopul impartirii acelui venit catre alt actionar sub forma dividentelor ci 
acele venituri le foloseste pentru finantarea activitatii. 
 Din punctul nostru  de vedere nu este o activitate economica in sensul realizarii de 
profit. 
 Pentru proiectele de la 49 la 54, Directia Fiscala isi asuma raspunderea ca pot sa 
primeasca  scutire din punct de vedere al impozitului pe cladiri. 
D-na SARACAN:  In urma controalelor care se fac, daca nu respecta legislatia isi pierd 
acest drept. 
Dl. BODO:  Iar daunele realizate cad in sarcina persoanelor vinovate, adica eu. 
D-na SARACAN:  Cine este pentru acest proiect ? 
 - 19 voturi pentru 
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    PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI 

50. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului  aferent 
clădirii situate în Timişoara, str. Ana Ipătescu nr.54, datorat bugetului local al 
Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Asociaţiei „Societatea Română 
Speranţa”. 

 
D-na SARACAN:   Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 51  AL ORDINEI DE ZI 
51. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 

aferent anului fiscal 2012 pentru nouă clădiri Fundaţiei „Pentru Voi”.  
 
D-na SARACAN:   Cine este pentru ? 
 - 18 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI 

52. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent 
cladirii situate in Timisoara str. Gheorghe Lazar nr. 10-12 datorat bugetului local 
al municipiului Timisoara pentru anul fiscal 2012, Uniunii Adam Müller 
Güttenbrunn 

 
D-na SARACAN:   Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 
 
 
    PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI 

53. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii la plata impozitului pe cladiri 
aferent anului fiscal 2012 pentru patru cladiri,  Fundatiei Umanitare „Centrul 
Vietii”. 

 
D-na SARACAN:   Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
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PUNCTUL 54 AL ORDINEI DE ZI 
54. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent 

clădirii situate în Timişoara str. Iosif Nemoianu nr.3, datorat bugetului local al 
Municipiului Timişoara pentru anul  fiscal 2012, Fundaţiei pentru Copii Ronald 
McDonald. 

 
 
D-na SARACAN:   Cine este pentru ? 
 - 18 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 
 
    PUNCTUL 55 AL ORDINEI DE ZI 

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional de prelungire cu 
un an a Convenţiei – anexa la Hotărârea Consiliului Local  nr. 217/26.05.2009, 
încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor 
Maltez în România – filiala Timişoara. 

 
D-na SARACAN:   Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 56 AL ORDINEI DE ZI 
56. Proiect de hotărâre privind organizarea unui Concurs Naţional de  Arhitectură şi 

Urbanism pentru suprafeţele de teren cuprinse în C.F. nr.114360/14/15 şi C.F. 
nr.13663/16. 

DL. EHEGARTNER:   La art. 3 , in cazul respectarii conditiilor precizate la art. 1 cu 
solutia desemnata drept castigatoare va preluata in Regulamentul urbanistic al Mun. 
Timisoara, respectiv noul PUG, sa fie in urmatoarea formulare: „ In cazul respectarii 
conditiilor precizate la art. 1, solutia desemnata drept castigatoare va fi preluata de 
reglementarile noului PUG aflat in curs de elaborare. 
D-na SARACAN:   Cine este pentru acest amendament? 
 - 19 voturi pentru 
Cine este pentru proiectul de hotarare ? 
 -19 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 57 AL ORDINEI DE ZI 

57. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire hală 
birouri şi producţie în regim de înălţime P+1E”, Calea Moşniţei C.F. 428055, nr. 
top. 428055, Timişoara. 
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D-na SARACAN:   Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru  
 
 
 
 

PUNCTUL 58 AL ORDINEI DE ZI 
58. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rezultatului final al evaluării 

managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara: Teatrul German de Stat, Teatrul Maghiar de Stat 
„Csiky Gergely”, Filarmonica „Banatul” şi Casa de Cultură a Municipiului 
Timişoara. 

 
Dl. MOLDOVAN:  Cum de au toti aceeasi nota? 
D-na SARACAN: Asta e in fiecare an, ma mir ca ati observat abia acum. 
 
D-na SARACAN:   Cine este pentru ? 
 - 18 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 59 AL ORDINEI DE ZI  
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Teatrului 

Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara. 
 
D-na SARACAN:   Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 60 AL ORDINEI DE ZI 
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale din anul 2012 a 

Filarmonicii Banatul Timişoara. 
 
D-na SARACAN:   Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 61 AL ORDINEI DE ZI 

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Teatrului 
German de Stat Timişoara. 

 
D-na SARACAN:   Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
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   PUNCTUL 62 AL ORDINEI DE ZI 

62. Proiect de hotărâre privind  alocarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara 
a sumelor necesare  pentru organizarea „Zilelor Energiei 2012”. 

 
D-na SARACAN:   Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 
 
 
   PUNCTUL 63 AL ORDINEI DE ZI 

63. Adresa nr. SC2012- 006925/16.03.2012 a Clubului Sportiv  Şcolar nr.1 Timişoara 
privind Plângerea prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 
27/26.01.2010  - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Malurile Canalului 
Bega Timişoara” şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 438/30.11.2010 – privind 
dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr. 414775 Timişoara cu nr. topo 9512 din B-
dul Vasile Pârvan. 

 
D-na SARACAN:   Cine este pentru mentinerea hotararilor? 
 - 14 voturi pentru 
 -  1 abtinere 
 
 
 
   PUNCTUL 64 AL ORDINEI DE ZI 

64. Adresa nr. SC2012- 007772/26.03.2012 a Inspectoratului Judeţean Timiş privind 
Plângerea prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local 
nr.92/13.03.2012 - pentru  respingerea completării  Hotărârii Consiliului Local  
nr. 53/28.02.2012 privind aprobarea reorganizării si funcţionarii reţelei şcolare a 
Municipiului Timisoara  pentru anul şcolar 2012-2013 . 

 
D-na SARACAN:   Cine este pentru  mentinerea hotararilor? 
 - 15 voturi pentru 

 
 
 
 
    PUNCTUL 65 AL ORDINEI DE ZI 
65. Adresa nr. SJ566 – 30.01.2012/23.03.2012 a Direcţiei Tehnice referitoare la 

Notificarea nr. 9/18.01.2012 a Biroului Executor Judecătoresc Jurchescu Cristian 
– Mihai. 

 
 
S-a luat la cunostinta. 
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MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI 
 
 
    SUPLIMENTAR 1 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea criteriilor şi obiectivelor de performanţă 

pentru anul 2012 ale S.C.  Administrarea Domeniului Public S.A. 
 
D-na SARACAN:   Cine este pentru  ? 
 - 17 voturi pentru 
 
    SUPLIMENTAR 2 

2. Proiect de hotărâre privind  concesionarea unei suprafeţe de teren situat în 
Timişoara zona CET – SUD către S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. 

 
D-na SARACAN:   Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
 
 
 

           SUPLIMENTAR 3 
3. Proiect de hotărâre privind  completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 

375/28.09.2010 de trecere din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din 
obiectivul Piaţa Iosefin din Timişoara, în vederea casării şi valorificării. 

 
D-na SARACAN:   Avem aviz negativ de la juridic. 
Dl. MOLDOVAN: Aici este o problema pentru ca hala a disparut. Nu se stia atunci cand 
s-a emis autorizatia de construire ? 
Dl. STAIA:  Casare inseamna scoatere din uz, scoatere din inventar. Cum sa scot eu hala 
din inventar cand ea nu avea numar de inventar.  
 Piata de  acolo a avut doua hale dar un singur numar de inventar. Daca scoteam 
din uz numarul de inventar cand s-a demolat prima hala, functionam cu piata ilegal. 
D-na SARACAN: Eu vreau sa va sustin dar dumneavoastra ar trebui sa fti cinstit si sa 
spuneti ca trecerea din public in privat nu are nici o legatura cu casarea efectiva. Ce 
solicitati astazi la noi este trecerea de la public la privat. 
 As fi preferat sa va ajutati pe dumneavoastra si sa nu ne spuneti povesti  pentru ca 
si noi lucram in administratie si cunoastem procedura. 
Dl. PAU:   Daca hala nu a avut numar de inventar este vina celor care au facut 
inventarierea. 
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 Daca doua obiective au acelasi numar de inventar se pot da doua numere diferite 
la fiecare dintre ele. Nu este o scuza. 
 Pentru casare, bunurile trebuie sa treaca din domeniul public in domeniul privat. 
Din domeniul publica nu se poate casa nimic. 
D-na SARACAN:  Supun la vot. Cine este pentru ? 
 -14 voturi pentru 
 -  5 abtineri 
 
 

SUPLIMENTAR 4 
Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 378/29.11.2011 
privind aderarea la Contractul  de asociere nr. 100/20.07.2006 modificat prin Act 
Adiţional nr.1/06.04.2009 încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. FOTBAL 
CLUB TIMIŞOARA S.A.  a S.C. BUSINESS LOGISTIC & MANAGEMENT 
S.R.L. 

 
D-na SARACAN:  Supun la vot. Cine este pentru ? 
 -17 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 
 
    SUPLIMENTAR 5 

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea metodologiei de închiriere a spaţiilor temporar 
disponibile situate în incinta instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat  din 
Municipiul Timişoara. 
 

D-na SARACAN:  Supun la vot. Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 

 
 
    SUPLIMENTAR 6 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistenţă Tehnică pentru 
Proiect  cu privire la Contractul de împrumut ce se va încheia între S.C. AQUATIM 
S.A ŞI Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru co-finanţarea 
Proiectului  „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare 
în judeţul Timiş”. 
 
 

D-na SARACAN:  Supun la vot. Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 

    
 

SUPLIMENTAR 7 
Proiect de privind modificarea si completarea Hotarârii Consiliului Local nr. 
40/07.02.2012 privind aprobarea contractarii unei finantari rambursabile interne în 
valoare de maxim 25 milioane lei în scopul asigurarii confinantarii proiectului cu 
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finantare din fonduri europene nerambursabile “Retehnologizarea sistemului 
centralizat de termoficare din Municipiul Timisoara în vederea conformarii la 
normele de protectia mediului privind emisiile poluante in aer si pentru cresterea 
eficientei în alimentarea cu caldura urbana”. 
 

D-na SARACAN:  Supun la vot. Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 

 
 
 
    SUPLIMENTAR 8  
Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Timişoara de 
încetare a  asocierii în participaţiune privind realizarea  şi exploatarea obiectivului  
« Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software 
Timişoara ». 
 
 

D-na SARACAN:  Supun la vot. Cine este pentru ? 
 -17 voturi pentru 

 
 
    SUPLIMENTAR 9 
Proiect de hotărâre privind  actualizarea  Studiului  de fezabilitate „ Strada Gheorghe 
Cotoşman”. 
 

D-na SARACAN:  Supun la vot. Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 

 
 
    SUPLIMENTAR 10 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de  venituri şi cheltuieli şi a 
Criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2012 ale  S.C. Drumuri 
Municipale S.A. 
 

D-na SARACAN:  Supun la vot. Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 

 
 
    SUPLIMENTAR 11 
Proiect de hotărâre privind construirea a 5 parcări subterane. 
 

Dl. SECRETAR:  In forma care este nu putea fi avizat juridic pentru ca referirea care se 
face se face la procesul-verbal de sedinta incheiat din 06.04.2012 cu ocazia sedintei 
comisiei de negociere a contractelor de asociere si acolo nu este prevazut absolut nimic. 
 “Dupa multe discutii comisia de negocieri prin presedintele ei domnul Stoia  
propune: promovarea unui proiect de hotarare prin care sa se aprobe intocmirea unui draft 
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de contract cu asistenta din partea Casei de avocatura Popa &Popa, contractul va 
cuprinde obligatoriu si modalitatea in care se perfecteaza operarea, etc. 
 Nu face nici un fel de referire la cele doua firme. Domnul Stoia a spus ca 
discutiile concrete care au fost facute, au fost facute cu cele doua firme. Dar nu apar nici 
unde cele doua firme. Nu este trecut in procesul-verbal. 
Dl. STOIA: Numai cu cele doua firme. 
Dl. SECRETAR:   Nu a spus nicio firma. A spus sa se faca un draft de contract prin care, 
lasand la o parte cealalta problema care este de fond si care se poate rezolva pe parcurs. 
Nici in momentul de fata niciun teren nu este predat la ADP. 
Dl.  MOSIU:  Noi le-am predat de anul trecut. Nu este hotarare de consiliu ? 
Dl. SECRETAR:  Nu se predau in 6 luni de zile, ati venit dupa ce a fost nula hotararea, 
dupa 3 luni am avizat si eu proiectul de hotarare ca se mai prelungeste termenul cu un an 
de zile. 
 Nu ma intrebati pe mine, intrebati pe cei acolo. ADP-ul a venit cu contractul, nu 
stiu, nu e facut nici acuma. 
Dl. MOSIU:  Trebuie explicat clar, nu se doreste sa se faca parcari in Timisoara. 
Dl. PRIMAR:  Realitatea este alta. 
Dl. MOSIU: Ne pierdem timpul de 6 luni, avem si noi afacerile noastre, ne pierdem 
timpul datorita actualei administratii si nu putem rezolva datorita birocratiei. 
 In 20 de ani nu s-a facut nicio parcare subterana si nici supraterana. 
Acum cand se doreste sa se faca ceva nu s-a predat amplasamentul dupa ce exista o 
hotarare de Consiliu Local cu cele patru amplasamente. Am discutat cu domnul director 
Barbu, cunostea problema, este asociere in participatiune intre ADP si cele doua firme. 
Nu se putea face incredintare directa ca era nevoie de licitatie, in 6 luni nu s-a prezentat  
nici o firma serioasa sa se inscrie la licitatie. A fost o gaselnita legala pentru a putea 
continua acest proiect care e benefic pentru Timisoara. Daca nu se doreste sa se faca de 
ce ni se impune noua cu tot felul de birocratii si tertipuri. 
 Nu se doreste, spuneti clar. 
Dl. PRIMAR:  Pentru parcari in Timisoara singurii care au intreprins un demers sant 
executivul. Ca va convine sau nu, este o realitate. Aduceti-va aminte ca trei ani de zile 
ne-ati tinut in ceata cu diverse aprobari, hotarari de consiliu, nu ati fost in stare sa faceti 
nimic. Consilieri locali, ditamai consiliul, 27 de mari consilieri. Noi am facut si vom 
finaliza o parcare. Asta este o realitate si cand ne-am dat seama ca nu doriti sa o faceti i-
am spus domnului Stoia sa rezolve problema si sa o rezolve cu o comisie. 
 Domnule Mosiu, dumneavoastra stiti care a fost prezenta la aceste comisii ? 
Dumneavoastra stiti ca domnul Stoia a fost unul din putinii sau poate chiar singurul care 
s-a zbatut.Este omul care venea mie sa-mi reclame ca nu-i vin consilierii. Pai eu sa-i aduc 
de acasa ? 
 Nu ati avut nici un fel de interes si nu v-a interesat problema. Si daca se va face o 
parcare , o va face primaria si ea se va inaugura intr-o luna sau doua. 
 Nu ati vrut sa faceti nimic. S.F.-ul vi l-am dat, Veltrona a gasit tot felul de locatii, 
cand am vazut ca sunt blocat v-am incredintat prin acordul dumneavoastra aceasta sarcina 
pentru care v-ati asumat-o sa o duceti la bun sfarsit, nu ati vrut. 
 Imi pare rau ca la ultima sedinta de consiliu in plen o discutam in termenii astia. 
Nu mi se pare normal ca domnul Stoia era jandarmul care trebuia sa-i aduca pe domnii 
consilieri la sedinta.  
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D-na SARACAN:  Dumneavoastra , primar al Timisoarei  nu ati fi reusit fara votul 
nostru al consilierilor. Cred ca sant doua probleme. 
Dl. PRIMAR:  Ati dat dovada capacitatii pe care o aveti. 
 
D-na SARACAN: Domnule primar, santem la ultima sedinta a Consiliului Local, 
domnul primar conduce sedinta si ca urmare eu nu supun acest proiect de hotarare la vot. 
Dl. TOANCA:  Doamna presedinta eu va rog sa-l puneti la vot pentru ca este rezultatul  
unei actiuni de 6 luni, nu angajeaza cu absolut nimic dar deschide usile la doi mari 
investitori in Timisoara si eu zic ca toata lumea va trebui sa fie de acord. 
 Poate ca va cadea in sarcina viitorului consiliu local si a viitorului executiv sa 
finalizeze dar asta nu inseamna ca nu am pus bazele unei colaborari. Sa lasam usa 
deschisa pentru ca oamenii care au venit din Austria. 
D-na SARACAN:  Cine este pentru acest proiect ? 
 -16 voturi pentru 
 - 1 abtinere 

 
Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local si va multumesc pentru 
participare. 
 
 
 
 
 
 
 
       PRESEDINTE      SECRETAR 
 
Cons. MARIA SARACAN                      IOAN COJOCARI 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


