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ROMANIA 

JUDETUL TIMIS 

MUNICIPIUL TIMISOARA 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

    PROCES-VERBAL 

  Incheiat astazi 05-07-2013 cu ocazia sedintei ordinare a 

  Consiliului Local al Municipiului Timisoara; 

 

 

 Presedinte de sedinta – Cons. ADRIAN ORZA; 

 Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 21; 

 Au absentat : Purceld Octavian, Bogdan Herzog, Ovidiu Ciuhandu, Romanita 
Jumanca, Radu Toanca, Simion Mosiu si Dorel Boglut; 

 Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar 
Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari 

 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara Nr. 
1192/01.07.2013 

 
 

                                                                                                      ANEXA 
           La Dispoziţia nr. 1192 
         Din data de 01.07.2013 
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1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei odinare a Consiliului Local din data de 
18.06.2013. 

2. Interpelările consilierilor locali. 
3. Proiect de hotărâre privind    trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea 

privată a Municipiului Timişoara a  terenurilor din Anexa 1(poziţiile 297-332). 
4. 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. Eneas nr.38/A. 

5. 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. Paganini nr.19 şi 19/A. 

6. 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. Demetriade nr.15. 

7. 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. Chişodei nr.122. 

8. 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. V. Lupu nr.9. 

9. 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. Păuliş nr. 6. 

10. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în 
domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Constantin Brâncuşi 
(fostă Cărvunarilor ) nr. 4, înscris în C.F.  nr. 428103 Timişoara , nr. cad/topo 935, 
aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă  dobândite în baza Legii nr. 112/1995. 

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul situat în 
Timişoara, Piaţa Unirii nr. 7 în care îşi desfăşoară activitatea clasele I-IV ale Liceului 
Teoretic „N. Lenau”. 

12. Proiect de hotărâre privind alocarea terenului în suprafaţă de 17.636 mp. înscris în C.F. 
Nr. 407174, nr. top. 29034 situat în zona str. Legumiculturii – N.D. Cocea, pentru 
construcţie locuinţe modulare pe structuri metalice P+2E. 

13. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2011, 
respectiv a unor reguli de amplasare a teraselor sezoniere pe raza Municipiului 
Timişoara. 

14. Proiect de hotărâre privind reapartamentarea corpului de clădire compus din 
apartamentele 1 – 5 şi 8 din imobilul situat în  Timişoara, str. Ady Endre nr.11 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru apartamentarea imobilului 
situat în Timişoara, str. V.Alecsandri nr.1. 

16. 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 200.000 euro. 

17. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în baza Legii nr. 15/2003 a parcelelor cu nr. cad. 
414241 solicitantului Ardelean Amos Ciprian, nr. cad. 413587 solicitantului Drăgoi Alin 
Petru Cristian şi nr. cad. 413573 solicitantului Bogdan Cristian Dan. 
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18. Proiect de hotărâre privind  modificarea Organigramei , Statului de funcţii şi 
Regulamentului de Organizare şi funcţionare  ale  Direcţiei   Fiscale a Municipiului 
Timişoara. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 
Timişoara pe anul 2013. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare 
spălătorie auto”, str. Demetriade nr. 19, Timişoara. 

21. Adresa nr. SC2013 – 16888/13.06.2013 a S.C. Complex Timiş S.R.L. privind plângerea 
prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 – privind 
stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea 
de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

 

 
Proiectele de hotărâre înscrise  pe Ordinea de Zi , cu excepţia pct.13, au fost iniţiate de 

Primarul Municipiului Timişoara – domnul NICOLAE ROBU. 
Proiectul de hotărâre înscris la pct.13  a fost iniţiat de domnul consilier Radu Dimeca. 

 
 
 
 
Dl. ORZA:  Cine este pentru aprobarea procesului-verbal din data de 18 iunie 2013 ? 

- 15 voturi pentru 
 

Ce se intampla? Suntem 19 prezenti. Va rog sa fiti atenti si sa luam in serios  ce se intampla aici. 
L-as ruga pe domnul secretar, de acum inainte, in mapa consilierilor sa se regaseasca 
Regulamentul de functionare al Consiliului Local. Daca se iese pe hol la declaratii de presa e 
optiunea fiecarui consilier.  Reluari de voturi si alte chestii interpretabile nu se mai intampla. 
 Trecem la interpelarile consilierilor municipali. 
 

 
DL. JICHICI: Am o interpelare adresată Poliţiei Locale, dar şi executivului. În ultimele 3 

săptămâni am fost contactat de un număr de 40 de cetăţeni care au întocmit şi o listă de 
semnături, din zona centrală a oraşului. Sunt nopţi în care cu geamurile închise, în zonele 
centrale nu se poate dormi din cauza zgomotului infernal generat de terasele de pe malul Begăi. 
S-a depăşit o limită, din păcate se pare, nivelul, intensitatea, numărul decibelilor este foarte 
ridicat. Cetăţenii solicită o soluţionare, au fost făcute şi sesizări la Poliţia Locală iar Poliţia 
Locală a răspuns că nu se poate face absolut nimic din acest punct de vedere. Am fost rugat de 
aceşti cetăţeni să ridic problema în Consiliul Local.  

A doua interpelare este defapt o observaţie şi aş dori să atrag atenţia asupra unei ştiri care a 
apărut în cursul săptămânii în Ziarul Financiar: Timişoara este unul din oraşele în care este cea 
mai bună viteză de acces la internet din lume. E o situaţie făcută de Ziarul Financiar şi sunt 
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foarte bucuros că trăim într-un oraş care are o asemenea deschidere şi un asemenea suport pentru 
noile tehnologii. Mulţumesc. 

DL. PRIMAR:  Am fost şi eu sesizat asupra nemulţumirii cetăţenilor din zona centrală 
privind zgomotul produs la localurile şi cluburile de pe malul Begăi. Poliţia Locală a primit 
dispoziţie să intervină şi a intervenit, au fost date amenzi şi în continuare se va veghea să se 
respecte autorizaţiile de funcţionare, aşa cum au fost ele date şi normele în vigoare privind 
nivelul de zgomot.  

DL. SANDU:  Am trei interpelări: prima se referă la situaţia locurilor de parcare din zona 
Pieţei Mehala, acolo de-a lungul străzii au fost amenajate în ultimii ani, în faţa pieţei pe ambele 
sensuri de mers numeroase locuri de parcare. La sesizarea unor cetăţeni din zonă şi chiar 
verificând personal acest lucru, am constatat că în toată perioada săptămânii acele locuri de 
parcare sunt ocupate, după părerea mea, abuziv de către maşini expuse spre vânzare. Toate acele 
maşini nu au numere de înmatriculare, au doar numere de telefon, eventual preţul pus, nu 
folosesc spaţiul pentru vânzarea de maşini din incinta pieţei şi ocupă locurile de parcare din faţa 
pieţei, care după cunoştiinţa mea sunt realizate din bani publici, fără a achita niciun fel de taxe 
sau abonament. Cred că ar fi cazul ca cei în măsură să se sesizeze, să ia acolo nişte măsuri pentru 
că nu este normal ca comercianţii de maşini să folosească  domeniul public pentru vânzarea 
mărfii în condiţiile în care cetăţenii care doresc să meargă în piaţa Mehala nu au niciun loc 
disponibil în zonă.  

A doua interpelare se referă la un număr de pay-point-uri care au apărut în ultimul timp în 
diverse locuri din oraş. Pe lângă faptul că după părerea mea personală şi a unor cetăţeni, arată 
oribil, au o culoare şi o formă care care nu se potrivesc cu contextul în care sunt amplasate, au 
ajuns să fie amplasate în cele mai nepotrivite locuri, respectiv în mijlocul staţiilor pentru 
mijloacele de transport în comun, chiar pe colţul intersecţiilor şi ca exemplu, staţia de transport 
în comun de pe Calea Lipovei, intersecţia din zona Spitalului Judeţean. Au un aspect oribil, sunt 
amplasate efectiv în batjocura cetăţenilor, crează dificultăţi pentru cei care conduc maşinile 
pentru că există posibilitatea ca un pieton care este mascat de respectiva construcţie să sară în 
faţa maşinii. Nu ştiu cine a dat respectivele acorduri pentru amplasarea acestora, nu cunosc ca 
prin consiliul local să fi trecut aşa ceva şi cred că cineva ar trebui să îşi asume modul în care 
transformă acest oraş încet încet într-unul cu iz balcanic pentru că nu se poate numi civilizaţie 
ceea ce se întâmplă cu aceste paz pointuri. 

A treia interpelare se referă la sistemul de parcare din Timişoara, O mai veche problemă de 
a nostră, dar care constatăm că pe zi ce trece se adeveresc previziunile noastre, eliminarea altor 
metode de plată pentru locurile de parcare a condus la scăderea veniturilor obţinute din gestiunea 
parcărilor şi nu este vorba de puţini bani, comparând sumele pe lunile aprilie şi mai 2013 
comparativ cu 2012 , vedem că spre exemplu în luna mai 2012 încasările erau de 575 mii lei în 
2013 au ajuns la 479 mii lei, în aprilie erau de 531 mii lei în 2012 iar în 2013 au ajuns la 449 mii 
lei şi în fiecare lună continuă să scadă, încasările fiind mai mici comparativ cu cele de anul 
trecut. Rugămintea mea este ca încă o dată să analizaţi oportunitatea menţinerii acestui sistem de 
parcare, care nu se dovedeşte a fi un plus pentru oraş şi să luaţi în calcul totuşi un sistem acceptat 
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şi utilizat peste tot în Europa, respectiv parcometrele, care ne-ar putea acorda mult mai multe 
facilităţi. Mulţumesc. 

DL. PRIMAR: În privinţa situaţiei din zona Mehala vă mulţumesc pentru sesizare, nu am 
fost informat până acum că lucrurile stau astfel. Voi da dispoziţii Poliţiei Locale să intervină. 
Poliţia Locală ar trebui să îşi poată face datoria mai bine de acum înainte pentru că am dat 
dispoziţii să îşi crească mobilitatea prin folosirea bicicletelor. Va trebui să vedem pe teren că 
sunt mai prezenţi în cât mai multe locuri din oraş. Nu trebuie să privim lucrurile cu lejeritate, 
bicicleta este un mijloc de transport folosit cu succes de poliţişti prin diverse ţări şi chiar dacă la 
început va părea mai ciudat să vedem şi în Timişoara poliţiştii pe biciclete pentru că ei au 
renunţat la o intenţie mai veche de a face treaba aceasta, ne vom obişnui şi să vedem poliţişti pe 
bicilete şi vom lua în serios dacă ei ştiu să îşi facă meseria aşa cum trebuie. Domnule consilier să 
fiţi convins că se va interveni în zona Mehala pentru punerea lucrurilor la punct.  

În privinţa acestor pay point-uri care au apărut în oraş, am fost înştiinţat şi am văzut cu 
ochii mei. Sunt total de acord cu dvs. Din păcate, cei care le-au amplasat nu prea au făcut dovada 
că gândesc şi le-au pus de o manieră absolut stupidă. Am dat dispoziţii să se ia la puricat fiecare 
loc aţie şi să se schimbe amplasamentele, sigur respectând acea locaţie, la câţiva m distanţă de 
locul unde au fost amplasate ar fi putut fi puse foarte bine fără să creeze necazuri sau neplăceri 
cuiva. Aşa cum aţi concluzionat dvs am concluzionat şi eu văzându-le. Sunt complet aberant 
amplasate. Pe de altă parte trebuie să recunoaştem că este un serviciu care ar putea să fie apreciat 
de către cetăţeni. Amplasarea s-a făcut pe bază de aprobări în Comisia de Ordine Publică. Dacă 
se va dovedi că cetăţenii nu sunt interesaţi să plătească în timp ce aşteaptă un mijloc de transport 
în comun, cu bancnote, cu monede sau cu cardul diverse servicii nu va merge afacerea şi 
proprietarul lor va renunţa la ele că nu are niciun sens să le ţină amplasate, să plătească o taxă a 
domeniului public,chiar dacă nu e mare pentru acea suprafaţă pe care sunt amplasate. 

Legat de sistemul de parcare, lucrurile nu stau aşa cum aţi fost informat că stau. Credeţi-mă 
că stau excelent. Nu trebuie să comparăm perioada de început a introducerii unui nou sistem cu o 
perioadă în care un sistem vechi funcţionează aşezat şi se compară lucruri aflate ambele în regim 
staţionar, nu unul în regim tranzitoriu. La început am dat dispoziţii să nu se aplice amenzi, 
oamenii nu erau familiarizaţi cu noul sistem. Veţi vedea că la ora actuală sunt mai mult de dublu 
plătitorii în regim punctual faţă de cât erau înainte şi numărul de abonamente a crescut şi el. Eu 
vă voi prezenta datele foarte exacte într-o şedinţă viitoare, chiar am îceput o raportare foarte 
exactă pe zile. Mai precis, erau vreo 8000 de abonamente, acum sunt peste 9000 de abonamente. 
Înainte erau sub 1000 de plătitori pe zi, totalizând aici şi pe cei care plăteau cu sms, care erau în 
jur de 3-4 sute, nu treceau de 500 niciodată, şi totalizându-i şi pe cei care plăteau cu tichete. 
Acuma avem peste 2000 de plătitori pe zi. Am să vă arăt situaţia reală pentru că o am pe zile. La 
început au fost 500 de plătitori, apoi 600 şi numărul a tot crescut pentru ca la ora actuală rar să 
scadă sub 2000. Aşa se face că şi în condiţiile în care tariful este mai mic şi se plăteşte la nivel de 
minut, 15 minute sunt gratuite şi zonele doi şi trei sunt în mod real mai ieftine – înainte erau mai 
ieftine în sensul că aceeaşi sumă se plătea, dar se putea lăsa maşina mai mult -  cu toate acestea 
la un loc veniturile sunt mai mari acum însă nu trebuie să comparăm perioada de început a 
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sistemului. Varianta cu parcometre este depăşită, credeţi-mă domnule consilier. Se găseşte în 
foarte multe locuri pentru că s-au făcut investiţii în ele. Un parcometru costă 5000 de euro, a 
cumpărat primarul Falcă la Arad, care vă este coleg de partid, şi eu cred că a cumpărat la un preţ 
corect. În Timişoara, tot un coleg de-al dvs. şi fost student de-al meu mi-a spus că trebuie cel 
puţin o mie de parcometre ca să fie cetăţenii mulţumiţi. El pe o suprafaţă mult mai restrânsă a 
pus şi au fost multe nemulţumiri că trebuie să umble după ele să le găsească, în plus e mult mai 
greu să lucrezi cu un parcometru decât cu un telefon. Se vorbeşte că nu toţi operatorii au acces la 
Timpark ceea ce este total greşit. Acei operatori care nu sunt cuprinşi în sistem, nu sunt prinşi în 
sistem datorită lor. Noi le-am transmis invitaţia să vină şi să accepte să fie şi ei parte din sistemul 
nostru pentru că din perspectiva noastră interesul este să oferim serviciul cât mai multor cetăţeni 
şi asta înseamnă să lucrăm cu cât mai mulţi operatori de telefonie mobilă. Ei nu doresc nu noi nu 
îi dorim parteneri. 

DL. ORZA:  Aş dori şi eu să punctez ceva legat de interpelarea domnului Sandu legat de 
acele chioşcuri. Amplasarea lor cu aprobarea Comisiei de ordine publică nu are nicio legătură cu 
administraţia locală. Acea Comisie de ordine publică dacă dă aprobări îşi depăşeşte atribuţiile. 
Aceste amplasări pe domeniul public de tip comercial se fac pe legea concesiunilor prin licitaţie. 
Dacă cineva doreşte să încerce o nouă afacere, un nou serviciu către cetăţeni, fie din punct de 
vedere al alimentaţiei publice, fie din punct de vedere al altor genuri de servicii se face licitaţie. 
Am mai văzut încă un proiect de hotărâre care are inclus în el această aşa zisă funcţie a Comisiei 
de Ordine Publică, care vine să înlocuiască practic întregi departamente din Primărie în luarea 
unei decizii. Nu este normal să se întâmple asta. Comisia de Ordine Publică are cu totul şi cu 
totul alte atribuţii decât cele legate de amplasamente şi puncte de vedere comerciale.  

DL. STOIA:  De două luni de zile lucrurile s-au schimbat şi au intrat în competenţa 
organelor de care faceţi dvs. vorbire.  

DL. PRIMAR:  Comisia de Ordine Publică a dat o aprobare de amplasare iniţială cu fişă 
de calcul iar în faza următoare sigur că s-a trecut la normalitate cum spunea şi dl. viceprimar 
Stoia şi direcţia care se ocupă de această zonă, coordonată de dl. Stoia, are în responsabilitate şi 
segmentul acesta. Aprobările iniţiale au fost date cu fişă de calcul pe aceste locaţii. 

DL. GEANĂ: Aş dori să readuc în discuţie problema câinilor vagabonzi. Aş dori ca firma 
Danyflor, care am înţeles că se ocupă de câinii vagabonzi, să ne facă un raport de activitate pe 6 
luni de la începutul anului 2013 cu ce acţiuni au întreprins în vederea micşorării acestui număr de 
câini vagabonzi. O colegă de-a mea a fost muşcată lângă Colegiul Ion Vidu de o haită de câini 
care mişună şi au început să apară şi în zonele centrale. Cred că nu este normal ca la ora 9 
dimineaţa să ne fie frică să traversăm o stradă pe trecerea de pietoni pentru că sunt o grămadă de 
câini care au început să apară şi în zonele centrale. De aceea rugămintea mea este ca firma care 
se ocupă de câinii vagabonzi să ne facă şi nouă un raport cu ce au făcut ei în primele 6 luni. 

DL. PRIMAR:  Am spus-o şi în alte rânduri, prin intervenţiile făcute numărul de câini fără 
stăpân de pe străzile Timişoarei s-a micşorat substanţial iar la cei pe care îi vedem constatăm, la 
majoritatea, că poartî într-o ureche acel crotal, semn că au trecut pe la sterilizare. Problema însă 
rămâne şi noi acţionăm în continuare conform cu ultima hotărâre a Consiliului Local cu 
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regulamentul de gestiune al populaţiei canine. Săptămâna viitoare vă informez că lunic chiar şi 
pe tot parcursul săptămânii vom avea activităţi de sterilizare în cartiere. Se începe cu Cartierul 
Freidorf, cu acea clinică mobilă pe care am promis-o, se colaborează şi cu cabinete de medicină 
veterinară fixe din zonă şi sperăm ca un număr cât mai mare de cetăţeni să îşi aducă la sterilizat 
câinii din propriile gospodării. Acţionând la nivelul gospodăriilor prin sterilizare vom face ca în 
perioada următoare câinii fără stăpân să nu se mai înmulţească pe străzile oraşului şi sigur că 
vom avea demersurile de ridicare a cât mai multora însă nu există adăposturi suficiente ca să 
putem ţine miile de câini aflaţi pe străzi, în condiţii normale şi atunci după sterilizare, conform 
cu ceea ce am hotărât câinii sunt lăsaţi din nou pe străzi, cei pentru care nu există condiţii în 
adăposturi. Unde sunt condiţii sunt ţinuţi. 

DL. GEANĂ:  Dl. Primar din curiozitate ar trebui să cereţi Spitalului Victor Babeş să 
vedeţi câţi cetăţeni se prezintă cu muşcături de câini. Colega mea de la partid a fost muşcată 
zilele trecute. Totuşi părerea mea personală este ca firma aceasta Danyflor să mai ia de pe stradă, 
să-i mai ducă pentru că deja s-au organizat în haite şi e un pericol. Din curiozitate, cereţi vă rog 
un raport de la Spitalul Victor Babeş să vedeţi câţi oameni se prezintă cu muşcături de câini.  

DL. PRIMAR:  Da dl. consilier, aşa este. Din păcate e o tristă realitate, dar noi am 
îmbunătăţit-o şi continuăm toate demersurile. Se întâmplă nu ştiu dacă în fiecare zi, dar destul de 
des, unor cetăţeni ai oraşului nostru să fie agresaţi de câini, nu întotdeauna muşcaţi. Sigur că nu e 
deloc plăcut să fii atacat de o haită de câini, dar acţionăm pentru a schimba lucrurile. Progresele 
sunt substanţiale şi se pot vedea pe teren.  

DL. ORZA: Aş dori să fac şi eu câteva interpelări. Prima ar fi către Direcţia Tehnică din 
Primărie. Există încă staţii în Timişoara, pentru transportul în comun care nu au acea cupolă de 
protecţie pentru vreme rea. Una dintre ele este la ieşirea din oraş, pe Calea Şagului, la magazinul 
Real de acolo din zonă, unde se ştie foarte bine că a existat un parteneriat cu cei de acolo, având 
în vedere existenţa multor complexuri comerciale şi sunt mulţi cetăţeni care stau în ploaie şi în 
vânt, în ninsoare iarna şi cred că ar trebui să se găsească o staţie la fel cum greu s-a găsit, dar s-a 
găsit până la urmă în zona Freidorf. De asemenea se plâng că nu mai e linia care vine direct din 
oraş şi merge direct acolo, ci se face schimb cu 33 barat, sau ceva de genul acesta şi ar solicita 
din nou să fie reintrodus cum era acum un an în urmă acea variantă de transport.  

Ultima solicitare e legată de o anumită afirmaţie care s-a făcut astăzi la un post public de 
televiziune de către prezentatorul festivalului JazzTm care e înscris în competiţia noastră a 
Timişoarei pentru Capitală Culturală Europeană. Se ştie foarte bine că oraşul cu care ne disputăm 
acest titlu e Clujul, iar prezentatorul, de altfel un remarcabil prezentator de emisiuni la 
televiziunea publică, un om de certă valoare culturală, la o emisiune la postul nostru de 
televiziune locală a afirmat că nu Timişoara Clujul va fi în 2021, Timişoara va ma sta o tură. 
Cred că greşeala dincolo de lipsa de consideraţie prin faptul că a fost invitat şi presupun că şi 
plătit ca să prezinte festivalul nostru JazzTm, probabil că ar fi trebuit să fie găsit un timişorean 
care să prezinte lucrurile acestea pentru că nu îmi imaginez că un timişorean ar fi fost invitat la 
Cluj să prezinte un eveniment de o asemenea anvergură şi acolo le-ar fi spus clujenilor să mai 
stea o tură că Timişoara va fi cea susţinută şi cea care va reuşi. Sigur că la prima vedere ar părea 
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superfluu, dar e o chestiune serioasă şi trebuie să ne batem pentru fiecare punct în această 
competiţie care nu se va rezolva nici anul acesta nici anul viitor. Sunt multe lucruri de făcut, 
grele, competiţia e dificilă, eforturile sunt substanţiale şi o chestiune de genul acesta ne 
punctează aşa cu -3 ca la fotbal. Trebuie să luăm atitudine împotriva acestor lucruri, sigur, 
elegant, decent, echilibrat, aşa cum stă bine unor timişoreni, dar să facem în aşa fel încât să 
evităm asemenea situaţii care ne pun într-o postură inferioară, cel puţin declarativ.  

DL. PRIMAR: Aş începe cu ultima interpelare, am aflat că a fost acestă afirmaţie, aş 
spune neinspirată a domnului Ştefănescu, un om de altfel respectabil, un bun realizator de 
televiziune. Probabil că a avut şi el un moment de exces de patriotism local şi noi ne manifestăm 
patriotismul local şi dragostea faţă Timişoara şi trebuie să le dăm şi altora dreptul de a face la fel 
vis a vis de locul de baştină. E adevărat că a fost o inabilitate, aşa aş califica-o, nu ştiu tonul pe 
care a spus-o, poate a fost cumva în glumă. Evident că este o competiţie în care trebuie să ne 
respectăm contracandidaţii, oraşul Cluj este un candidat redutabil, este un oraş cu tradiţii 
culturale foarte bogate şi foarte puternice şi sigur că noi considerăm că suntem mai buni ca ei, 
chiar dacă admitem că şi ei sunt buni şi sperăm în şansa noastră. Putea să primească o replică în 
stil academic, elegantă pentru că realmente avem de a face cu un om care este elegant, dar aici nu 
a fost suficient de abil.  

Vis a vis de sesizarea referitoare la staţia de transport în comun de pe Calea Şagului dl. 
Goia a reţinut şi vă rog să interveniţi. Vis a vis de traseul autobuzului dacă doriţi să adăugaţi 
ceva sau înţeleg că rămâne să analizaţi.  

.....:  Acelaşi om care a spus acest lucru, de altfel într-un studiou de televiziune azi 
dimineaţă urmează ca următoarele 3 zile să prezinte acest festival sub Timişoara 2021 scris 
imens candidat la competiţia de capitală culturala europeană şi va apărea ca atare la mai toate 
televiziunile din România. Cred că plusul este de partea noastră dacă este să gândim din acest 
punct de vedere.  

DL. ORZA:  Trecem la ordinea de zi.   
Pentru ca avem puncte suplimentare am sa fac exact ca si data trecuta ca sa eliminam orice fel de  
discutie si orice fel de interprtari . 
D-na TARZIU: In numele grupului de consilieri locali PDL anuntam ca nu vom vota ordinea de 
zi suplimentara si vom parasi sala in momentul in care se va ajunge la astfel de proiecte.V 
amultumesc. 
Dl. ORZA:  Am rugat pe  domnul secretar sa puna in mapa fiecarui consilier Regulamentul de 
functionare. E obligatoriu sa fie puse la vot si consiliul sa le aprobe sau sa le respinga. E dreptul 
fiecarui consilier sa faca lucrul asta cu un amendament:sa se retina ca un punct suplimentar pe 
ordinea de zi intra cu 5 zile inainte in discutie.  
Dl. PRIMAR:  Ininte de a le trece in revista as dori sa fac niste clarificari. Presupun ca si 
atitudinea grupului  PDL are in vedere  clarificarile pe care voi incerca sa le fac in continuare. 
Pe lista , si astazi, si altadata am avut materiale suplimentare la ordinea de zi, doua caegorii de 
proiecte: -proiecte care au fost discutate in comisii dar ulterior datei convocarii consiliului local 

-  Proiecte care nu au mai ajuns prin comisii ci au aparut pe loc in consiliu. Aici putem 
nuanta. 
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Aceste proiecte care nu au trecut prin comisii, au fost uneori discutate la  initiativa mea si la 
receptivitatea consilierilor municipali,si cu consilierii de opozitie si cu cei ai majoritatii uneori in 
ziua sedintei si inainte de sedinta. Foarte rar s-a intamplat, dar s-a intamplat, si eu am spus 
intotdeauna ca nu e in regula sa se intample asta, dar ca era mai mare raul de a amana discutia 
decat de a accepta si acest mod putin anormal de lucru.S-a intamplat foarte rar ca unele proiecte 
sa ne parvina aici si evident ca nu am cum sa ma supar pe nici un consilier local daca nu voteaza 
un proiect care apare aici fara sa fi avut o discutie asupra lui. Nici in grup si nici la o sedinta 
pregatitoare. Si astazi suntem intr-o asemenea situatie.Majoritatea acestor propuneri care apar  
sub aceasta titulatura pe ordinea de zi de fapt nu sunt materiale suplimentare. Ele au trecut prin 
comisii, au putut si amendate de consilieri si au facut obiectul dezbaterii consilierilor si au fost 
avizate. Nu cred ca asupra unor asemenea materiale suplimentare exista din partea cuiva fie de la 
putere , fie din opozitie, vreo retinere de a le vota. Sunt cateva proiecte care nu au trecut prin nici 
o comisie si m-as referi chiar in acest cotext la aceste proiecte.Unul din  ele se refera la 
aprobarea unei locatii pentru vanzarea de bilete la meciurile de fotbal din Liga I de pe teren 
propriu, a echipei noastre ACS POLI. Din pacate cei de la club au venit abia ieri dupa-masa sa ne 
spuna ca de la Directia Financiara nu li se dau chitantiere pentru a vinde bilete, daca nu fac 
dovada ca au un sediu aprobat unde sa le poata vinde. Intr-o asemenea situatie, eu nu pot aduce 
reprosuri nici Aparatului Primarie, si nu cred ca eu personal as putea fi invinuit ca s-a intamplat 
sa aduc in final un proiect acre e chiar suplimentar. Am discutat acest proiect inainte de sedinta 
de consiliu din respectul pe care il port colegilor consilieri si cu consilierii majoritatii si cu 
consilierii minoritatii. 

Daca noi nu aprobam acest proiect atunci aceasta etapa care este in data de 20 iulie, nu vom 
putea sa vindem bilete si nu cred ca ar fi un lucru bun. Alt subiect suplimentar care nu a trecut 
prin nici o comisie dar pe care l-am discutat inainte de sedinta este legat de o modificare, o 
suplimentare a Agendei Culturale a Casei de Cultura a Municipiului Timisoara. In cadrul 
aceluiasi buget pe care-l are, am vrut sa propunem ceea ce ne-a cerut Casa de Cultura sa 
suplimentam Agenda Culturala a Casei.  

Ceea ce a propus casa ar urma sa se intample in perioada urmatoare. Daca lasam pentru sedinta 
de la sfarsitul lunii, e prea tarziu.Va rog sa judecati aceste situatii. 

 Sper ca am facut lamuririle pentru toata lumea. 

Dl. ORZA: Il rog pe domnul secretar sa explice ce inseamna proiect suplimentar, care e atributia 
consiliului, cat timp se pun inainte aceste proiecte, toata procedura strict din punct de vedere 
legal. 

Dl. SECRETAR: Azi am avut o intalnire cu secretarii din jud. Timis la prefectura cu domnul 
prefect si din problemele ridicate se pare ca au existat si sesizari din partea domnilor consilieri, si 
vis-a-vis de activitatea secretarului si vis-s-vis de  activitatea Consiliului Local . Domnul prefect 
au ridicat doua aspecte: -  un proiect de hotarare se voteaza de mai multe ori; 

- Se introduc aceste materiale care vin in timpul sedintei si se discuta. 

Eu intotdeauna am cautat sa-mi respect atributiile care imi revin vis-a-vis de munca cu consiliul. 
In situatia data , de acuma trebuie sa fiu obiectiv.Am discutat cu domnul primar 

Dl. PRIMAR: Sa intelegem ca de obicei nu sunteti ? 
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Dl. SECRETAR:  Intelegeti cum vreti domnule primar, sub aspectul in sensul obiectiv sa fiu 
pentru ca nu e respectata in totalitate legea dar dau un credit situatie existente in sensul ca am 
discutat cu domnul primar luni. I-am spus ca pentru convocarea unei sedinte trebuie sa fie 5 zile 
ca este o sedinta ordinara. Domnul primar a spus ca noi trebuie sa votam rectificarile de buget 
pentru ca suntem presati de timp si sa planificam sedinta pentru data de vineri si cu restul 
materialelor care nu le avem, ca le bag numai ce le am, le bagi pe comisii pentru marti si le vom  
discuta vineri. Ca nu e marti si joi cum a fost comisia de buget , le vom discuta  in conditii 
normale, consilierii sa fie in cunostinta de cauza. M-am conformat, am procedat asa , am dat la 
presa luni ordinea de zi si marti toate materialele au fost la dumneavoastra si joi cele 3 materiale 
cu exceptia unui material pe care l-a omis domnul primar cu Gratz-ul care era o treaba de 
formalitate. Cu  exceptia celor 3. Nu mai puteti spune acuma ca sunt ca titulatura suplimentare, 
ca nu ati avut cunostinta de ele si ca nu au fost prezentate in comisii. In toate comisiile , cu 
exceptia celor 3 materiale care am discutat joi cu domnul Barsasteanu si cu membri comisiei v-
au fost prezentate. 

 Nu putea sa dea bugetul fara polul de crestere fara buget. Erau niste lucruri care se 
corelau. Eu nu vreau sa apar pe nimeni. Problema nu  este din partea domnului primar, a 
viceprimarilor si a dumneavoastra. Problemele sunt la noi la executiv pentru ca multe din 
problemele astea si din pacate sunt colegii mei, se pot face in timp util, domnul primar le spune 
din timp ca doar avem sedintele de luni si te trezesti cu ele pe ultima suta de metri. Unele dintre 
ele erau cu blocurile acelea care intr-adevar trebuiau facute. Pe ziua de  astazi consider ca sunt 3 
materiale care nu au fost efectiv discutate . Din punctul meu de vedere ordinea de zi se poate 
accepta, dumneavoastra puteti sa le discutati punctual fiecare. 

Va atrag atentia ca sunt foarte multe proiecte cu 2/3, este nevoie de cvorumul de 18. 

D-na SARACAN:  Daca-mi permiteti si mie o completare. Domnul secretar a promis sa fie 
obiectiv si nu a fost nici de aceasta data. Prezentarea ca toate materiale au fost pe la comisii este 
eronata. Din cate stiu, acel regulament la care facem referire, am solicitat cand am votat 
materialul ca toate materialele sa intre in toate comisiile. Unii am avut comisii marti, si 
recunoastem ca au fost cateva in comisii, altii au avut joi si nu stiu, bugetul nu a trecut pe la toti. 

Nu au fost toate prin comisii si as vrea sa nu se mai considere ca daca un material a fost la nu stiu 
ce comisie, ca a fost discutat in comisii. 

Dl. SECRETAR: Din pacate sau din fericire sunt de la infiintarea Consiliului Local secretar. 
Pana in legislatura trecuta, materialele se dadeau asa: - comisia de buget- materialele de buget 
(care nu se dadeau la restul comisiilor.) sa discutat in consiliu si s-a spus ca materialele sa se dea 
la toate comisiile nu numai la comisia de specialitate.Regulamentul e al dumneavoastra. 

Dl. DIMECA:  Am o intrebare legata de modalitatea prin care putem umbla de la 5 zile la 3 zile. 
Mi se pare  sa trebuiasca cu 5 zile.. 

Dl. ORZA: E lege. Aici nu avem ce discuta Legea e una si Regulamentul Consiliului Local e 
alta. Regulamentul poate fi modificat si exista situatii in care el e fortat.L-am rugat pe domnul 
seretar sa ne explice chestiunea de principiu. De ce trebuie 5 zile ? 
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 Sunt lucruri care se pu in fata consilierului municipal, domnul Jichici s-a confruntat cu 
situatii din astea si a intrebat ce primeaza ? Respectarea procedurii sau continutul efectiv al 
proiectului legat de reabilitarea unui bloc termic? 

Daca ti se forteaza mana si votezi impotriva, o sa se spuna ca ai votat impotriva reabilitarii unui 
bloc si vin cetatenii sa te traga de urechi. Daca nu accepti pe baza de procedura iar nu e bine 
pentru ca nu ai respectat propria procedura care ai facut-o in Consiliul Local. Lucrurile astea 
trebuie sa se finalizeze odata pentru ca nu e normal sa existe aceste discutii. Orice proiect de 
hotarare are un efect pozitiv teoretic raportat la oras. E absurd sa nu respectam procedura 
proprie, acest Regulament a fost facut de partide aflate in opozitie acum un an. Mi se pare o 
chestiune de normalitate sa se respecte. Nu am nimic impotriva daca el se modifica. Cum spunea 
si domnul secretar, in lege nu scrie ca trebuia bagat un proiect de hotarare in toate comisiile. Am 
prevazut asta in regulament. Atunci sa se respecte. Daca nu se poate respecta , va rog sa 
modificam regulamentul pentru ca de un an de zile discutam de acelasi subiect. Daca tot 
discutam, inseamna ca nici  peste 3 ani nu se va intampla nimic. 

Dl. PRIMAR: Eu cred ca lucrurile s-au clarificat cu ce inseamna pe fond  material suplimentar, 
si ca acceptiunea generala este ca material suplimentar este acel material care nu a trecut pe la 
comisii si ca aceste materiale pot fi discutate inainte de sedinta si atunci, infunctie de continutul 
lor si de rezultatele discutiilor pot fi votate sau nu, sau daca se vine direct cu ele in sedinta de 
consiliu, evident ca oricine este total indrituit sa nu voteze oricat de benefic ar fi continutul lor. 
Cred ca asta este o acceptiune constructiva asupra problemei.In al doilea rand eu va propun sa 
initiati modificarea regulamentului. Nu e normal sa purtam atat de repetat aceste discutii 
poticnindu-ne intr-un regulament care e al nostru de fapt si nu tine decat de noi sa il facem astfel  
sa nu ne mai creeze aceste probleme. Legea e sfanta.Votul nu s-a reluat ca sa treaca. S-a votat o 
singura data cu sistemul de vot functional. Motivul pentru care am cerut reluarea votului a fost ca 
s-a doveditca sistemul electronic de vot si data trecuta ca si astazi la inceputul sedintei nu a 
functionat corect. Si altadata cand votul a fost reluat s-a intamplat acelasi lucru. Imi aduc aminte 
ca odata chiar domnul consilier Orza a spus” Eu am vrut sa votez dar nu am putut”. Nu protestez 
ca nu am putut vota dar e o realitate ca nu am putut vota si votul meu nu a fost luat in seama. Eu 
cred ca trebuie sa respectam cu sfintenie dreptul la vot al oricarui membru al Consiliului Local. 
Daca sistemul de votare nu functioneaza atunci trebuie revotat in momentul in care el revine 
functional. Daca tot nu este functional trebuie schimbat si votat cu mana sus. Nu este normal ca 
cineva sa nu-si poata exprima votul. Despre asta a fost vorba la sedinta trecuta cand s-a reluat de 
3 ori un vot . Si domnul prefect  trebuie sa fie informat corect cum au stat lucrurile pentru ca 
poate sa traga concluzia ca dansul are in fisa postului vegherea la respectarea legalitatii in 
teritoriu si sigur ca ar putea sa traga concluzia ca noi nu respectam legea aici. 

Dl. ORZA:  Cred ca ar fi cazul sa trecem sa votam punctual lucrurile astea. Eu am spus putin  
hai sa nu folosesc termenul de „ironic” la modificarea regulamentului pentru ca nu ar trebui sa 
modificam efectul ci ar trebui sa umblam la cauza. Cauza este ca se vine cu proiectele foarte 
tardiv si acum au vazut respectivele directii ca merge si ca au sustinerea inn plen  si ca atunci  se 
face chestia asta si consilierii sunt pusi  intr-o situatie de a alege intre procedura si efectul 
proiectului in societate. Cred ca ar trebui sa umblam la efectul iar efectul  este ca aceste proiecte 
sa ajunga  in timp util astfel ca  ele sa poata fi puse pe procedura astfel incat sa se respecte si 
legea . cred ca este de bun augur ca ele sa fie la toate comisiile, fiecare consilier sa vada toate 
materialele in comisii inainte de plen. 
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Dl. SIMONIS:  Poate ar trebui sa modificam regulamentul in special atunci cand nu 
functioneaza votul, cand cineva nu poate  vota sa se reia votul. 

Dl. ORZA: Daca solicita respectivul. 

Dl. SIMONIS: o.k. 

Dl. PRIMAR:  Eu cred ca atunci cand constatam ca sistemul nu functioneaza trebuie sa votam 
altfel cu un sistem functional iar daca un consilier vrea sa voteze sau nu asta e optiunea lui dar nu 
e normal sa-i pui omului in fata un sistem in care nu merge votul. Nu e normal. Eu cred ca daca 
am vota cu un sistem care nu functoneaza abia atunci am incalca legea. 

Dl. SANDU:  Sa nu uitam ca ultima oara cand s-a repetat un vot, proiectul a trecut cu votul 
colegului nostru Radu Toanca care in momentul initial al votului era iesit din sala de consiliu, 
dupa care a revenit, s-a tergiversat foarte mult votul, a revenit in sala, s-a votat si proiectul a 
trecut cu votul lui. Nu cred ca este treaba consiliului sa repete sau sa astepte  votul pana toti cei 
de pe coridor se hotarasc sa reintre in sala. Nu cred ca este valabil un vor care se da de atatea ori 
pana toti de pe coridoare vin si creaza o majoritate ca sa treaca un proiect. 

Dl. ORZA:  Este normal ca membri consiliului sa aprobe fiecare proiect daca intra sau nu. 

Este dreptul fiecarui consilier de a sta in sala, de a pleca. Eu ca presedinte sunt obligat sa pun la 
vot un proiect care vien cu semnatura de la secretariatul Consiliului Local. 

 

 
MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 05.07.2013 

 
Dl. ORZA:  Primul proiect suplimentar este proiect de hotărâre privind demararea 
procedurilor pentru scoaterea la licitaţie publică a unei suprafeţe de 17636 mp. teren 
situat în Timişoara, zona str.Legumiculturii – N.D. Cocea, înscris în CF nr. 407174 
Timişoara. 

 
Dl. PRIMAR : Acest proiect este urmare a unei idei de a realiza in cartierul Calea Buziasului  
intr-un  spatiu care este acum viran  o baza sportiva. Avem un investitor potetial, Clubul de 
fotbal RIPENSIA Timisoara care ar fi interesat sa creeze o baza sportiva cuprinzand inclusiv un 
stadion cu cel putin 5000 locuri si care ar vrea sa construiasca si o sla si sa amenajeze louri de 
joaca pentru copii si spatii verzi. Calea Buziasului este intr-o stare jalnica, duce lipsa de servicii 
de genul acesta si credem ca ar fi potrivit sa scoatem la licitatie acest teren cu un astfel de scop. 
La licitatie poate castiga altcineva pentru ca nu se merge pe atribuire directa dar ideea unui 
proiect a aparut ca urmare a interesului exprimat de acest club. Daca nu aprobam, vine vacanta  
se face toamna, nu se mai pot face lucrari  si cu bani privati se poate da alta fata orasului. In plus, 
este vorba de o activitate foaret pozitiva pentru sanatatea si educatia copiilor nostri, si a 
persoanelor din orice categorie sociala care ar putea sa faca sport daca acolo am avea o baza 
sportiva. 
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Dl. ORZA: Cine este pentru includerea pe ordinea de zi ? 

- 16 voturi pentru 
-   3 voturi impotriva 

Dl. ORZA:  Al doilea proiect suplimentar: Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosinţă 
gratuită a terenului înscris în CF nr. 422568, nr.top 29939 în suprafaţă de 1539 mp. către 
Episcopia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică de Lugoj, în vederea construirii unui centru 
social-spiritual. 
 

 
Dl. PRIMAR:  Stim cu totii ce a insemnat Biserica Greco-Catolica unita cu Roma si cred ca un 
asemenea demers  de a construi un centru social spiritual trebuie sprijinit. 
Dl.ORZA:  Cine este pentru introducere pe ordinea de zi ? 
 - 16 voturi pentru 

- 2 voturi impotriva 

 

Dl. ORZA : Suplimentar 3 -Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune  
din  partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.58, la preţul de 
81.000 lei. 
 
Cine este pentru ? 
 -16 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 
 
Dl. SECRETAR : De data  asta problema este la presedinte. 
Dl. PRIMAR:  Nu este normal sa nu putem vota . 
 
Dl. ORZA: Suplimentar 4 -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 2, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12, la preţul 
de 100.000 euro. 
Cine este pentru ? 
 -17 voturi pentru 
 -  3 voturi impotriva 
  
Dl. ORZA:  Suplimentar 5 -Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării în unele staţii date 
în administrarea RATT a unor activităţi de comerţ cu amănuntul, altele decât cele privind 
vânzarea biletelor, legitimaţiilor şi abonamentelor de călătorie. 
Cine este pentru ? 

- 15 voturi pentru 
-  3 voturi impotriva 
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Dl. ORZA: Suplimentar 6 -Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de 
vânzare pentru terenul liber de construcţii aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în 
baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara, str. Hebe nr. 29. 
Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
-  3voturi impotriva 

 
 
Dl. ORZA: Suplimentar 7 -Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
68/26.02.2013 privind aprobarea întocmirii documentaţiei pentru cercetarea prealabilă în vederea 
declarării utilităţii publice pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Timişoara, str. 
Ardealul, nr. 4. 
Cine este pentru ? 
 -16 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 
 
 
Dl. ORZA: Suplimentar 8 -Proiect de hotărâre privind atribuirea în concesiune a unei suprafeţe 
de 25 m.p. teren, situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş, pentru 
amplasarea unei Staţii de monitorizare a calităţii aerului. 
Cine este pentru ? 
 -15 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 
 
Dl. ORZA: Suplimentar 9 -Proiect de hotărâre privind stabilirea folosinţei terenului în suprafaţă 
de 1.500 mp. înscris în CF nr. 435376 situat la extremitatea Parcului Scudier, cu acces din Bv. 
Republicii, în teren pentru SKATEPARK. 

Cine este pentru ? 
 -16 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 
 
 
 

Dl. ORZA: Suplimentar 10 - Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a 
persoanelor fizice şi autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator 
de imobile în Municipiul Timişoara şi constituirea Comisiei de Atestare şi Comisiei de 
Soluţionare a Contestaţiilor. 

 
Cine este pentru ? 
 -16 voturi pentru 
 -  3 voturi impotriva 
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Dl. ORZA: Suplimentar 11- Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor 
pentru scoaterea la licitaţie  publică deschisă în vederea ocupării domeniului public cu  
standuri, tonete, cu destinaţia de comerţ stradal (legume-fructe si flori) şi rulote 
comerciale. 
Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi ? 
 -17 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 
 
Dl. ORZA: Suplimentar 12 - Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului din 
str. Pictor I. Zaicu colţ cu Calea Aradului pentru scoaterea la licitaţie  publică deschisă cu 
strigare în vederea ocupării domeniului public cu chioşc alimentaţie publică, aprobarea 
caietului de sarcini a instrucţiunilor cât şi a modelului cadru de Contract de închiriere. 
Cine este pentru  introducerea pe ordinea de zi 
 -17 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 
 
Dl. SANDU : Chiar  nu aveti impresia ca se umple orasul de rulote si tonete ? 
 
Dl. ORZA: Suplimentar 13 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de/pentru 
tineret cu finanţare nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara 
pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2013. 
Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi ? 
 -17 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 
 
 
Dl ORZA:  Suplimentar 14 -Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale 
cu finantare nerambursabila alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru 
activitati nonprofit de interes local, pe anul 2013 
Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi ? 
- 15 voturi penjtru 
-  2 voturi impotriva 

 
Dl. ORZA:  Suplimentar 15 - Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata 
impozitului pe cladiri aferent anului fiscal 2013 pentru patru cladiri,  Fundatiei Umanitare 
„Centrul Vietii”. 
Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi ? 
 -16 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 
 
Dl. ORZA:  Suplimentar 16 - Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata 
impozitului pe clădiri aferent apartamentului nr. 7 situat în Timişoara str. Republicii nr. 1 
corp B, datorat bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2013, 
Organizaţiei Salvaţi Copiii. 
Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi ? 



16 
 

16 
 

 -16 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 

 
Dl. ORZA: Suplimentar 17 -Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului  
Multianual de Dezvoltare 2013 – 2016 al Municipiului Timişoara – Rectificare 1. 
Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi ? 
 -17 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 
 
 
 
Dl. ORZA:  Suplimentar 18 - Proiect de hotărâre privind aprobarea noii înţelegeri de 
înfrăţire între Municipiul Timişoara şi Municipiul Graz din Austria. 
Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi ? 
 -17 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 
 
 
 
Dl. ORZA:  Suplimentar 19-Adresa nr. SC2013-017869/25.06.2013 a S.L.I.E.-CET 
SUD, referitoare la solicitări sindicale.  
Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi ? 
 -17 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 

 
 
Dl. ORZA: Suplimentar 20 -Adresa nr. SC2013- 01793/25.06.2013 a Consulului 
Republicii Federale Germania la Timişoara privind ridicarea unui monument 
comemorativ în cimitirul de pe strada Amurgului. 
Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi ? 
 -17 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 
Suplimentar 21- Proiect de hotărâre privind  aprobarea suplimentării  Agendei 
manifestărilor culturale din anul 2013 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. Cine 
este pentru introducerea pe ordinea de zi ? 
 -17 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 
 
 
Suplimentar 22 -Proiect de hotărâre privind  încheierea  unui contract de comodat cu 
ACS POLI  Timişoara , pentru amplasarea unui sistem de ticketing în incinta spaţiului  cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă   din Timişoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul 
Culturii). 
Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi ? 
- 17 voturi pentru 
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-  3 voturi impotriva 
 

Dl. PRIMAR:  V a multumesc ca ati inteles ca este in interesul Timisoarei si al timisorenilor 
aceste proiecte. 

Dl. ORZA:  Votam ordinea de zi suplimentara.Cine este pentru ? 

 -19 voturi pentru 

 -  1 vot impotriva 

 

Dl. PRIMAR:  Suntem in perioada premergatoare concediilor. Si la sedinta urmatoare este de 
asteptat ca o parte dintre dumneavoastra sa fiti plecati in concediu si sa fim cu prezenta m,ai 
redusa. Rugamintea este sa votati aceste proiecte pentru ca ele nu au culoare politica. Ele sunt 
pentru Timisoara si pentru timisoreni. Exista riscul foarte mare ca data viitoare sa nu le putem 
vota pentru ca poate  nici nu vom fi 18. Daca un proiect cade de doua ori stiti ce se intampla. 
Plus ca vine vacanta si lasam lucrurile in amorteala pana la toamna. Trebuie sa   ne gandim ca in 
Timisoara trebuie sa schimbam o multime de lucruri in bine. 

Schimbarea trebuie sa aibe loc cu o dinamica ridicata. 

 

    PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind    trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a 
Municipiului Timişoara a  terenurilor din Anexa 1(poziţiile 297-332). 
 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 4 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. Eneas nr.38/A. 
 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 5 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. Paganini nr.19 şi 19/A. 
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Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 
    
 
    PUNCTUL 6 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. Demetriade nr.15. 
 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 7 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. Chişodei nr.122. 
 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 8 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. V. Lupu nr.9. 
 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul 
privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în 
Timişoara, str. Păuliş nr. 6. 
 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 10 AL ORDINEA DE ZI 
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Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul 
privat al municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Constantin Brâncuşi (fostă Cărvunarilor 
) nr. 4, înscris în C.F.  nr. 428103 Timişoara , nr. cad/topo 935, aferent imobilelor cu destinaţia 
de locuinţă  dobândite în baza Legii nr. 112/1995. 
 
 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -16 voturi pentru 
 
 

 
   PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul situat în 
Timişoara, Piaţa Unirii nr. 7 în care îşi desfăşoară activitatea clasele I-IV ale Liceului 
Teoretic „N. Lenau”. 

  
Dl. ORZA :  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
D-na SARACAN: La punctul 10 sunt… 
Dl. PRIMAR:  Au fost iarasi 16 voturi exprimate? 
Dl. ORZA :  Eu nu mai repet votul imi pare rau.  Sa puneti 20… nu stiu 
Dl. PRIMAR : Va rog sa sesizati ca noi nu vedem cate voturi sunt. 

 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 

 -20 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind alocarea terenului în suprafaţă de 17.636 mp. înscris în C.F. 
Nr. 407174, nr. top. 29034 situat în zona str. Legumiculturii – N.D. Cocea, pentru 
construcţie locuinţe modulare pe structuri metalice P+2E. 
 

Dl. PRIMAR:  Vreau o explicatie, apoi un amendament..Remarcati ca apare acelasi teren si in 
acest proiect de hotarare si in cel la care v-am prezentat ca am vrea ca prin el sa realizam o baza 
sportiva in Calea Buziasului. In gandirea noastra locuintele modulare care reprezinta o prioritate 
pentru perioada urmatoare nu trebuie realizate in zone compacte ca sa transformam acele zona in 
ghetouri. Trebuie sa fie dispersate in cat mai multe locuri prin oras. Sunt convins ca veti aproba 
proiectul ca acel proiect  ca acel teren sa fie alocat pentru construirea unei baze sportive iar 
pentru locuinte modulare avem ale terenuri, 6 la numar si pe cale de consecinta va trebui 
modificata si titulatura  hotararii si continutul. Domnul consilier Barsasteanu are pregatit 
amendamentul cu toate detaliile pentru a face aceasta corectie la hotararea de pe pozitia nr.  
12. 
Dl. BARSATEANU:  Proiect de hotarare privind alocarea terenului in suprafata de 17.636 mp. 
înscris în C.F. Nr. 407174, nr. top. 29034 situat în zona str. Legumiculturii – N.D. Cocea, pentru 
construcţie locuinţe modulare pe structuri metalice P+2E, solicitam inlocuirea terenului 
mentionat la art. 1 din proiect cu urmatoarele locatii unde pot fi amplasate locuinte modulare. 
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Suprafata este dubla fata  de aceasta si sunt 6 locatii astfel incat  putem dispersa aceste locuinte 
pentru a nu crea senzatia de ghetouri sociale 

- Spl. Sofocle nr. 43 
- Zona Solventul nr.topo in Fraidorf , suprafata 7762 m.p 
- Spl. Sofocle nr. 45, tot zona Solventul in suprafata de 802 m.p. 
-    Str. Ovidiu Balea cu acces din sat Sacalaz, in suprafata de 13.000 m.p 
-     Str. Ovidiu Balea cu acces din sat Sacalaz, alt numar topo, suprafata 18 885 mp 
- str. Chisodei 125, zona Fratelia cu acces din sat Chisoda, 2300 mp 
- str.Liman, zona Ronat -2224 mp 
Dl. ORZA:  Cine este pentru  amendament ? 
 - 20 voturi pentru 
Cine este pentru proiect in intregime ? 
 - 19 voturi pentru 
 

 
 
   PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 43/2011, 
respectiv a unor reguli de amplasare a teraselor sezoniere pe raza Municipiului 
Timişoara. 
 

Dl PRIMAR: As vrea sa va explic ce se urmarea prin acest proiect si se va urmari in continuare 
pentru ca il voi retrage de pe ordinea de zi. Se doreste ca atunci cand Piata Unirii va fi inchisa 
pentru lucrari sa se poata amplasa terase pe strazile unde va fi interzis traficul auto si unde nu se 
vor desfasura lucrari. Proiectul de reabilitarea al zonei Cetate inca nu a demara, este in curs de 
desfasurare licitatia a doua oara, nu este oportun sa votam acum acest proiect pentru ca nu ar 
avea obiect de punere in practica. 
Ca sa nu existe interpertari ale continutului proiectului retrag acest proiect de pe ordinea de zi. 
Dl. ORZA:  Sper ca data viitoare sa nu  aibe continutul pe care il are acum. Chiar adaca intentia 
e alta, continutul spune altceva .Comisia de ordine publica nu are ce sa caute in demersurile de a 
decide amplasamente pentru terase, chioscuri sau alte obiective comerciale pe raza municipiului 
pe domeniul public. Rog sa nu apara in viitoarea sedinta cand se va discuta asta astfel de 
articole.Eu voi vota impotriva din cauza lipsei de legalitate si nu din cauza lipsei de oportunitate. 
Dl. PRIMAR: Poate fi amendat de initiator in comisii sau in plen. 
 
 

 
   PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind reapartamentarea corpului de clădire compus din 
apartamentele 1 – 5 şi 8 din imobilul situat în  Timişoara, str. Ady Endre nr.11 
 

Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
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   PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei pentru apartamentarea imobilului 
situat în Timişoara, str. V.Alecsandri nr.1. 
 

Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 16 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 200.000 euro. 
 

Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
 
 
 
 
   PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  atribuirea în baza Legii nr. 15/2003 a parcelelor cu nr. cad. 
414241 solicitantului Ardelean Amos Ciprian, nr. cad. 413587 solicitantului Drăgoi Alin 
Petru Cristian şi nr. cad. 413573 solicitantului Bogdan Cristian Dan. 
 

Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 
 
 
   PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Organigramei , Statului de funcţii şi 
Regulamentului de Organizare şi funcţionare  ale  Direcţiei   Fiscale a Municipiului 
Timişoara. 
 

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

 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 
Timişoara pe anul 2013. 
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Dl. PRIMAR:  Suntem la jumatatea anului si e un moment in care bugetul se reconfigureaza. 
Exista anumite proiecte care au intrat in intarziere datorita procedurilor de licitatie care nu s-au 
putut finaliza, datorita contestatiilor  si e pacat sa ramana bani blocati pentru astfel de proiecte si 
in schimb alte directii de actiune pentru oras sa nu-si primeasca finantare. La inceput de an, noi  
nu am alocat fonduri suficiente pentru reparatia si intretinerea strazilor pentru ca stiam ca nu 
putem sa facem prea multe lucrari, dat fiind ca era iarna, contractele firmelor vor deveni expirate 
si ca va urma o perioada de gol in care nu vom putea interveni pe strazi. Nu am vrut sa blocam 
banii acolo. Acum s-au incheiat licitatiile, exista contracte semnate de saptamana trecuta pentru 
toate cele 6 sectoare in care am impartit orasul si putem sa demaram pe scara larga lucrarile de 
intretinere si reparare a strazilor. 
 Echipa Poli a promovat in Liga I, unde sunt alte provocari si nevoi financiare mai mari. 
Prin simpla promovare am reusit sa atragem 900 000 euro din drepturi de televizare. Investitia 
noastra, a primariei, a consiliului local si judetean in fotbal este una care si din punct de vedere 
economic este buna. 
Propunerea este sa alocam 6 milioane pe an pentru cotizatia la organizatia non-guvernamentala 
non-profit de tip club sportiv ACS POLI Timisoara. 
Avem lucrari. Vrem ca la Lic. Lenau, o parte dinceea ce a functionat ca internat sa amenajam  
pentru ca acolo sa se desfasoare cursuri pentru ca numarul elevilor  este in crestere. Am demarat 
proiectul de construre a unei noi cladiri dar pana la finalizarea lucrarii mai dureaza.  
 Avem lucrari de anvergura si la Scoala Gen. Nr. 22, trebuie sa analizam sediul Clinicii de 
Dermatologie. Este nevoie de lichiditati pentru diverse lucrari de interventie si de aceea se 
impune o rectificare de buget. 
Si pentru cultura exista rectificare de buget,si vom mai avea pana la finalul anului interventii de 
rectificare pentru a aduce bugetul in acord cu realitatile, ca la sfarsit de an sa avem o executie 
bugetara cat mai buna si cu folos pentru orasul nostru. 
 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 

 -16 voturi pentru 
 - 3 abtineri 
 
 
 
 
   PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare 
spălătorie auto”, str. Demetriade nr. 19, Timişoara. 
 

Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -18 voturi pentru 
 
 
 
 
   PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
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Adresa nr. SC2013 – 16888/13.06.2013 a S.C. Complex Timiş S.R.L. privind plângerea 
prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 – privind 
stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea 
de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

 

Dl. PRIMAR : Eu va rog sa votati pentru mentinerea punctuui de vedere pentru ca majorarea 
chiriilor e facuta pentru o mai buna gestionare a  patrimoniului mun. Timisoara. Sigur ca cei care 
au de platit sume nu sunt fericiti sa plateasca sume mai mari dar este o realitate foarte clara ca 
sumele platite pana acum au fost incorecte in raport cu interesul colectiv. Este vorba despre 
patrimoniul municipiului si cine foloseste acest patrimoniu trebuie sa plateasca la un nivel corect 
chiriile si nu asa cum au platit pana acum. 
Dl. ORZA: Asociatia deportatilor in Baragan li s-a marit chiria. Cred ca ar trebui reluate o serie 
de lucruri . 
Dl. PRIMAR: Acolo unde se fac sesizari ca au fost afectati negativ oameni sau organizatii se 
intervine corectiv. 
Dl. ORZA:  Am sesizat eu lucrul asta pentru oamenii respectivi nu o s-o faca. Daca au fost 
demni odata si Statul Roman si-a batut joc de ei o sa fie demni pana la capat. 
 
Dl. ORZA: Cine este pentru  mentinerea punctului de vedere. 

 -17  voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 

 
 

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 05.07.2013 
 

   SUPLIMENTAR 1       
1. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor pentru scoaterea la licitaţie publică a 

unei suprafeţe de 17636 mp. teren situat în Timişoara, zona str.Legumiculturii – N.D. 
Cocea, înscris în CF nr. 407174 Timişoara. 

 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 

 -16 voturi pentru 
 

Dl. PRIMAR:  Doresc sa retrag de pe ordinea de zi punctul 2,3,4,5, 6, 8,9,11,12. 
Este Festivalul de Jazz, acesta este motivul pentru care doresc sa ne grabim.Le discutam data 
viitoare. 
 
 
    SUPLIMENTAR 2 

2. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosinţă gratuită a terenului înscris în CF nr. 
422568, nr.top 29939 în suprafaţă de 1539 mp. către Episcopia Română Unită cu Roma, 
Greco-Catolică de Lugoj, în vederea construirii unui centru social-spiritual. 
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3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  partea Consiliului 
Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. Gheorghe Doja nr.58, la preţul de 81.000 lei. 

4. 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 2, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.12, la preţul de 
100.000 euro. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfăşurării în unele staţii date în administrarea 
RATT a unor activităţi de comerţ cu amănuntul, altele decât cele privind vânzarea 
biletelor, legitimaţiilor şi abonamentelor de călătorie. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru terenul liber 
de construcţii aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr. 
112/1995, situat în Timişoara, str. Hebe nr. 29. 

 
   Aceste proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi. 
 
 
 

SUPLIMENTAR 7 
7. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 68/26.02.2013 

privind aprobarea întocmirii documentaţiei pentru cercetarea prealabilă în vederea 
declarării utilităţii publice pentru terenul situat în intravilanul Municipiului Timişoara, 
str. Ardealul, nr. 4. 

 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 

 -17 voturi pentru 
 
 
 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în concesiune a unei suprafeţe de 25 m.p. teren, 
situat în Timişoara, către Agenţia de Protecţia Mediului Timiş, pentru amplasarea unei 
Staţii de monitorizare a calităţii aerului. 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea folosinţei terenului în suprafaţă de 1.500 mp. înscris 
în CF nr. 435376 situat la extremitatea Parcului Scudier, cu acces din Bv. Republicii, în 
teren pentru SKATEPARK. 

 
          Aceste proiecte au fost retrase de pe ordinea de zi. 
 
 
 
    SUPLIMENTAR 10 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi 
autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile 
în Municipiul Timişoara şi constituirea Comisiei de Atestare şi Comisiei de Soluţionare a 
Contestaţiilor. 
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Dl.OLARU:  Pentru a lua examenul se cere nota 7.Nu stiu daca trebuie sa ramana 7 sau nu. 
Dl. ORZA:  Unde  se specifica  , in lege?  Doriti sa fie mai mica nota de admitere 
Dl. OLARU:  Din 200 de puncte ..70. 
Dl. BOGDAN: Din 200 de puncte 7 e mai putin de jumatate. 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 

 -17 voturi pentru 
 
 
 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentelor pentru scoaterea la licitaţie  
publică deschisă în vederea ocupării domeniului public cu  standuri, tonete, cu destinaţia 
de comerţ stradal (legume-fructe si flori) şi rulote comerciale. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului din str. Pictor I. Zaicu colţ cu 
Calea Aradului pentru scoaterea la licitaţie  publică deschisă cu strigare în vederea 
ocupării domeniului public cu chioşc alimentaţie publică, aprobarea caietului de sarcini a 
instrucţiunilor cât şi a modelului cadru de Contract de închiriere. 

 
 

            SUPLIMENTAR 13 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare 

nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi 
nonprofit de interes local, pe anul 2013. 

 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 

 -16 voturi pentru 
 - 1 abtinere 

 
 
 
 
    SUPLIMENTAR 14 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabila 
alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitati nonprofit de interes 
local, pe anul 2013 

 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 

 -16 voturi pentru 
 
 
    SUPLIMENTAR 15 

15. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe cladiri aferent anului 
fiscal 2013 pentru patru cladiri,  Fundatiei Umanitare „Centrul Vietii”. 

 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 

 -16 voturi pentru 
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    SUPLIMENTAR 16 

16. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent 
apartamentului nr. 7 situat în Timişoara str. Republicii nr. 1 corp B, datorat bugetului 
local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2013, Organizaţiei Salvaţi Copiii. 

 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 

 -17 voturi pentru 
 
 
    SUPLIMENTAR 17 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului  Multianual de Dezvoltare 2013 – 
2016 al Municipiului Timişoara – Rectificare 1. 

 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 

 -17 voturi pentru 
 
 
 
 
    SUPLIMENTAR 18 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea noii înţelegeri de înfrăţire între Municipiul 
Timişoara şi Municipiul Graz din Austria. 

 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 

 -17 voturi pentru 
 
 
    SUPLIMENTAR 19 

19. Adresa nr. SC2013-017869/25.06.2013 a S.L.I.E.-CET SUD, referitoare la solicitări 
sindicale. 
 
S-a luat la cunostinta. 

 
    SUPLIMENTAR 20 

20. Adresa nr. SC2013- 01793/25.06.2013 a Consulului Republicii Federale Germania la 
Timişoara privind ridicarea unui monument comemorativ în cimitirul de pe strada 
Amurgului. 

 
S-a luat la cunostinta. 

 
 

SUPLIMENTAR 21 
21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea suplimentării  Agendei manifestărilor culturale din 

anul 2013 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. 
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Dl. ORZA: Cine este pentru ? 

 -17 voturi pentru 
 
 
    SUPLIMENTAR 22 

22. Proiect de hotărâre privind  încheierea  unui contract de comodat cu ACS POLI  
Timişoara , pentru amplasarea unui sistem de ticketing în incinta spaţiului  cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă   din Timişoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii). 
 
Dl. ORZA: Cine este pentru ? 
 -17 voturi pentru 
 

Dl. Primar :  E o chestiune provizorie, temporara, e nevoie de 14 voturi. 
Vreau sa va multumesc celor care ati inteles importanta acestor proiecte. Este optiunea 
celor de la PDL sa nu doreasca sa se poata vinde in Timisoara, pepeni, lubenite si alte 
fructe de sezon, sa creeze probleme producatorilor. Daca asa inteleg dansii sa faca 
politica, sigur ca si aprecierea electoratului se va dovedi in consecinta. Mai er ape lista un 
proiect pentru licitarea terenului in vederea amenajarii unui skate-park in Timisoara, 
colegii de la PDL nu doresc sa existe skate-park in Timisoara. 
 Trebuie stiut care sunt optiunile lor. 
Dl. STOIA :  Data viitoare trebuie sa fim 18. 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
 
Cons. ORZA ADRIAN           IOAN COJOCARI 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




