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JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
     PROCES-VERBAL 

   Incheiat astazi  10.12.2013 cu ocazia sedintei ordinare a  
         Consiliului Local al Municipiului Timisoara 

 
 
 
Presedinte de sedinta – cons.  RADU TOANCA 
 Din numarul total de  27 consilieri au fost prezenti 25; 
Au absentat : Romanita Jumanca,  Maria Saracan. 
Din partea executivului participa : domnul primar  Nicolae Robu, domnul viceprimar 
Adrian Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari. 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr. 
1802/05.12.2013 

 
 
 

 
          ANEXĂ  
            la Dispoziţia nr.1802 
         din data de 05.12.2013 
 

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

21.11.2013. 
2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Timişoara domnului Horst Schwoon. 
3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al  Municipiului  

Timişoara domnului Mircea Opriţă. 
4. Proiect de hotărâre privind  mandatul consiliilor de administraţie la societăţile  la care  

Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine 
controlul în privinţa salarizării directorilor, personalului din subordine şi membrilor 
Consiliilor de administraţie. 

5. Proiect de hotărâre privind organizarea auditului public în unităţile subordonate, aflate în 
coordonare sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

6. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Veronica Micle nr. 8, 
înscris în C.F.  nr. 415370 Timişoara nr. cad. /topo 20018-20019, aferent imobilului cu 
destinaţia de locuinţă dobândit în baza Legii nr. 112/1995. 



7. Proiect de hotărâre privind  trecerea spaţiului  cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
din Timişoara, str. Văcărescu nr.29 din proprietatea privată a Statului Român în domeniul 
public al Municipiului Timişoara. 

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, a terenului înscris în C.F. nr. 
414043 Timişoara, nr.cadastral 414043, în suprafaţă de 24.699 mp. 

9. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea suprafetei de 62530 mp din parcela cu 
nr.cad.A1979 inscrisa in CF nr.429861 Timisoara (CF vechi nr.135381)în vederea punerii 
în posesie cu suprafeţele de teren aferente cotelor părţi din "păşunea Mehala" , restituite în 
baza sentinţelor şi deciziilor civile. 

10. Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.65/26.02.2013 pentru aprobarea metodologiei privind închirierea spaţiilor temporar 
disponibile  situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 

11. Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexei 1 şi completarea Anexei 2 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 485/24.09.2013 cu desemnarea membrilor din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în 
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale 
unităţilor de învăţământ privat din Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2013-2014. 

12. Proiect de  hotărâre privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara în cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Polul de Creştere Timişoara”. 

13. Proiect  de hotărâre privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara a procedurii de încetare a  Asocierii în participaţiune privind exploatarea 
obiectivului  „Incubator de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software 
Timişoara”   

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Clubul 
Sportiv  Timişoara şi acordarea contribuţiei financiare pentru susţinerea activităţii 
sportive pe anul 2013. 

15. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a lucărilor de reabilitare a 
imobilului din str. Moise Nicoară nr.17 pentru extinderea activităţii Şcolii Ortodoxe 
„Antim Ivireanul”. 

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul 
de atestare a calităţii de administrator de imobile. 

17. Adresa nr.CT2013 – 5260/14.11.2013 a Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 
privind   pronunţarea asupra  dreptului de preemţiune la înstrăinarea imobilului din 
Timişoara, B-dul M. Viteazu nr. 26. 

18. Interpelările consilierilor locali. 
 
 
 
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi, cu excepţia punctelor de la nr.2 şi 10 au 

fost iniţiate de Primarul Municipiului Timişoara domnul Nicolae Robu. 
Proiectul de hotărâre înscris la pct.2 de pe Ordinea de zi a fost iniţiat de domnul consilier 

Herzog Bogdan  Radu şi proiectul de hotărâre înscris la pct.10 a fost iniţiat de domnul consilier 
Sandu Ştefan Constantin. 
 



ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 10.12.2013 

 

1. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Protocolului de acordare a 
facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi 
operatorului de transport, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 
34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013 şi Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/24.09.2013. 

2. Proiect de hotărâre privind prelungirea tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local  
nr.63/26.02.2013 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 418/30.07.2013. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr.132/28.09.2012 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea  de 
investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Timişoara. 

4. Proiect de hotărâre privind  transferul dreptului de folosinţă gratuită a terenului atribuit 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei, prin Hotărârea de Consiliu Local 
nr.248/12.04.2012, către nou înfiinţata parohie “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” în 
vederea construirii unei biserici. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor aferente 
organizării de către Municipiul Timişoara a Programului “ Gala Sportului Timişorean – 
ediţia 2013”. 

6. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie 
anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru “ AS Clubul de Handbal Politehnica 
Timişoara”. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea termenului prevãzut la art.4 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 293/18.12.2012 "pentru însuşirea protocolului privind schimbul de 
imobile între Municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Art SRL şi SC Al Fer Crom 
Design SRL pe de altã parte şi aprobarea schimbului între Municipiul Timişoara, pe de o 
parte şi SC Art SRL şi SC Al Fer Crom Design SRL pe de altã parte, precum şi pentru 
eliberarea spaţiului suprateran afectat de construcţia de sticlă cunoscută sub denumirea de 
Acvariu". 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a 
terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. KATHREIN 
ROMÂNIA S.R.L. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea statului de funcţii pentru Filarmonica  
Banatul Timişoara. 

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi aprobarea  Statului de Funcţii al Direcţiei 
Fiscale  a Municipiului Timişoara. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi 
a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara. 

12. Raport de activitate privind deplasarea la Rueil – Malmaison, în Franţa, în perioada 21-23 
noiembrie 2013. 

13. Adresa nr. CP2013 – 1152/05.12.2013 a Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse- 
Biroul Autorizare Activităţi Comerciale referitoare la propunerea formulată de către S.C. 
TIMPRESS S.A., S.C. MEDIATIM SRL şi S.C. MAV DISTRUBUTION S.R.L. 



14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului multianual necesar implementării 
Subprogramului „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA 
GRĂDINA ZOOLOGICĂ” şi  împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara pentru 
semnarea Actului adiţional la Convenţia de finanţare a subprogramului. 
 

                                                                  PUNCTUL 1:    

Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 
21.11.2013. 

Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: -13 voturi pentru 
Dau cuvântul d-lui Primar. 
Dl. PRIMAR: Bună ziua tuturor. V-aş ruga să agreeaţi şi următoarele puncte pe ordinea de zi. 

1. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Protocolului de acordare a 
facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi 
operatorului de transport, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 
34/15.01.2013, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013 şi Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 478/24.09.2013. 

Este o hotărâre care instituie gratuitate pentru transportul în comun pentru categorii de cetăţeni cu 
veniturile de până la 2000 de lei pe lună brut.  Am dorit să încurajăm cetăţenii Timişoarei să 
folosească mijloacele de transport în comun în această perioadă a anului în mod special când se 
circulă mult prin oraş şi când în plus oraşul nostru are blocate o parte dintre străzi datorită 
lucrărilor pe care le avem în desfăşurare.  S-au făcut estimările de rigoare s-a consultat legislaţia, 
gratuitate pentru toată lumea nu se poate acorda pentru că nu există condiţii legale în acest sens 
dar Consiliul Local este abilitat să stabilească categorii de cetăţeni care pot beneficia de astfel de 
facilităţi.  Şi atunci propunerea este să instituim gratuitate pentru această clasă de cetăţeni cu 
venituri mici totuşi, pentru că 2000 de lei pe lună brut înseamnă un venit destul de modest, 
cetăţeni care probabil sunt cei mai tentaţi să renunţe la maşini şi să folosească transportul în 
comun dacă li se pune în faţă o astfel de facilitate. Evident că RATT nu beneficiază de subvenţie 
ci de subvenţie beneficiază cetăţenii şi noi urmează să plătim de la bugetul local contravaloarea 
acestei facilităţi către RATT. Deci nu e vorba despre un ajutor către RATT despre o subvenţie 
către RATT  ci este vorba despre o susţinere a cetăţenilor, despre o facilitate dată cetăţenilor 
plătind în numele lor contravaloarea serviciului ce  li se prestează.  Următorul punct. 

 
 
2. Proiect de hotărâre privind prelungirea tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local  

nr.63/26.02.2013 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 418/30.07.2013. Pentru TIMPARK, 
dorim să mergem cu aceleaşi tarife şi în 2014  

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 
nr.132/28.09.2012 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea  de 
investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Timişoara. S-au 
schimbat condiţiile de minimis şi putem să oferim facilităţi în plus faţă de cele pe care le-



am instituit prin hotărârea anterioară şi acest proiect tocmai aceasta îşi propune să facă să 
încurajeze şi mai mult investiţiile în Timişoara.  

4. Proiect de hotărâre privind  transferul dreptului de folosinţă gratuită a terenului atribuit 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei, prin Hotărârea de Consiliu Local 
nr.248/12.04.2012, către nou înfiinţata parohie “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” în 
vederea construirii unei biserici. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor aferente 
organizării de către Municipiul Timişoara a Programului “ Gala Sportului Timişorean – 
ediţia 2013”. 

6. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie 
anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru “ AS Clubul de Handbal Politehnica 
Timişoara”. Noi ne-am angajat să plătim clubului de handball la care suntem membri 
asociaţi împreună cu Consiliul Judeţean şi cu Universitatea Politehnica din Timişoara o 
sumă de 1 milion de lei pe an. Până acum am acordat 800 de mii şi acum ar urma să dăm 
diferenţa, e vorba despre o sumă pe care noi am asumat-o mai demult dar acum luăm 
măsurile ca să o putem şi plăti.  

7. Proiect de hotărâre privind modificarea termenului prevãzut la art.4 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 293/18.12.2012 "pentru însuşirea protocolului privind schimbul de 
imobile între Municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Art SRL şi SC Al Fer Crom 
Design SRL pe de altã parte şi aprobarea schimbului între Municipiul Timişoara, pe de o 
parte şi SC Art SRL şi SC Al Fer Crom Design SRL pe de altã parte, precum şi pentru 
eliberarea spaţiului suprateran afectat de construcţia de sticlă cunoscută sub denumirea de 
Acvariu". Se solicită o prelungire a termenului în care se realizează până la capăt acel 
schimb pentru că un al treilea teren ce a făcut obiectul schimbului între subpasajul din 
Piaţa Victoriei şi firma respectivă, sau între firma respectivă sau firmele că sunt două şi 
primărie, schimb care a vizat obţinerea de către primărie a subpasajului contra acelor 
terenuri, acel schimb nu s-a finalizat s-au dat doar două terenuri şi al treilea nu s-a putut 
da pentru că nici  acum nu a apărut hotărârea de guvern care să treacă în proprietatea 
primăriei acel teren ce figurează al statului roman.  Şi atunci proiectul de hotărâre 
prelungeşte termenul în care să se poată întâmpla lucrul acesta. Dacă vom constata că din 
diverse raţiuni nu se întâmplă, la un moment sigur că putem să negociem un alt teren 
echivalent cu cel pe care l-am negociat la vremea respectivă.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a 
terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. KATHREIN 
ROMÂNIA S.R.L. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea statului de funcţii pentru Filarmonica  
Banatul Timişoara. 

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi aprobarea  Statului de Funcţii al Direcţiei 
Fiscale  a Municipiului Timişoara. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi 
a regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 
Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara. 

12. Raport de activitate privind deplasarea la Rueil – Malmaison, în Franţa, în perioada 21-23 
noiembrie 2013. 

13. Adresa nr. CP2013 – 1152/05.12.2013 a Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse- 
Biroul Autorizare Activităţi Comerciale referitoare la propunerea formulată de către S.C. 
TIMPRESS S.A., S.C. MEDIATIM SRL şi S.C. MAV DISTRUBUTION S.R.L. 



14. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului multianual necesar implementării 
Subprogramului „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA 
GRĂDINA ZOOLOGICĂ” şi  împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara pentru 
semnarea Actului adiţional la Convenţia de finanţare a subprogramului. 

15. Proiect de hotărâre privind alocarea unei contribuţii financiare de la bugetul local către 
Mitropolia Banatului pentru finalizarea unor lucrări la Catedrala Mitropolitană.  

Noi ne-am angajat să ajutăm Mitropolia Banatului cu o sumă de 400 de mii de lei dacă vă 
amintiţi, din care am alocat déjà 200 de mii, ar urma acum să ne onorăm angajamentul şi pentru 
cealaltă jumătate din suma respectivă, pentru 200 de mii de lei. Sumă care urmează să fie folosită 
de mitropolie pentru acele lucrări pe care le consideră cele mai potrivite a fi finanţate din suma 
respectivă.  
Acestea sunt.  
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot ordinea de zi.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: -20 voturi pentru 

- 2 abtineri 
 
 

  PUNCTUL 2:    

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timişoara domnului Horst Schwoon. 

Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: -24 voturi pentru 
 

  PUNCTUL 3:    

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al  Municipiului  
Timişoara domnului Mircea Opriţă. 

 

Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: -23 voturi pentru 
 

 

 

 



    PUNCTUL 4:    

Proiect de hotărâre privind  mandatul consiliilor de administraţie la societăţile  la care  
Consiliul Local al Municipiului Timişoara este acţionar unic, majoritar sau la care deţine 
controlul în privinţa salarizării directorilor, personalului din subordine şi membrilor 
Consiliilor de administraţie. 

Dl. PRIMAR:  Aş dori să fie foarte corect înţeles demersul. Noi trebuie să ne bucurăm atunci 
când un cetăţean pe baza performanţelor sale poate câştiga mult. Şi cred că trebuie să construim o 
astfel de societate în care să se poată câştiga cât mai mult prin muncă cinstită prin performanţe.  
Ca liberal nu pot să gândesc în alţi termeni. Din păcate s-a ajuns la noi în situaţia de a nu se face 
o corelare între performanţele obţinute şi salarizare şi avem o mare problemă la scara întregii 
societăţi cu acest subiect. Cred că aici unde răspunderea ne aparţine şi unde decizia este în 
mâinile noastre avem obligaţia să folosim cadrul legal existent pentru a rândui lucrurile aşa cum 
este sănătos. Prin urmare noi nu ne propunem să micşorăm salariile nimănui, ne propunem să 
creem un cadru în care începând cu directorii şi continuând cu oricare angajaţi toată lumea să 
poată angaja cât mai mult.  Dar acest câştig să fie susţinut de performanţele obţinute în muncă. 
Dacă facem aşa atunci toată lumea de la director şi până la oricare angajat ar trebui să fie 
cointeresată să meargă treaba bine să e obţină eficienţă economic încât să se poată câştiga. 
Ordonanţa nr. 109 ne permite să instituim un astfel de sistem. Din păcate el nu a fost instituit la 
început aşa cum ar fi trebuit, am constatat eu acum, că nu m-am ocupat de problema aceasta.  
Sigur s-a mers pe spiritul ordonanţei dar într-o formulă care totuşi îi viciază spiritul.  Şi atunci 
acest proiect de hotărâre prevede ca directorii să aibă o componentă salarială stabilită în mod 
rezonabil după părerea mea în raport  şi cu veniturile altora. Şi nu putem să nu ne raportăm la 
veniturile viceprimarilor, la veniturile city -managerului a directorilor din primărie, la veniturile 
unor persoane care ocupă posturi să zicem echivalabile cumva. La care componentă, care e 
garantată, este venit garantat, să se poată adăuga oricât de mult prin hotărâri ale consiliului de 
administraţie în funcţie de performanţe. Dacă compania merge în deficit atunci nu e normal să se 
mai adauge ceva. Acesta e venitul minim, se merge pe venitul minim garantat pentru acea funcţie 
nu venitul minim garantat pe ţară. Doamne fereşte nu mergem până acolo nu?  Nu se iau în 
considerare minusurile istorice ci pentru a-i evalua efectiv pe cei care sunt avuţi în vedere de 
acest sistem de salarizare se iau în considerare doar minusurile de pe parcursul mandatului lor.  
Sigur că noi instituim acum sistemul şi vom avea un moment 0 după care facem balanţa plusuri şi 
minusuri. Eu consider că este un sistem sănătos şi aş vrea să fie corect înţeles şi de opinia publică 
şi de cei care vor fi afectaţi de acest system. Noi ne dorim să vedem în presă articole la adresa 
directorilor spunându-se uite ce performanţe extraordinare are compania x saz y şi drept urmare 
uite ce salarii frumoase se câştigă acolo. Ne-am bucura să se ajungă acolo şi oferim tot suportul 
nostru pentru toate companiile pentru regia RATT, pe  care le avem, ceea ce cred că am dovedit-o 
şi cu SDM când dvs aţi votat acea majorare de capital si cu COLTERM o vom dovedi când, după 
ce am pus în discuţie subiectul, am simţit că dvs rezonaţi la idée, cu COLTERM, vom veni să 
actualizăm şi subvenţia pentru cetăţeni ţinând seama că au crescut toate costurile COLTERM –



ului şi dacă nu luăm astfel de măsuri atunci sigur COLTERM  nu are nici o şansă de a se 
viabiliza. Iată  cu RATT venim de asemenea prin mijloace care sunt legale care sunt corecte care 
au un set complex de beneficităţi asupra cărora eu nu m-am mai oprit acum dar le-am mai 
discutat şi altă dată.  Vis -a -vis de acele gratuităţi, sunt o mulţime de câştiguri indirecte pentru 
oraş pentru care merită să venim cu acest suport financiar.  Asta ar fi argumentaţia şi vă 
mulţumesc că m-aţi ascultat.  

Dl. ORZA:  Sigur ce frumos ar fi ca performanţa să fie direct proporţinală şi invers cu răsplata. 
Mă gândeam în timpul expunerii d-lui primar cum s-ar aplica acest principiu la Parlamentul 
României, dar închid paranteza şi revin la situaţia dată.  Aceşti directori de societăţi la care 
Consiliul Local e acţionar unic sau majoritar au nişte contracte de management. Cred că fiecare 
dintre ei au în acest contract de management un teanc de indicatori care dau imaginea sau nu dau 
imaginea performanţei lor în funcţie de cum se realizează aceşti indicatori. Cred că e suficient 
acest lucru.  Adică noi dăm o hotărâre de consiliu local în care spunem aplicaţi contractele de 
management, ceva de acest gen. Pe de altă parte consiliul de administraţie cine e consiliul de 
administraţie?  Cine e AGA? AGA e chiar Consiliul local.  Cine e consiliul de administraţie? 
Sunt oamenii pe care i-au aprobat în consiliul local tot persoanele aici prezente.  Deci eu nu cred 
că consiliul de administraţie va putea face altceva decât e în cadrul legal şi în cadrul acelui 
contract de management, adică să nu ne aşteptăm la lucruri spectaculoase pentru că până la urmă 
persoanele respective bune rele cum sunt,  asta urmează să rezulte din aplicarea acelor legi şi a 
contractului de management, sunt nişte chestiuni foarte simplu de cuantificat.  Deci cred că sigur 
noi votăm hotărârea asta dar până la urmă nu e nimic spectaculos la mijloc este o chestiune care 
s-a întâmplat se va întâmpla şi în anii care vin.  

Dl. PRIMAR:  Nu nu este chiar aşa.  Cum s-au petrecut lucrurile?  Pe baza aceloraşi prevederi 
legale s-a stabilit un salariu care respectă  restricţia legală de a fi de cel mult 6 ori mai mare decât 
salariul mediu pe ramura de activitate respectivă, valoare comunicată de Institutul Naţional de 
Statistică.  Numai că aceste valori sunt mari după părerea mea. Sunt prea mari. Şi atunci s-a mers 
pe un set complex de indicatori de performanţă şi să zicem la o anumită companie care are 
minusuri economice mari şi eu vin cu un exemplu teoretic acum, nu avizez o firmă exactă, o 
societate concretă a noastră. La o anumită companie din punct de vedere economic lucrurile stau 
foarte prost dar setul acela de indicatori este mai complex nu vizează numai aspecte economice şi 
atunci per ansamblu ce se zice? Se constată că aşa a rânduit consiliul de administraţie lucrurile 
neavând mandat să facă într-un anume fel, că s-au îndeplinit indicatorii în proporţie de 80%. Bun.  
Se aplică 80% la salariul stabilit şi atunci nu se câştigă 120 de milioane pe lună ci doar 96 de 
milioane pe lună.  Dar economic compania merge foarte prost, deci cred că este un sistem greşit 
aşezat şi prin votul consiliului local lucrurile se pot corecta în acest sens, pot rămâne în vigoare şi 
alţi indicatori dar în privinţa salariului să se instituie acea componentă independentă  de 
performanţe la care să se adauge o component în funcţie de performanţa economică, în sensul 
foarte clar al termenului care nu mai poate fi mascat sub nici o formă sau îmbrăcat de alte aspecte 



ale activităţii încât să nu se mai vadă şi componenta  economică.  Aici este diferenţa ca principiu 
e acelaşi lucru dar ca şi consecinţe practice este total diferit.  Ca spirit e acelaşi lucru.  

Dl. CIUHANDU:   Cred că, ca şi principiu este foarte bine gândit ca un salar al unui manager să 
aibă două component: partea fixă şi partea generată de performanţele economice ale companiei 
respective. Am citit aici în proiect şi pe mine mă interesează să nu rămână totul la nivelul 
consiliului de administraţie, pentru că consiliul de administraţie, e adevărat e format din persoane 
numite sua mă rog acceptate de către consiliul local la unele instituţii déjà pe noua lege, la alte 
instituţii pe vechea lege.  Pe mine mă interesează ca noi în calitate de acţionar unic să avem 
ultimul cuvânt de spus. Adică da propune acel comitet de nominalizare şi remunerare cum l-aţi 
scris aici sau consiliul de administraţie dar el se votează în plenul Adunării generale a acţionarilor 
adică al nostru şi apoi avizat de către consiliul local. Cred că aşa e cea mai transparentă  formă, 
dacă nu, rămâne la nivelul consiliului de administraţie care are o anumită componentă de fiecare 
dată. Deci cred că dacă vrem să fim transparenţi de fiecare dată atunci votăm în cadrul adunării 
generale partea variabilă mă refer, partea fixă bănuiesc că are nişte criterii foarte obiective 
stabilite şi nu cred că putem intervene asupra lor. Pentru că mie mi se pare normal ca societăţile 
care performează directorii şi executivul de acolo şi cei care sunt antrenaţi să aibă venituri 
similare sau aproape similare cu cei din zona privată mi se pare perfect normal şi corect, însă aş 
vrea să avem în vedere şi faptul că poate fără să dăm nume în această zi, există şi companii ale 
municipiului Timişoara, noi în calitate de acţionari,  care din anumite considerente dincolo de 
obiectiv, adică subiective nu pot să-şi îndeplinească sau nu au putut până acum să-şi 
îndeplinească şi putem să luăm: bani neveniţi ori de la consiliul local ori de la Guvernul 
României, în timp ce penalităţile de la Ministerul de Finanţe curgeau în continuare şi atunci sigur 
că este un dezavantaj pentru cel care conduce compania respectivă să nu poată demonstra de fapt 
că este un bun manager atâta timp cât el depinde de nişte resurse financiare care vin de la alte 
instituţii şi ele nu vin la timpul la care ar trebui să vină. Ştim cu toţii despre cine e vorba nu vreau 
să aprofundez şi atunci acolo oricum va exista un semn de întrebare pentru că noi nu vom putea 
niciodată sau mă rog numai în momentul în care vom ajunge la un moment 0, vom putea să 
cuantificăm exact calitatea celui care conduce.  

Dl. CIUHANDU:  Numai in momentul in care vom ajunge la un moment 0 vom putea sa 
cuantificam  exact calitatea celui care conduce. Eu as dori ca in proiect, ultimul cuvant sa-l aibe 
AGA vis- a -vis de partea variabila. 

Dl. PRIMAR:  Eu sunt de acord cu un amendament care sa  statueze lucrul acesta. Consiliile de 
administratie  sunt abilitate prin lege sa stabileasca dar trebuie o validare a ceea ce decid ele la 
nivelul AGA, deci, Consiliului Local. 

Dl. JICHICI: Ca unul care timp de ani de zile am criticat abordarea referitoare la aceste 
companii si anume aceea de a pune niste criterii de forma, salut aceasta abordare si cred ca este 
cea mai corecta de departe. Mi se pare foarte normal ca veniturile sa porneasca de la un nivel de 
baza si sa devina venituri substantiale numai si numai in cazurile in care companiile respective 
genereaza venituri. Cred ca este foarte corect sa ne referim strict la ceea ce inseamna veniturile 



operationale, adica sa nu luam datorii existente din urma  pentru ca acolo pot exista discutii si 
cred ca pe aceasta linie va trebui sa analizam inclusiv ceea ce inseamna aceste criterii de 
performanta in baza carora se vor da veniturile suplimentare. Sa fie o chestie  corecta, foarte clara 
si transparenta ca sa nu aibe nimeni nimic de comentat la ea. 
Dl. TOANCA:  Va propun sa votam si cu spiritul amendamentului domnului Ciuhandu  pentru 
ca nu putem face cu subiect si predicat pentru ca am incalca Ordonanta 109, dar asta nu inseamna 
ca nu putem tine cont. 
Dl. DIACONU:  Atrag atentia asupra art. 3 din acest proiect de hotarare pentru ca aceasta este 
arma principala a AGA. Este vorba de aprobarea Planului de administrare pe care Consiliul de 
administratie il propune catre AGA  si pe care , pentru COLTERM tocmai l-am votat fara o 
dezbatere foarte aprinsa. In executiv urmarim toate aceste elemente, insa aici este procesul 
principal de transparenta. Aici sunt atat indicatorii cat si toate masurile luate in administrarea 
societatii. 
Dl. TOANCA:  Mai avem la inceputul lunii ianuarie bugetul de venituri-cheltuieli. Daca am tine 
putin mai serios aceste adunari generale ale actionarilor poate ca multe lucruri s-ar rezolva chiar 
atunci. 
Dl. SANDU:  Trebuie sa tinem cont ca sunt unele societati si aici ma refer in speta la  S.C. 
PIETE S.A. Daca privim aceste societati doar prin prisma profitului s-ar putea sa nu beneficieze 
cetatenii de cele mai bune servicii. Daca investitiile in mijloace mai eficiente de pastrare, de 
curatenie, igienizare a pietelor nu vor fi facute, normal profitul va fi mai mare insa acestea se 
transforma intr-un serviciu de proasta calitate oferit cetatenilor. 
 Cred ca sunt si cazuri in care trebuie sa avem in vedere si calitatea serviciilor oferite de aceste 
societati care se adreseaza timisorenilor si nu au doar ca unic scop obtinerea uni profit. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind organizarea auditului public în unităţile subordonate, aflate în 
coordonare sau sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
 
Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -22 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 situat în str. Veronica Micle nr. 8, înscris în C.F.  nr. 
415370 Timişoara nr. cad. /topo 20018-20019, aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă 
dobândit în baza Legii nr. 112/1995. 
 
Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -25 voturi pentru 
 
 
 
 
 



   PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  trecerea spaţiului  cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din 
Timişoara, str. Văcărescu nr.29 din proprietatea privată a Statului Român în domeniul public al 
Municipiului Timişoara. 
 
Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 

- 24 voturi pentru 
 
 
 
 
   PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, a terenului înscris în C.F. nr. 414043 
Timişoara, nr.cadastral 414043, în suprafaţă de 24.699 mp. 
 
Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  dezlipirea suprafetei de 62530 mp din parcela cu nr.cad.A1979 
inscrisa in CF nr.429861 Timisoara (CF vechi nr.135381)în vederea punerii în posesie cu 
suprafeţele de teren aferente cotelor părţi din "păşunea Mehala" , restituite în baza sentinţelor şi 
deciziilor civile. 
 
 
Dl. PRIMAR: As dori sa retrag acest proiect pentru ca intre timp au aparut si alte solicitari 
bazate pe hotarari definitive in instantele de judecata si trebuie sa rediscutam subiectul in 
contextul nou aparut 
 
 
 
    PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI  
Proiect de hotărâre privind completarea şi modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.65/26.02.2013 pentru aprobarea metodologiei privind închirierea spaţiilor temporar disponibile  
situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat. 
 
Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
 
 
       PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexei 1 şi completarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 485/24.09.2013 cu desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al Municipiului 



Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în Consiliile de Administraţie ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul 
Timişoara, pentru anul şcolar 2013-2014. 
 
Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -25 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de  hotărâre privind înlocuirea unor reprezentanţi ai Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara în cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de 
Creştere Timişoara”. 
 
Dl. TOANCA: Propun in locul domnului viceprimar Sorin Grindeanu pe domnul viceprimar 
Traian Stoia si rog colegii de la PPDD sa-si desemneze in locul regretatului Caprea pe altcineva. 
Dl. TAROPA:  Propun pe domnul Folica. 
Cine este pentru ? 

- 24 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect  de hotărâre privind aprobarea de către Consiliului Local al Municipiului Timişoara a 
procedurii de încetare a  Asocierii în participaţiune privind exploatarea obiectivului  „Incubator 
de afaceri şi centru de transfer tehnologic în domeniul software Timişoara”   
 
 
Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -24 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi Clubul 
Sportiv  Timişoara şi acordarea contribuţiei financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe 
anul 2013. 
 
Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -24 voturi pentru 
 
 
 
                PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local a lucărilor de reabilitare a imobilului din 
str. Moise Nicoară nr.17 pentru extinderea activităţii Şcolii Ortodoxe „Antim Ivireanul”. 
 



 
Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 - 25 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea listei persoanelor fizice care au promovat examenul de 
atestare a calităţii de administrator de imobile. 
 
Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
 
      PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr.CT2013 – 5260/14.11.2013 a Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse privind   
pronunţarea asupra  dreptului de preemţiune la înstrăinarea imobilului din Timişoara, B-dul M. 
Viteazu nr. 26. 
 
    

       PUNCTUL 1 ANEXA 

Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Protocolului de acordare a facilităţilor la 
transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de 
transport, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 
192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 80/26.02.2013 şi Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 
478/24.09.2013. 
 

Dl. PRIMAR :  Sustinerea financiara va fi din bugetul local si se estimeaza o suma de circa 3 
milioane lei pe luna dar vom vedea practic cat va fi pentru ca noi vom elibera carduri cetatenilor 
care doresc sa aibe gratuitate si sigur ca vom plati contravaloarea acelor carduri si atunci vom 
vedea exact la cat se ridica, pana atunci vorbim de o suma estimata care va fi si plafon din 
punctul nostru de vedere. Nu se poate depasi suma pe care am pomenit-o 3,2 milioane lei/luna. 

Si termenul am uitat sa-l spun, cred ca trebuie sa veniti cu un amendament pentru ca in textul 
hotararii nu apare. Va rog domnule viceprimar sa faceti un amendament.. «  se plica pana in data 
de 31.01.2014. » 

Dl. MOSIU : As  dori doar sa fac cateva observatii in legatura cu aspectele colaterale acestui 
proiect de hotarare. Initial ni s-au spus doua saptamani, acum s-a prelungit la o luna si ceva. 

  In ce masura RATT-ul ca si tehnica are capacitatea de a suplimenta autobuzele , 
tramvaiele si troleibuzele care stim ca nu fac fata acum ? 



Domnul director are déjà o strategie ? 
 
Dl. GOIA :  La autobuze nu sunt probleme de genul acesta, la troleibuze la fel, la tramvaie o sa 
fie mici probleme pe partea de mentenanta dar cred ca ne vom descurca cu siguranta. 

Dl. MOSIU :  Ce se intampla cu pierderea care se va realiza de catre SDM datorita numarului 
micsorat de sms-uri pentru locurile de parcare ? 

Vor fi mult mai putine parcari avand in vedere ca majoritatea vor circula cu mijloacele de 
transport in comun ? 

 Al treilea aspect este cel vizat de o meserie liberala, taximetristii. Aceasta meserie nu este 
liberala, este socialista, si taximetristii nu vor fi incantati ca o luna si jumatate vor avea o scadere 
cu 30-40% a  clientilor potentiali. Cred ca sunt cateva aspecte pripite pentru ca 700 000 euro ii 
gasim acum electoral sa-i platim la RATT, dat 100 000 euro nu gasim sa platim pentru un 
patinoar. 

Dl. TOANCA :  Atentie mare cu termenul de socialisti ca ati fost socialisti pana in ianuarie 2005. 

Dl. PRIMAR :  Este o masura, imi doresc sa fie liberalo-socialo-populara. Trebuie sa ne gandim 
la beneficialitatea unei asemenea masuri cel putin pe o perioada de timp pentru ca urmeaza sa 
stabilim. La sedinta pregatitoare a fost un consens sa fie valabila pana la 31 ianuarie. Domnul 
viceprimar Diaconu spune ca ar fi mai bine 15 ianuarie. Cum considerati ? 

 Trebuie sa avem cel putin o luna pilot in care sa experimentam.Vom vedea daca apare un 
impact negativ asupra incasarilor de la sistemul TIM PARK. Dupa parerea mea nu prea va aparea 
pentru ca din pacate noi nu avem destule locuri de parcare si daca vor fi mai putine masini nu vor 
fi atat de putine incat sa nu poata ocupa locutile de parcare in insuficienta lor. 

 Referitor la taximetristi, avand in vedere ca beneficiari ai acestor servicii vor fi cetateni cu 
venituri de 1500 lei pe luna care nu isi permit sa mearga cu taxiul. Nu se ia din clientele 
taximetriei prin aceasta masura. 

 Dupa o luna vom putea sa facem o evaluare si vom vedea daca se merita sa mergem cu 
facilitati sporite sau sa  pastram gratuitatea, sau sa restrictionam. Cum veti considera impreuna 
asa vom face. Dar cred ca merita un experiment atata vreme cat stim ca pe la altii unde s-a 
experimentat asa ceva rezultatele au fost pozitive . 

Dl. SANDU :  Pornim un precedent periculos si obisnuim lumea cu principii care nu cred ca sunt 
O.K. In primul rand ar trebui sa ne obisnuim ca orice cetatean care este capabil trebuie sa 
plateasca pentru serviciile de care beneficiaza si la randul sau sa fie platit pentru munca pe care o 
depune. 

As fi sustinut acest demers in virtutea lunii decembrie pentru a evita aglomeratia din trafic 
pentru perioada aglomerat din preajma Craciunului si Anului Nou. Nu pot fi de acord cu 



prelungirea pana la 31 ianuarie. Pentru aceasta perioada de 2 luni vom plati din bugetul primariei 
cam 1,7 milioane euro. 

Dl. PRIMAR : 3,2 milioane lei /luna. Pe o luna si jumatate ar fi 1 million de euro. Cu acesti bani 
se putea construi o parcare supraterana de 250-300 locuri. Ati deschis Piata Unirii pentru parcarea 
autovehicolelor ca masura temporara in masura in care in luna aprilie –mai vor veni 
excavatoarele constructorilor si vor impinge de acolo masinile si va trebui sa  gasim un  alt loc. 
Cred ca acesti bani erau mult mai bine redirectionati catre constructia unei parcari sau orice alte 
incestitii pe care primaria le considera necesare. 

 Suntem pusi in situatia in care colectam impozite si taxe de la toti locuitorii orasului si 
apoi ii platim sub forma de subventie ca si gratuitate catre aceia care chiar folosesc transportul in 
comun. Nu pot fi de acord cu limitarea celor care beneficiaza de aceasta gratuitate la cei care au 
un venit lunar sub 2000 lei. Avem gratuitate pentru toti pensionarii indiferent daca avem 
gratuitate de 300 lei sau 5000 lei, avem gratuitate pentru copii indiferent daca provin din familii 
cu probleme sociale sau sunt copii de milionari si cred ca limitarea persoanelor active care ar fi 
beneficiarii acestora la cei care au venit sub 2000 lei este o discriminare in raport cu celelalte 
gratuitati pe care primaria le acorda déjà unor categorii de cetateni fara a tine cont de  veniturile 
acestora. 

Propunerea mea este ca sa limitam aceasta perioada la luna decembrie si sa eliminam 
veniturile sub 2000 lei care sunt greu de dovedit, vor produce probleme de identificare, de 
justificare a veniturilor. 

 Sa ramana aceasta gratuitate ca un cadou din partea municipalitatii pentru timisoreni, 
urmand ca pe viitor principiul normal sa fie ca serviciile de care oamenii beneficiaza sa fie 
achitate. 

Dl. PRIMAR : Eu sunt receptiv si la sugestiile opozitiei si cred ca 15 ianuarie ar fi rezonabil. 1 
ianuarie este prea putin dat fiind timpul necesar pentru intrarea pe rol. 

Dl. BONCEA :  Eu doresc sa fac un amendament la acest proiect de hotarare dat fiind faptul ca 
in opinia mea este ca se dau mult prea multe facilitati in Timisoara si as dori sa introducem un 
articol 4 care nu se refera la …… pana in 15 ianuarie : «  incepand cu data de 1 februarie 2014 
facilitatile acordate prin protocolul de acordare a facilitatilor sa fie valabil pentru cel mult 2 trasee 
pe luna cel mult 2 curse pe zi pentru fiecare traseu. » 

Dl. PRIMAR :  Eu nu sustin un asemenea amendament pentru ca ne creeaza si probleme de 
punere in practica. As vrea sa evitam si controalele si cred ca nu ar fi functional. Doresc un 
sistem simplu, usor de aplicat si care sa ne conduca la niste concluzii  dupa aceasta perioada pilot 
de aplicare. 

 Cerinta de limitare deriva din lege. 



Dl. BONCEA :  Eu ziceam in acest amendament, nu pe perioada aceasta, ci incepand din 1 
februarie 2014, moment pana in care sa ne gandim cum am putea sa acordam doar o facilitate 
restransa. Sa scapam de cei care sunt turisti. 
Dl. TOANCA :  Eu zic sa veniti cu un proiect de hotarare.  
Dl. ORZA :  In momentul in care s-a introdus tiket-ing am cuantificat exect numarul de 
beneficiari ai serviciului de transport in comun.Inainte de acest serviciu se venea pe liste umflate 
si Consiliul Local sustinea financiar si sprijinea RATT-ul. 
 Sigur ca este greu sa explici intr-o Romanie saraca ca e mai bine sa inlocuiesti parcul de 
tramvaie decat sa dai o astfel de gratuitate.Vor fi foarte multi si din pacate nu se stie lucrul asta 
acum, nu se stie o anumita cuantificare a numarului de persoane de la finante pe venituri. 
 Exista multe lucruri, unele din ele sesizate si de domnul Sandu. Nu se stie exact cat se va 
pierde din parcare asta se va afla experimentand. Daca  nu va exista o limitare si limitarea am 
incercat-o cu ani in urma , adica nu dadeam gratuitate, dadeam 90% si acel 90% era un 
impediment pentru a veni toata lumea. Exista riscul sa se depaseasca plafonul pe care noi il 
stabilim si atunci Consiliul Local va trebui sa vina cu o rectificare sa mareasca suma. 
 Cea mai buna optica cred ca ar fi fost pe sumele respective, e important sa cumparam 
mijloace de transport, tramvaie noi. Cred ca ar fi mult mai ajutator pentru cetateni daca le-am 
explica ca decat sa li se dea gratuitate sa luam tramvaie noi sau sa reabilitam. 
Nu vom putea controla numarul de oameni care vor veni sa ceara aceasta gratuitate.   
Dl. PRIMAR:  Va fi un experiment si noi vom trage concluziile de rigoare. Administratia din 
care ati facut parte  doar a purtat discutii si a primit aprobare de la comisia nationala de credite 
pentru un credit, nu a avut nici o negociere cu Banca Mondiala. Noi am negociat din greu si in 
final am obtinut niste termeni acceptabili. 
      Daca acei bani i-am fi dat pe tramvaie nu am mai fi putut sa sustinem proiectele europene si 
celelalte proiecte pe care le avem si stateam inchistati. 
      Putem sa cumparam tramvaie pe bani europeni. Una din prioritatile actualei administratii este 
sa innoim parcul auto cu autobuze electrice, tramvaie. Toate acestea vor fi facute la momentul 
optim si in loc sa cheltuim banii nostri pe tramvaie, vom cheltuim bani europeni. 
      Pe exercitiul programatic 2014-2020 va fi posibil sa se cumpere tramvaier pe cand pe 
programul anterior 2007-2013 nu a fost posibil. Am spus ca nu este o prioritate sa cumparam 
acum tramvaie noi. Este o prioritate pentru Timisoara sa aibe tramvaie noi si le va avea. Din 2014 
vom depune proiectele si din 2015 spre final abia vom ajunge sa cumparam si sa avem efectiv 
tramvaie noi. Intre timp vom avea tramvaie reabilitate pentru ca licitatia este in derulare pentru 
contractarea firmei care sa reabiliteze tramvaiele si Timisoara va avea tramvaie reabilitate exact 
asa cum are si Viena. 
Dl. DIMECA: Fiind vorba de ce s-a discutat pana acuma si stim ca este vorba de un proiect pilot, 
poate este foarte bine sa pornim de la premiza ca pana in 15 ianuarie sa dam drumu, tinanad cont 
de sarbatori, consumul de alcool ridicat, reducerea nivelului de accidente, sa dam la toata lumea 
dqar cu 80% facilitate pentru ca intotdeauna cand dai ceva este foarte bine ca omul sa fie 
constient ca contribie si el cu ceva. 
Dl. PRIMAR :  Nu functioneaza domnule Dimeca, este un sistem pilot care functioneaza o luna 
de zile. Ce vom face dupa aceea ? Vom trage concluzii. Vom hotara pe viitor. Acum trebuie sa ne 
gandim la punerea in practica. Noi vrem sa functioneze in aceasta perioada de sarbatori. 
       Intr-un an exceptional in care vom avea circulatia inchisa pe un numar de strazi sa venim in 
sprijinul cetatenilor cu o astfel de masura. Ce vom face pe viitor vom decide la momentul 
respectiv. Haideti sa hotaram acum ce vom face in urmatoarea luna. 
Dl. JICHICI : Propun ca perioada sa fie prelungita pana la 15 ianuarie 2014. 



Dl. TOANCA :  Cine este pentru acest amendament ? 
 -22 voturi pentru 
 
Dl. GEANA : Eu as fi vrut sa aduc in discutie prelungirea termenului pana la 31 ianuarie 2014. E 
prea putin pana in 15 ianuarie, e o luna de sarbatori si oamenii vor folosi serviciile. Ma 
intereseaza feed-back dupa. Cum este intr-o luna normala. 
 
DL. MOŞIU:  Scopul era tocmai de sărbători, domnule consilier.  
DL. GEANĂ: Deci asta a fost făcută doar pentru sărbători? În altă ordine de idei vreau să mai 
spun ceva. Degeaba le-am asigurat noi nişte facilităţi ca să primească transport gratuit, trebuie să 
ne gândim puţin şi la partea de aşteptare în staţii. Ar trebui făcut totuşi ceva cu staţiile RATT, 
trebuie modernizate. Părerea mea este că ar trebui făcut un proiect standardizat pentru toată 
Timişoara. Noi degeaba îi tentăm pe oameni să ia abonamente gratuite, dacă ei stau şi aşteaptă în 
frig şi în ploaie, în vânt şi nu ştiu dacă a doua oară vor mai accepta şi vor merge cu maşina. Noi 
vrem ca ei să nu folosească maşina. Asta e ţinta, poluarea, decongestionarea circulaţiei, dar ca să 
putem să îi tentăm trebuie să le asigurăm şi nişte condiţii de aşteptare. 
DL. PRIMAR:  Sunt total de acord, ne vom strădui să facem staţii civilizate, să oferim condiţii 
iar ritmul mijloacelor de transport în comun să fie îmbunătăţit.  
DL. SANDU:  O întrebare foarte concretă pentru că se pare că acest proiect se îndreaptă spre o 
votare. Cum vor face cetăţenii dovada veniturilor sau a pragului de 2000 de lei, în condiţiile în 
care, conform informaţiilor pe care le am cei de la Administraţia Financiară nu fac publice şi nu 
vor oferi informaţii referitoare la veniturile persoanelor.  
DL. PRIMAR: Am mai şi spus la şedinţa pregătitoare, nu se vor face cunoscute salariile şi 
veniturile pentru că sunt confidenţiale, dar vom putea accesa baza de date pentru a se valida 
eliberarea sau nu a cardului respectiv pe bază de CNP, fără să se aibe acces la salariu.  
DL. SANDU:  Şi acest serviciu va fi funcţional de mâine dimineaţă, pentru cetăţenii care se 
prezintă cu buletinul?  
DL. PRIMAR:  Nu de mâine, de poimâine. E puţin timp, de asta am şi cerut să prelungim  
pentru că e nevoie de un număr de zile pentru punerea lui în practică. 
DL. SANDU: Unde se vor adresa cetăţenii pentru a obţine aceste gratuităţi?  
DL. PRIMAR:  Vom anunţa RATT-ul şi Primăria împreună toate detaliile de ordin tehnic. 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot.  
 -23 voturi pentru 

 
PUNCTUL 2 ANEXĂ 

Proiect de hotărâre privind prelungirea tarifelor stabilite prin Hotărârea Consiliului Local  
nr.63/26.02.2013 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 418/30.07.2013 

 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot.  
 -22 voturi pentru 
 
 



 
 

PUNCTUL 3 ANEXĂ 
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local 

nr.132/28.09.2012 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru atragerea  de investiţii 
şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul municipiului Timişoara 
 
DL. DIMECA:  Aici aş dori să fac o scurtă precizare. Am studiat cu dl. Adrian Bodo, structura 
de anul trecut şi a coborât şi la nivelul IMM-urilor şi a celor mici la nivel de 30 de angajaţi şi 
plafonul de la 5 milioane la 2 milioane jumătate şi s-a redus şi la nivelul maxim de investiţii, nu 
1200 de persoane şi 20 de milioane ci 500 de persoane. Din viaţa reală au venit aceste propuneri 
şi le operăm. 
DL. SANDU:  Este extrem de binevenită această modificare. Mie mi se pare puţin cam optimistă 
cifra de 45 de societăţi care vor beneficia de aceste facilităţi iar acum am o singură propunere şi 
anume eliminarea termenului de investiţie iniţială pentru că suntem puşi în situaţia în care o 
societate care îşi desfăşoară deja o activitate şi continuă o investiţie, investeşte în continuare şi 
crează noi locuri de muncă, să nu poată să beneficieze de această ofertă. Consider că am avea mai 
mult de câştigat dacă am da şi posibilitatea celor care sunt deja activi pe piaţă în dezvoltarea şi 
crearea de noi locuri de muncă să beneficieze de această facilitate şi în continuare cred că trebuie 
să mergem mai departe şi aveţi toată susţinerea noastră în acest demers, dacă se vor crea nişte 
facilităţi şi pentru micro-intreprinderile şi intreprinderile mici, care nu pot fi puse în calcul cu 
investiţii de milioane de euro, însă, având în vedere că la nivelul Uniunii Europene 70% din 
locurile de muncă sunt în intreprinderi mici şi mijlocii cred că este extrem de important să creem 
şi nişte facilităţi pentru microintreprinderi şi întreprinderile mici care să se bazeze doar pe 
numărul de locuri nou create. 
DL. PRIMAR:  Dacă nu mă înşel suntem constrânşi să ne referim doar la investiţiile iniţiale, dar 
dl. Bodo ne poate spune dacă putem să ne extindem şi la agenţii economici care deja sunt aşezaţi, 
eu sunt deschis. 
DL. DIRECTOR BODO:  Ideea este că ar trebui să facă lucrări noi în valoarea aceasta, să 
adauge la ce au, nu la ce au să mai pună ceva şi să realizeze pragul. Dacă încep o continuare a 
investiţiilor de maniera şi în sumele respective, pot beneficia evident. 
DL. SANDU:  E vorba de investiţii noi create şi rămân aceleaşi praguri, doar ca să se aplice şi la 
societăţile care deja funcţionează, nu doar la cei care această sumă este investiţie iniţială.  
DL. DIRECTOR BODO:  Termenul acela la asta se refră, la investiţii noi, nu la investiţii deja 
efectuate.  
DL. ŢOANCĂ:  În condiţiile în care legea ne permite eu vă propun să votăm amendamentul d-
lui Sandu. 
DL. SANDU:  Să fie investiţii noi, dar nu sumele iniţiale de investiţie, ci sume care se aduc 
ulterior ca investiţie într-o societate care funcţionează. 
DL. ŢOANCĂ:  Supun la vot amendamentul: 

 -24 voturi pentru 



 
DL. HERZOG:  Vreau să vă spun că în cadrul comisiei noastre economice, am făcut un grup de 
lucru şi acest proiect de hotărâre de consiliu local şi încă unul, care va intra probabil pe data de 
16, dacă nu în ianuarie, a rezultat din munca d-lui Dimeca, d-lui Bogluţ şi cu implicarea mea şi 
bineînţeles cu ajutorul d-lui Bodo şi vroiam să dau ca un semnal, că uite se poate face din toate 
părţile să ne adunăm şi să încercăm să sprijinim, în cazul acesta, mediul de afaceri, nu pe politica 
aceasta partizană, în general toată imaginea creată este de oameni care se ceartă. Vroiam să vă 
spun că asta, ce s-a întâmplat la comisia noastră este un semnal pozitiv. 
DL. ŢOANCĂ: Supun la vot întregul proiect de hotărâre: 

 -24 voturi pentru 
 

   
PUNCTUL 4 ANEXĂ 

Proiect de hotărâre privind  transferul dreptului de folosinţă gratuită a terenului atribuit 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei, prin Hotărârea de Consiliu Local 
nr.248/12.04.2012, către nou înfiinţata parohie “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” în vederea 
construirii unei biserici 

 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: 
 -24 voturi pentru 

PUNCTUL 5 ANEXĂ 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor aferente 

organizării de către Municipiul Timişoara a Programului “ Gala Sportului Timişorean – ediţia 
2013” 

 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: 
 -24 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 6 ANEXĂ 
Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie anuală, 

din partea Municipiului Timişoara pentru “ AS Clubul de Handbal Politehnica Timişoara” 
 

DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: 
 -23 voturi pentru 
 - 1 abtinere 

 
PUNCTUL 7 ANEXĂ 

Proiect de hotărâre privind modificarea termenului prevãzut la art.4 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 293/18.12.2012 "pentru însuşirea protocolului privind schimbul de imobile 
între Municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Art SRL şi SC Al Fer Crom Design SRL pe de 



altã parte şi aprobarea schimbului între Municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Art SRL şi SC 
Al Fer Crom Design SRL pe de altã parte, precum şi pentru eliberarea spaţiului suprateran afectat 

de construcţia de sticlă cunoscută sub denumirea de Acvariu" 
 

DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: 
- 22 voturi pentru 
- 1 vot impotriva 

 
PUNCTUL 8 ANEXĂ 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului 
ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. KATHREIN ROMÂNIA S.R.L 

 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: 
 -23 voturi pentru 

 
PUNCTUL 9 ANEXĂ 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea statului de funcţii pentru Filarmonica  
Banatul Timişoara 

 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: 
 -24 voturi pentru 

 
PUNCTUL 10 ANEXĂ 

Proiect de hotărâre privind  modificarea şi aprobarea  Statului de Funcţii al Direcţiei Fiscale  
a Municipiului Timişoara 

 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: 
 -24 voturi pentru 

 
PUNCTUL 11 ANEXĂ 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei, a statului de funcţii şi a 
regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi 

Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara 
 

DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: 
 -23 voturi pentru 
 

PUNCTUL 12 ANEXĂ 
Raport de activitate privind deplasarea la Rueil – Malmaison, în Franţa, în perioada 21-23 

noiembrie 2013 
 



DL. ŢOANCĂ: Sărim direct la 14 
 

PUNCTUL 14 ANEXĂ 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului multianual necesar implementării 

Subprogramului „CLĂDIRE EDUCAŢIONALĂ MULTIFUNCŢIONALĂ LA GRĂDINA 
ZOOLOGICĂ” şi  împuternicirea Primarului Municipiului Timişoara pentru semnarea Actului 

adiţional la Convenţia de finanţare a subprogramului 
 

DL. MOŞIU:  Acum doi ani a mai fost acest proiect şi anul trecut şi am vrut să întreb dacă ştie 
cineva dacă s-a modificat cumva suma pe mp, era 1600 euro pe mp. E vreo noutate sau nu vis 
avis de această clădire care cred că a devenit cea mai scumpă din oraş. 
DL. DIACONU:  Nu s-a modificat nimic în proiect, e pur şi simplu o hotărâre prin care ne 
exprimăm acordul de a realiza acest proiect multianual şi de a împuternici primarul pentru 
semnarea prelungirii cu Ministerul mediului. Deci nu e nimic schimbat în proiect.  
DL. ŢOANCĂ:  Iniţiez procedura de vot: 

 -20 voturi pentru 
 -  1 vot impotriva 

 
PUNCTUL 15 ANEXĂ 

Proiect de hotărâre privind alocarea unei contribuţii financiare de la bugetul local către 
Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei pentru finalizarea unor 

lucrări la Catedrala Mitropolitană Timişoara 
 

DL. ŢOANCĂ:  Iniţiez procedura de vot: 
 -22 voturi pentru 
 

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr.CT2013 – 5260/14.11.2013 a Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse 

privind   pronunţarea asupra  dreptului de preemţiune la înstrăinarea imobilului din Timişoara, B-
dul M. Viteazu nr. 26 

 
DL. ŢOANCĂ:  Revenim la adresa, punctul 17 al ordinei de zi şi mai avem o adresă la punctul 
13 din Anexă, să ne explice dl. Secretar dacă trebuie să votăm.  
DL. SECRETAR:  Domnilor consilieri, s-a cerut de către dl. Primar de la şedinţa trecută să se 
verifice toate preemţiunile dacă s-a respectat sau nu legea. S-au făcut adrese la direcţiile 
respective şi cea mai edificatoare a fost adresa de la Direcţia Fiscală care spune că în toate 
cazurile s-a respectat, ba mai mult, într-un caz s-a dat cu o valoare mai mare. Sub acest aspect nu 
sunt probleme. Discuţia care este acum şi astăzi trebuie să votaţi, se referă la imobilul de pe 
Mihai Viteazu nr. 26. Legea spune clar, trebuie să vă manifestaţi opţiunea dacă vreţi sau nu să 
cumpăraţi. Se face o hotărâre şi i se dă dezlegare apoi persoanei respective să vândă mai departe. 
Eu vreau să vă atrag atenţia doar că noi ne-am judecat 5 ani de zile, am anulat contractul vechi 



pentru că nu ne-a cerut nouă preemţiunea şi acum suntem în faza în care ne cere expres 
preemţiunea, deja suntem în depăşire de termen, a trimis scrisori peste tot şi e dreptul lor să ceară 
să ne exprimăm opţiunea. Trebuie să votaţi astăzi dacă doriţi să îl cumpăraţi sau nu.  
DL. MOŞIU:  Am vrut să spun câteva cuvinte, aceleaşi, deoarece nu s-a schimbat informarea de 
la ultima şedinţă de consiliu local. Vreau să vă informez că spaţiul respectiv este de 650 mp, la 
cursul zilei înseamnă în jur de 190000 euro. Suprafaţa construită pe trei nivele este de 
aproximativ 1450 mp. Nu ştiu dacă dl. Staia a trimis pe cineva pe teren să verifice cu aproximaţie 
aceste cifre. În condiţiile actuale metru pătrat de construcţie, cu tot cu teren este undeva la 340 de 
euro pe Bv. Mihai Viteazu. Noi am votat acum o investiţie de 1600 de euro la Pădurea Verde. 
Vreau să se noteze 340 de euro pe mp. În viziunea noastră clădirea ar putea avea rol de clădire 
interculturală unde chiar şi membrii de etnie romă, cărora le place în centru, ar putea să îşi 
desfăşoare activitatea, pe lângă sârbi, ucrainieni şi alţii. 
DL. ŢOANCĂ: Să înţeleg că sunteţi pentru exercitarea dreptului de preemţiune.  
DL. MOŞIU:  La preţul de 340 euro mp pe Mihai Viteazu. 
DL. ŢOANCĂ:  Mai sunt şi alte puncte de vedere? 
DL. PRIMAR:  Eu doream să spun că nu mi-am format un punct de vedere, am vrut să aflu cum 
consideraţi dvs. E un subiect foarte delicat şi eu nu mă pricep în domeniul acesta imobiliar, n-am 
vândut, n-am cumpărat nimic, nu am expertiză ca să pot aprecia personal dacă merge şi mă bazez 
pe punctele de vedere ale celor care se pricep în domeniu. 
DL. RUŞEŢ:  Vreau să vă spun că regula de până acum era că se venea cu un proiect de hotărâre 
care trecea prin comisii, cineva din Direcţia Patrimoniu susţinea eventual şi spunea dacă a vizitat 
spaţiul şi atunci puteam să ne facem un punct de vedere. Ştiu că această scrisoare a trecut pe la 
comisii şi din partea a două comisii a fost o recomandare să se analizeze cât de cât şi atunci să se 
vină cu proiect de hotărâre pe care să îl validăm sau nu. 
DL. ŢOANCĂ:  Acuma noi hotărâm şi poate va apărea şi un proiect. Eu personal nu agreez 
exercitarea dreptului de preemţiune asupra acestei clădiri, din mai multe puncte de vedere. 
Subscriu la ceea ce spunea dl. viceprimar Diaconu data trecută vis a vis de ce tip de mesaj 
transmitem, în condiţiile în care ne cumpărăm sau ne răscumpărăm nişte imobile care odată au 
fost ale noastre. Îmi permit să îl citez aici şi pe reputatul medic oncolog Curescu care spunea că 
nu merită nici măcar pe un euro pfening, dumnealui a fost acolo medic timp de 20 de ani. În ţări 
foarte civilizate acest tip de clădiri după 20-30 de ani de folosinţă se rad de pe faţa pământului 
pentru că în afară de acea karma negativă, de bolile şi de suferinţele care s-au petrecut acolo este 
vorba şi de o chestiune sanitară. Pur şi simplu au înmagazinat tone şi tone de microbi ş.a.m.d. 
Nici măcar dacă această clădire ar fi fost la preţul simbolic de 1 euro pfening, eu nu aş fi 
manifestat dreptul de preemţiune. Este punctul meu de vedere, sigur fiecare este liber să voteze 
cum consideră de cuviinţă. 
DL. JICHICI:  Şi eu îmi exprim poziţia de împotrivire la exercitarea dreptului de preemţiune din 
două motive. În primul rând, din punct de vedere tehnico-urbanistic consider că preţul este 
exagerat pentru acea clădire. Nu cred că acea clădire face atâta. În al doilea rând, în condiţiile în 
care în Timişoara există semne foarte mari de întrebare cu privire la procedurile de retrocedare 
pentru diverse clădiri şi în condiţiile în care există discuţii foarte serioase pe tema asta cu 



instituţii ale statului, începând cu procuratura, care nu e sigur că şia-u făcut cum trebuie treaba, 
cred că am da un semnal extraordinar de prost să facem acest pas în acest moment. Eu cred că 
dincolo de ceea ce înseamnă valoarea clădirii, care e mult mai jos, cred că semnalul pe care l-am 
da ar fi foarte greşit.  
DL. MOŞIU:  Domnule consilier 340 de euro e o sumă mare pe Mihai Viteazu?  
DL. JICHICI:  Dl. Moşiu, dacă mă întrebaţi în calitate de proprietar de business, dacă mâine 
cineva mi-ar oferi această clădire pentru 630 mii de euro vă spun că nu aş da niciodată banii pe 
clădirea aceasta. Aici nu vorbeşte consilierul ci vorbeşte omul de afaceri. Clădirea aceea nu face 
atât.  
DL. MOŞIU:  Veţi fi curios să vedeţi cu cât se va vinde. Încurajăm în continuare afaceri 
imobiliare.  
DL. SIMONIS:  Eu am să îmi exprim votul în sensul în care voi vota pentru exercitarea 
dreptului de preemţiune şi am să vă spun şi de ce. Nefiind evaluator neapărat de meserie, 
nepricepându-mă foarte clar la cât poate costa un mp de teren sau construcţie în acea zonă, cred 
că pe lângă semnalul de care vorbeau colegii mei şi anume că legitimăm personaje, cumpărând 
această clădire pe de altă parte ne plângem de câţiva ani de zile că multe clădiri din centrul 
Timişoarei sunt cumpărate sau dobândite de o anumită etnie din acest oraş. Cred că avem şansa, 
la un preţ corect, să putem redobândi o clădire din centrul Timişoarei şi să o luăm de la această 
etnie.  
DL. ŢOANCĂ:  Cine este pentru exercitarea dreptului de preemţiune să voteze cu da cine este 
împotrivă cu nu. Iniţiez procedura de vot: 
 -8 voturi pentru 
 -9 voturi impotriva 
 - 5 abtineri 
 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
Interpelări 

 
D-NA TÎRZIU: Am vorbit şi cu dl. Primar înainte de şedinţă referitor la împodobirea oraşului pe 
perioada sărbătorilor. Cu siguranţă suntem toţi de acord că nu arată bine oraşul împodobit iar aici, 
din câte am înţeles dl. City Manager se ocupă de această problemă şi aş adresa această interpelare 
dânsului. În condiţiile în care de iluminatul public se ocupă două firme din Timişoara şi anume 
Elba şi AEM, dacă în contractele noastre cu fiecare dintre aceste firme este prevăzută o sumă 
anuală suportată de către ei pentru împodobirea pe perioada de iarnă a acestui oraş.  
DL. DIACONU:  Vă răspund eu direct 70000 de euro plus TVA este suma prevăzută în total. 
D-NA TÎRZIU:  Să nu-mi spuneţi mie că s-au investit 70000 de euro pe anul acesta că nu este 
absolut nimic schimbat faţă de anul trecut.  
DL. DIACONU:  Asta înseamnă montare, demontare, înlocuire, mentenanţă iar rugămintea este 
să comparaţi cu alte sume ale oraşului, că nu ar fi bine să comparăm doar pozele. La Cluj sunt 2 
milioane, Bucureşti 5 milioane, deci e bine totuşi să comparăm sumele. Sigur că putem mai bine. 



D-NA TÎRZIU:  Nu e nimic nou faţă de anii trecuţi, mai mult decât atât în multe zone s-au 
deteriorat aceste podoabe luminoase, iar de exemplu dacă vă duceţi de la Catedrală spre Iosefin, 
până la podul de la Sinaia sunt 3 tipuri de podoabe pe 3 culori diferite. În al doilea rând după 
punctele cardinale nu există niciun fel de podoabă, spre ieşirea din Timişoara, pe niciun sens. 
DL. PRIMAR:  Dl. viceprimar a spus care e diferenţa de costuri. Noi lucrăm cu 70000 de euro, 
un oraş comparabil cu Timişoara, Clujul lucră cu 2 milioane de euro. Sigur că nu pot lucrurile să 
arate la fel la noi ca la ei, dar este totuşi mai bine decât anul trecut, însă subscriu la observaţia 
doamnei consilier, că unele corpuri nu funcţionează, şi eu am făcut sesizări în acest sens şi cei doi 
parteneri ai noştrii ar putea să îşi trimită oamenii pe teren. Le-am şi solicitat de altfel să o facă, să 
identifice toate corpurile care au defecţiuni şi să le remedieze. Oricum oraşul arată mai bine decât 
anul trecut, dar nu putem epata pentru că am lucrat la un nivel de costuri modest. Asta e 
realitatea. Ce mă nemulţumeşte este defapt şi nu am apucat să discut nici cu dl. viceprimar 
Diaconu, care s-a ocupat de problema aceasta, a apărut acel camion Coca Cola vis a vis de 
Catedrală. Vreau să dispară de acolo, cu toată preţuirea pentru firma Coca Cola. Camionul nu are 
ce căuta acolo, obturează vizibilitatea înspre Operă şi dinspre Operă spre Catedrală, e o ruptură 
acolo care chiar e deplasată.  
D-NA TÎRZIU:  Dl. Primar, punctual aş dori să vă întreb dacă există posibilitatea suplimentării 
acestui buget, sau a renegocierii contractului, pentru că am înţeles că aceste contracte sunt 
încheiate în urmă cu foarte mulţi ani. 
DL. PRIMAR:  Contractul este de foarte mulţi ani şi noi nu mai avem bani pentru că am extins 
reţeaua de iluminat. Contractele au avut o anumită valoare, acuma ar trebui să suplimentăm în 
limitele a ceea ce ne permite legea, pentru că am extins reţeaua de iluminat public, am făcut şi 
iluminări artistice în oraş şi s-ar impune o suplimentare, dar deocamdată nu am putut-o face 
bugetul nostru a fost bine drămuit şi a fost focalizat către lucrări de îmbunătăţire a infrastructurii 
urbane. Cred că s-a văzut că am făcut peste 80 de km de stradă cu covor asfaltic în oraş. S-a 
lucrat din greu şi încă se lucrează. Acolo s-au dus banii mulţi din veniturile noastre proprii, ca să 
facem un salt în această privinţă.  

Dar putem vedea pe săptămâna viitoare, când vom avea şedinţă, luni şi vom avea şi ultima 
intervenţie pe buget, ca rectificare, dacă mai avem posibilitatea să suplimentăm cu câteva zeci de 
mii de euro, ca să mai aducem nişte îmbunătăţiri. Suntem deschişi şi la sugestii concrete, ce să 
mai facem, unde să mai facem, am reţinut zona Take Ionescu, şi eu subscriu acestei idei că nu 
doar zona centrală trebuie să fie şi am cerut şi anul trecut ca pe fiecare arteră principală, în sensul 
de cale de acces în oraş, să existe semne că este sărbătoare. 
DL. HERZOG: Foarte pe scurt, înţeleg că a fost respinsă legea minelor. Vroiam să vă anunţ, 
deci cel puţin pe moment Roşia Montană se pare că a fost salvată.  
DL. ŢOANCĂ:  Vă mulţumesc, mulţumesc şi d-lui Primar şi nevedem la ultima şedinţă de anul 
acesta, luni în 16 decembrie. Domnul primar doreşte să mai facă o informare. 
DL. PRIMAR:  Vă rog stimaţi colegi, membrii în comisia pentru Legea 15, haideţi la şedinţe. 
Nu aţi venit de nu ştiu câtă vreme şi suntem în blocaj. Nu ştiu dacă ne-ar sta bine să ne dea 
oamenii în judecată că nu putem să le răspundem petiţiilor. Vă rog foarte mult să veniţi la 
următoarea convocare a Comisiei pe Legea 15.  



Am vrut să vă spun două vorbe despre punctul de pe ordinea de zi şi anume informarea 
despre vizita la Rueil Malmaison. Am avut parte de o primire excepţională şi am avut de învăţat 
acolo câteva lucruri, de exemplu am vizitat o piaţă volantă şi cred că trebuie să facem aşa ceva. 
Este un proiect al doamnei consilier Adelina Tîrziu şi a domnului Sandu şi chiar funcţionează 
extraordinar. La sfârşitul zilei totul era curat, într-o oră s-a făcut o curăţenie desăvârşită şi piaţa 
era liberă pentru alte scopuri. Era o diversitate de produse extraordinară, foarte apreciată şi 
produse de calitate. Am participat şi la un salon al produselor agro-alimentare autentice, 
tradiţionale, au fost între 200 şi 300 de standuri şi din toată Franţa au venit expozanţi.  

Cred că trebuie să facem aşa ceva şi să promovăm produsele de calitate, produsele noastre 
tradiţionale, româneşti pentru că dacă nu le promovăm, dacă nu îi susţinem pe adevăraţii 
producători sigur că ei se vor pierde, vor claca şi locul lor va fi luat de către cei care vând produse 
modificate genetic şi ne vom mulţumi cu ce vom avea. În final vreau să vă spun că am trecut pe 
la toate standurile împreună cu două personalităţi importante, foşti miniştrii şi am văzut şi cum 
procedează ei în astfel de situaţii cu băile de mulţime. Dincolo de asta, ce mi-a produs cea mai 
mare bucurie a fost să particip la vernisajul expoziţiei cu creaţiile artiştilor plastici timişoreni.  

A fost o hală mare, cu un număr important de opere de artă plastică timişorene, foarte 
apreciate. Avem artişti foarte buni, au fost excelenţi ambasadori ai Timişoarei şi într-un alt 
moment al zilei, în aceeaşi hală, înconjuraţi de diversele opere aristice, am asistat la un concert 
Enescu, cu interpreţi, pe de o parte tineri francezi, indieni, coreeni şi pe de altă parte cu artişti 
consacraţi francezi.  

M-am simţit foarte bine ca român, văzând ca în Franţa, la doi paşi de Paris, unde şi-a 
făcut reşedinţa împărăteasca Josefine, soţia împăratului Napoleon I Bonaparte am putut vedea 
cum se poate manifesta românismul la o cotă înaltă, dincolo de manifestarea lui care ne crează 
atâtea necazuri.  
DL. ŢOANCĂ:  Mulţumesc d-lui Primar, doresc să se specifice în procesul verbal în locul d-lui 
Traian Stoia în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Polul de Creştere 
Timişoara”, să fie desemnat d-lu Simonis.  

Iniţiez procedura de vot: 
 -24 voturi pentru 
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