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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
     PROCES-VERBAL 

   Incheiat astazi  21.11.2013 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 22; 
Au absentat : Romanita Jumanca,  Maria Saracan, Lucian Taropa, Ciprian Jichici, Bogdan 
Herzog. 
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. 
1677/15.11.2013 

 
 
 
 
ANEXĂ  

            la Dispoziţia nr.1677 
         din data de 15.11.2013 
 

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

31.10.2013. 
2. Interpelările consilierilor locali. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea titulaturii din Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand 

I”, în Colegiul Tehnic Energetic „Regele Ferdinand I). 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C 

Pieţe S.A.  
5. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Spitalul 

Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru Teatrul 

Maghiar de Stat Csiki Gergely Timişoara. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire Centrală 

Telefonică Digitală MSC – Hosting” str. Grigore Alexandrescu nr. 123, Timişoara. 
8. Adresa nr.SC2013- 031307/01.11.2013 a S.C. Compania Locală de Termoficare 

COLTERM S.A privind solicitarea sumei de 66.000 lei daune interese, de către domnii 
Cârnu Vasile şi Crişan Sorin Dan. 
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Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de  Zi au fost iniţiate de Primarul Municipiului 

Timişoara domnul Nicolae Robu. 
 

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 21.11.2013 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea suprafeţei de 339 mp (311 mp + 28 mp) din parcela 

cu nr. topo 20819/1 din str. Cameliei înscrisă în CF nr. 429582 Timişoara (CF vechi nr. 2) 
şi alipirea acesteia la parcelele cu nr. top 20817 şi nr. topo 20818, în vederea creării unei 
singure parcele în suprafaţă de 1909 mp pe care este amplasat caminul studenţesc al 
Universităţii de Vest din Timişoara. 

2. Proiect de hotărâre  privind alipirea imobilelor cu nr. topo 9252/2, 9251/2, 9254/2, nr. 
topo.9253/2, nr.topo.9255/2, nr.topo 9255/1/1/2, nr.topo 9254/1 si nr. topo 9254/3, 
rectificarea suprafetei si dezlipirea imobilului nou creat in urma alipirii si actualizarii de 
date imobile  in vederea reglementarii terenului aferent cantinei U si magaziei 
Universitatii de Vest Timisoara. 

3. Proiect de  hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprieteatea 
privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1 (OCPI). 

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea   în Cartea  Funciară  a imobilului „LOT nr. 1” 
având suprafaţa de 970.0 mp. 

5. Proiect de hotărâre privind  dezlipire parcela cu nr. top 420077(nr. top vechi 
173/1/1/1/1/1/1), teren în  Parcul Civic, înscis în C.F. nr. 420077 Timişoara. 

6. Proiect de hotărâre privind  apartamentarea imobilului situat în Timişoara str. Ecaterina 
Teodoroiu nr. 13. 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al imobilului 
înscris în C.F. nr. 432827 Timişoara, dezlipirea şi alipirea imobilelor situate în Timişoara, 
Zona Calea Şagului nr. C.F. 432827 şi nr. C.F. 434539. 

8. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
din Timişoara, str. Caraiman nr. 6. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de furnizare gaze naturale şi 
fideiusiune cu nr. 1000386125/12.2013/GN. 

10. Proiect de hotărâre privind  completarea, prin act adiţional, a contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006 – 
15414/31.07.2006. 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Construire Centrală 
electrică fotovoltaică de 2,5 MWP şi racordare la SEN”, extravilan, Timişoara, parcela 
C.F. 422904, nr. CAD: A 175/3/5. 

12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Studiului de fezabilitate „Amenajare inel IV , 
Sector strada Măcin – Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade”. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Drum de legătură Calea 
Buziaşului – str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziaşului, parcare publică”. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Pasaj Jiul”. 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Pasaj inferior Solventul”. 
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Pasaj 

Popa Şapcă”. 
17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 
Timişoara. 

18. Proiect  de hotărâre privind finanţarea din bugetul local în vederea finalizării lucrărilor de 
amenajare a centrului Pastoral al Parohiei Greco- Catolice Timişoara V Mehala din str. 
Plavoşin nr. 5. 

19. Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local în vederea continuării lucrărilor 
de edificare a Bisericii cu hramul  „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Timişoara 
Calea Şagului nr.75. 

20. Proiect de hotărâre privind reorganizarea pe zone a Consiliilor consultative de cartier. 
21. 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. 

 
SUPLIMENTARE: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 30 septembrie 2013 al 
Municipiului Timişoara. 

2. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune  din partea Consiliului 
Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă SAD 2, SAD 3, SAD 4, SAD 5, SAD 6, SAD 7, SAD 8 şi ap. 19b – SAD, la 
preţul de 1.265.000 euro, situate în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1. 

3. Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului  de Cetăţean de Onoare  al Municipiului 
Timişoara  domnului Victor Cârcu. 

4. Proiect de hotărâre privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2013 
a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii „Modernizare şi extindere Unitate de Primire Urgenţe la Spitalul Clinic 
Municipal  de Urgenţe Timişoara, Clinicile Noi, Str. Gh. Dima nr.5”. 

6. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii privind 
modificarea poziţiei nr. 399 la Hotărârea de Guvern nr.977/2002 privind atestarea 
domeniului public al Judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Timiş. 

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 
2013. 

 
 
D‐nul consiler Țoancă: Sper sa mearga lucrurile mai repede decat de obicei. Inainte de a 
da  cuvântul  domnului  Primar  pentru  a  va  spune  care  este  ordinea  de  zi,  va  rog  sa 
aprobam  Procesul‐Verbal  al  sedintei  extraordinare  din  data  de  31  octombrie  2013. 
Initiez procedura de vot.  
  ‐19 voturi pentru 
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Va  informez ca punctul 2 de pe ordinea de zi,  interpelarile consilierilor  locali va 
avea  loc  la  sfarsitul  sedintei, Regulamentul  actual ne permite.  In  atari  conditii,  voi da 
cuvantul domnului Primar pentru a  va  spune  care  sunt punctele  suplimentare. Votam 
ordinea  de  zi  cu  punctele  suplimentare,  se  scot  niste  materiale,  se  introduc  niste 
materiale,  intram  in munca noastra propriu‐zisa, dupa care ramanem sa dezbatem alte 
probleme. Doresc sa salut prezenta in sala, sper sa fie o sedinta de exceptie si o sedinta 
din care tinerii timisoreni implicati in proiectul „Tinerii decid” sa invete ceva, dumnealor 
sunt in sala in premiera la o sedinta a consiliului local, sper sa fim un exemplu pentru cei 
pe care‐i bate gandul sa  intre  intr‐o  forma sau alta  in viata publica sau administrativa. 
Domnule  Primar,  aveti  cuvantul,  foarte  pe  scurt,  nu  trebuie  sa  parcurgem  toate 
materialele, spuneti ce am introdus si ce am bagat, dupa care va rog sa intram in vot.  
D‐nul Primar:  Buna ziua tuturor! Ma bucur de intentia domnului presedinte de sedinta, 
Toanca, de a parcurge cat se poate de repede ordinea de zi de astazi, pentru ca vreau sa 
va informez, e si o rugaminte a mea in acest sens, sa fim operativi, pentru ca la ora 610 eu 
am avion, plec in Franta si stiti ca trebuie sa ajung la un zbor international cu ceva timp 
inainte acolo. Dar asta nu  inseamna ca nu avem  timp sa dezbatem, sa discutam serios 
fiecare punct. V‐as aduce la cunostinta ca trebuie sa retrag punctul 4 de pe ordinea de zi, 
„Proiect  de  hotarare  privind modificarea  componentei  Consiliului  de  Administratie  al 
S.C.Piete  S.A.”,  pentru  ca  nu  mai  putem  sa  facem  nicio  modificare  de  Consiliu  de 
Administratie  fara respectarea Ordonantei 109. Am pierdut un proces acum  tocmai pe 
temeiul acesta, ca am  facut  interventii  fara 109. Si atunci,  tot ce a s‐a vrut sa se  faca, 
sigur  ca  se  face,  si  ii  rog  pe  initiatori  sa  aiba  incredere  ca  vom  merge  cu  maxima 
celeritate  pentru  actualizarea  Consiliului  de  Administratie,  dar  cu  respectarea 
Ordonantei 109.  In  ceea  ce priveste ordinea de  zi  suplimentara,  sunt destul de multe 
puncte acum, vom avea si saptamana viitoare o sedinta, dar nu putem sa  lasam pentru 
atunci,  pentru  ca,  realmente,  trebuie  in  luna  aceasta  sa  rezolvam  o  multime  de 
probleme.  Eu m‐as  opri  asupra  a  patru  subiecte  pe  care  le  consider  de  foarte mare 
insemnatate.  In  primul  rand,  vreau  sa  va  aduc  la  cunostinta  ca  avem  o  oportunitate 
deosebita de  a  cumpara  129  de  locuinte  sociale noi,  care  se preteaza  a  fi  folosite  ca 
locuinte sociale, dar nu numai. E vorba despre o  licitatie  in curs de desfasurare, BRD‐ul 
executa silit, sigur, prin intermediul unui birou de  executori judecatoresti pe cineva si un 
bloc  intreg reabilitat, cu polistiren, cu termopane, cu parchet  laminat pe jos, este acum 
scos  la  licitatie. Rugamintea este  sa agreati  sa  cumparam  la un pret de  cel mult 9000 
euro, cu TVA inclus, apartamentul, locuinta, cu alte cuvinte. Sigur ca la licitatie noi luam 
pretul  cel mai mic  cu putinta, dar  trebuie  sa  fim prezenti pentru  ca maine  se  inchide 
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licitatia si ar fi frumos sa reusim sa cumparam toate cele 129 de unitati locative, sa nu se 
strecoare acolo cineva. La inceput se vand pe loturi, dar, la un moment, s‐ar putea sa se 
vanda si  individual, ceea ce pe noi ne‐ar dezavantaja foarte mult. Nu cunosc procedura 
de detaliu de punere in opera a executiei silite, dar stiu ca maine, la ora 3, se incheie. Si 
asta a aparut suplimentar, resurse  financiare sunt, avem o propunere de rectificare de 
buget  care permite  sa  avem prevederea bugetara  cu  aceasta destinatie. Celelalte  trei 
subiecte, care au aparut tot asa, de ultim moment, se refera la cotizatia Consiliului Local 
catre  trei din cele patru cluburi sportive  la care suntem asociati, e vorba de  fotbal, de 
baschet  si  rugby.  Si  aici  problema  din  punct  de  vedere  al  prevederilor  bugetare  este 
rezolvata, e ultima alocare pe care o facem in acest an, si toate aceste trei cluburi chiar 
sunt stramtorate, fara aceasta alocatie nu se pot descurca si trebuie sa tinem seama ca 
la toate trei suntem  intr‐o constructie sportiva sau reconstructie sportiva si suntem pe 
un drum bun. De bine, de  rau,  la  fotbal am  reusit sa acumulam ceva puncte  in ultima 
vreme, avem 19 puncte,  la baschet si rugby suntem campioni, trebuie sa ne mentinem, 
sa mai luam inca un titlu, la baschet este o constructie bazata pe jucatori autohtoni si pe 
antrenori romani, pe tineret crescut de noi si valorificat apoi de noi la echipa intai, deci 
sunt argumente, nu vreau sa fiu  lung, as putea sa dezvolt argumentatia, dar nu cred ca 
este  cazul,  intotdeauna  am  gasit  sustinere  la  Consiliul  Local,  indiferent  de  culoarea 
politica, pentru  subiecte de  tipul  acesta.  Fotbalul, baschetul,  rugbyul, handbalul  si  tot 
sportul  trebuie  sa  fie  fara  culoare  politica,  trebuie  sa  fie  asumari  ale  noastre  ca 
timisoreni,  indiferent  de  partidul  pe  care‐l  reprezentam. Daca  doriti  sa  va  dau  detalii 
despre celelalte puncte, eu sunt pregatit, daca nu, va propun sa fim operativi. Vreau sa 
salut prezenta in sala a unui grup de tineri care reprezinta proiectul „Tinerii decid”. Sa‐i 
aplaudam  ca  sunt  alaturi  de  noi  astazi.  Este  laudabil  ca  ei  vor  sa  se  implice  in 
problematica  societatii,  ca  vor  sa  vina  cu  idei  si eu  ii asigur  ca noi  suntem deschisi  si 
suntem sensibili la propunerile lor. Punem in practica tot ce consideram ca se potriveste.   
D‐nul consiler Țoancă: Multumim domnului Primar.  
Initiez procedura de vot pentru ordinea de zi.  

‐ 21 voturi pentru 

D‐nul Primar:  S‐a inteles inclusiv acel proiect, vad ca nu este scris, cu locuintele, care a 
aparut de ultim moment. Ordinea de zi asa cum am anuntat‐o, cu cele patru pe care le‐
am mentionat,  adaugate si ele la ce e pe lista. 
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D‐nul  consiler  Țoancă:  In  afara  de  cele  patru  suplimentare  venite,  sunt materialele 
suplimentare care au apucat sa treaca prin comisii. O sa le parcurgem. Sunt 33 de puncte 
la ordinea de zi. 
 
      PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotarare privind modificarea titulaturii din Colegiul Tehnic „Regele Ferdinand 
I”, in Colegiul Tehnic Energetic „ Regele Ferdinand I”. 
 
Dl. TOANCA: Initiez procedura de vot.  

‐ 20 voturi pentru 

 
   PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C Pieţe 
S.A.  
 

Acest punct a fost retars de pe ordinea de zi.  
 
 
        PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotarare privind modificarea si aprobarea Statului de  functii pentru Spitalul 
Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.  
Dl. TOANCA: Initiez procedura de vot.  

‐ 21 voturi pentru 

 
        PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotarare privind modificarea  si aprobarea Statului de  functii pentru Teatrul 
Maghiar de Stat Csiki Gergely Timisoara.  
Dl. TOANCA: Initiez procedura de vot.  
  ‐21 voturi pentru 
 
 
        PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotatare privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire Centrala 
Telefoica Digitala MSG‐Hosting, str.Grigore Alexandrescu nr.123, Timisoara.  
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Dl.TOANCA:Initiez procedura de vot.  

‐ 19 voturi pentru 

 
Avem o adresa pe care as dori sa o lasam la sfarsit pentru ca avem si un punct de 

vedere al Consiliului de Administrație la sfarsitul ordinei de zi. Mergem mai departe.  
 

        PUNCTUL 1 ANEXA 
Proiect de hotarare privind dezlipirea suprafetei de 339 mp (311mp+28mp) din parcela 
cu nr.topo 20819/1 din str. Cameliei inscrisa in CF nr.429582 Timisoara (CF vechi nr.2) si 
alipirea acesteia  la parcelele cu nr.top 20817  si nr.topo 20818,  in vederea crearii unei 
singure parcele  in  suprafata de 1909 mp pe  care este amplasat  caminul  studentesc al 
Universitatii de Vest din Timisoara. 
Dl. TOANCA:Initiez procedura de vot. 
  ‐20 voturi pentru 
  ‐ 1 abtinere 
 
        PUNCTUL 2 ANEXA 
Proiect  de  hotarare  privind  alipirea  imobilelor  cu  nr.topo  9252/2,  9251/2,  9254/2, 
nr.topo 9253/2, nr.topo 9255/2, nr.topo 9255/1/1/2, nr.topo 9254/1 si nr.topo 9254/3, 
rectificarea suprafetei si dezlipirea  imobilului nou creat  in urma alipirii si actualizarii de 
date  imobile  in  vederea  reglementarii  terenului  aferent  cantinei  U  si  magaziei 
Universitatii de Vest Timisoara.  
Dl. TOANCA: Initiez procedura de vot. 
  ‐21 voturi pentru 
 
      PUNCTUL 3 ANEXA 
Proiect  de  hotarare  privind  trecerea  din  proprietatea  Statului  Roman  in  proprietatea 
privata a Municipiului Timisoara a terenurilor din Anexa 1 ( OCPI).  
Dl. TOANCA: La fel, 2/3. Initiez procedura de vot.  
  ‐22 voturi pentru 
 
      PUNCTUL 4 ANEXA 
Proiect de hotarare privind  inscrierea  in Cartea Funciara a  imobilului  „Lot nr.1” avand 
suprafata de 970,0 mp. 
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Dl. TOANCA: Initiez procedura de vot.  
  ‐21 voturi pentru 
 
      PUNCTUL 5 ANEXA 
Proiect  de  hotarare  privind  dezlipire  parcela  cu  nr.top  420077  (nr.top  vechi 
173/1/1/1/1/1/1), teren in Parcul Civic, inscris in C.F.nr.420077 Timisoara.  
Dl.TOANCA:Initiez procedura de vot. 

‐ 22 voturi pentru 

 
      PUNCTUL 6 ANEXA 
 Proiect de hotarare privind apartamentarea imobilului situat in Timisoara, str. Ecaterina 
Teodoroiu nr.13. 
Dl. TOANCA:Initiez procedura de vot.  

‐ 22 voturi pentru 

 
      PUNCTUL 7 ANEXA 
Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al imobilului 
inscris  in C.F.nr.432827 Timisoara, dezlipirea  si alipirea  imobilelor  situate  in Timisoara, 
Zona Calea Sagului nr.C.F.432827 si nr. C.F.434539. 
Dl.TOANCA: Initiez procedura de vot.  
  ‐22 voturi pentru 
 
      PUNCTUL 8 ANEXA 
Proiect de hotarare privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta 
din Timisoara, str.Caraiman nr.6. 
Dl. TOANCA:Initiez procedura de vot.  
  ‐21 voturi pentru 
 
 
      PUNCTUL 9 ANEXA 
Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Contractului  de  furnizare  gaze  naturale  si 
fideiusiune cu nr.1000386125/12.2013/GN. 
Dl.TOANCA: Initiez procedura de vot.  
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‐20 voturi pentru 
 
 
      PUNCTUL 10 ANEXA 
Proiect de hotarare privind completarea, prin act aditional, a contractului de delegare a 
gestiunii  serviciilor  publice  de  salubrizare  a  localitatilor  prin  concesiune  nr.SC2006‐
15414/31.07.2006. 
Dl.TOANCA:Initiez procedura de vot.  
  ‐22 voturi pentru 
 
 
      PUNCTUL 11 ANEXA 
Pct.11.  Proiect  de  hotarare  privind  aprobarea  Planului  Urbanistic  Zonal  „Construire 
Centrala electrica  fotovoltaica de 2,5 MWP  si  racordare  la SEN”, extravilan, Timisoara, 
parcela C.F.422904, nr.CAD: A 175/3/5. 
Dl.TOANCA: Initiez procedura de vot.  
  ‐21 voturi pentru 
 
 
        PUNCTUL 12 ANEXA 
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Amenajare inel IV, Sector 
strada Macin‐Strada Constructorilor si racord la strada Demetriade”. 
Domnule primar, foarte scurt, vreti sa spuneti doua cuvinte? 
 
D‐nul Primar:   Da, este un proiect foarte  important, eu ma bucur ca am ajuns sa avem 
studiu de fezabilitate finalizat, predat si trebuie sa punem in opera aceasta idee care va 
fluidiza  foarte mult  traficul,  sa  trecem  la  fazele urmatoare, elaborare proiect  tehnic  si 
documentatie de executie. Domnul viceprimar Dan Diaconu vrea o interventie.   
D‐nul  viceprimar Diaconu: Am un  amendament de modificare  a  art.1,  astfel: Art.1  se 
modifica  in  felul  urmator:  „Se  aproba  studiul  de  fezabilitate  pentru  obiectivul  de 
investitie  Amenajare  inel  IV,  Sector  strada Macin‐Strada  Constructorilor  si  racord  la 
strada Demetriade  intocmit de Rill Victor Marius,  Intreprinderea  Individuala Timisoara, 
cu caracteristicile principale si indicatorii tehnici‐economici prevazuti in Anexa care face 
parte integranta din prezenta hotarare”.  
B. Se aproba trecerea la elaborarea proiectului tehnic si a documentatiei de executie.  
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D‐nul consiler Țoancă: Initiez procedura de vot pentru amendamente.  
  ‐21 voturi pentru 
 
Initiez procedura pentru proiecte in ansamblu 
  ‐21 voturi pentru 
 
 
        PUNCTUL 13 ANEXA 
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Drum de  legatura Calea 
Buziasului‐str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului, parcare publica”. 
Amendament al domnului viceprimar: 
 
D‐nul viceprimar Diaconu: Art.1 se modifica si va avea urmatorul continut: „Se aproba 
Studiul  de  Fezabilitate  pentru  obiectivul  de  investitie  „Drum  de  legatura  Calea 
Buziasului‐str. Siemens, sens giratoriu Calea Buziasului, parcare publica”, intocmit de SC 
PRO  EX  CO  SRL,  conform  contractului  de  proiectare  nr.39  din  2013  cu  caracteristicile 
principale si  indicatorii tehnico‐economici prevazuti  in anexa care face parte  integranta 
din prezenta hotarare”.  
B. Se aproba trecerea la elaborarea proiectului tehnic si a documentatiei de executie.  
D‐nul consiler Țoancă: Initiez procedura de vot pentru amendamente.  

‐ 21 voturi pentru 

 
Votam proiectul in integralitatea sa.  
  ‐19 voturi pentru 
 
 
        PUNCTUL 14 ANEXA 
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Pasaj Jiul”.  
 
D‐nul  consilier  Orza:  Am  o  intrebare,  imi  cer  scuze,  pana  se  pregateste  domnul 
viceprimar,  o  intrebare  similara  cu  punctul  16  sau  pentru  punctul  16:  Ce  anume  din 
punct de vedere tehnic e diferit la aceste studii de fezabilitate fata de cele votate deja in 
Consiliul Local, in anii anteriori? E vorba de reactualizari sau de alte solutii tehnice?  
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D‐nul Primar:  Pot sa raspund eu, pana la un punct, nu stiu daca domnul Chis Culita este 
prezent sa ne dea detalii, este domnul Ciurariu, care, cred ca si dansul poate sa ne dea 
detalii. La Jiul, acum se prevede si largirea strazii la patru benzi, iar trecerea pe sub calea 
ferata  este  largita mai mult  cu  o  altfel  de  rezolvare  a  intersectiei,  plus  ca  apare  ca 
varianta si o linie de tramvai pe mijloc, intre gara si spitalul de copii. Urmeaza ca noi sa 
decidem daca acea  linie se va  face sau nu se va  face, ea a aparut ca  idee  in contextul 
preocuparilor de a extinde zona pietonala a orasului si de a face ca tramvaiul sa nu mai 
treaca pe  langa Catedrala. Atunci,  tramvaiul 6 ar  ramane pe  ruta  largita, pe  la gara, si 
apoi, de la gara pe Republicii pana la spitalul de copii, respectiv, tramvaiul 8 ar merge de 
la  gara  pana  la Maria  si  de  acolo  ar  continua  pe  ruta  sa  actuala,  fara  probleme,    in 
schimb,  tramvaiele 1 si 2 nu ar mai ajunge prin zona centrala, ci,  legatura  intre gara si 
spitalul de copii s‐ar face pe B‐dul Republicii. Asta ar fi o idee simplu de pus in practica si 
fara afectarea spatiului verde. Dimpotriva, toata zona din jurul Catedralei ar fi pietonala, 
iar  legatura auto, de  la spitalul de copii si pana  la podul Mihai Viteazul, pana  la podul 
Andrei Saguna, si aici e o problema cu podurile. Podul Catedralei, ca sa  localizeze toata 
lumea,  s‐ar  face  printr‐un  subpasaj.    Sigur,  nu  facem  lucrurile  acestea  in  2014.  Sunt 
lucruri  avute  in  vedere  ca  perspectiva,  ca  idei,  alaturi  de  altele,  asupra  carora,  la 
momentul potrivit se vor lua deciziile. La fiecare dintre aceste studii, comporta diferente 
fata de cele vechi, pentru ca altfel nu s‐ar fi trecut la o noua abordare. Insa, ce as vrea sa 
precizez, domnul consilier Barsasteanu a si ridicat problema la sedinta pregatitoare si pe 
buna dreptate, sunt cu totul de acord cu ce spunea dansul. Noi trebuie sa facem studii 
de  fezabilitate  in momentul  in  care avem  si hotararea  ferma  sa  le punem  in practica, 
pentru ca altfel, ideile se invechesc, solutiile se invechesc si, dupa aceea, ne trezim ca am 
dat  banii  degeaba  si  nu  se  alege  orasul  cu  nimic.  De  aceea,  am  cerut modificari  ale 
proiectelor de hotarari, spusesem de  la  inceput cum sa  fie,  insa a  fost o scapare, cand 
aprobam studiul de fezabilitate, implicit aprobam trecerea la faza urmatoare, elaborarea 
proiectelor  tehnice,  a  documentatiilor  de  executie,  astfel  incat,  in  cateva  luni,  la 
primavara, sa putem organiza licitatia. Sigur ca nu organizam pentru toate trei deodata, 
dar in functie de finantarea pe care o putem atrage, la unul din ele este obligatoriu sa‐i 
dam drumul  in primavara. La al doilea, poate, spre sfarsitul anului 2014, cand ne vor fi 
deja rambursati destul de multi bani pe care‐i  investim acum  in proiectele europene. Si 
in 2015, cel tarziu, eu vorbesc ca termene limita, cel tarziu, in primavara lui 2015 trebuie 
sa inceapa lucrarile si la al treilea subpasaj. Asa le vad eu esalonate in timp.  
D‐nul consilier Orza: Agenda e o.k., nu  intru  in detalii de sume, am vazut, sumele sunt 
foarte mari si, probabil,  e foarte greu de obtinut finantarea. 
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D‐nul Primar:  Licitatiile sunt cam pe jumatate, intotdeauna.  
D‐nul consilier Orza: Nu asta era subiectul,  intrebarea mea era strict tehnica,  in sensul 
ca, si  la Urbanism si  la Transport,  la Tehnic, erau aceiasi specialisti care sunt si astazi  in 
primarie cand s‐au elaborat acele studii si ma intrebam de ce exista alte solutii, de ce si‐
au dat girul  in consiliu, de ce nu au venit atunci cu aceasta  idee, poate ca aceasta  idee 
apartine actualului proiectant, nu stiu, asta asa ca semn de intrebare al meu. Pentru ca s‐
au votat si atunci niste studii, ele au fost reactualizate, probabil banii aceia se vor pierde. 
Si de asta exista specialisti, si repet, sunt aceeasi, si la Urbanism si la Transport, aceleasi 
persoane,  aceiasi  oameni,  nu  au  venit  altii,  nu  au  plecat. Aceeasi  intrebare  a mea,  si 
poate, domnul arhitect sef ne spune, pentru Popa Sapca, am  inteles, aici e o cu totul o 
alta solutie, la Popa Sapca, care e solutia cea noua, va rog?  
 D‐nul consiler Țoancă: O sa ajungem si acolo, eu o sa‐i rog pe...  
D‐nul Primar:   Sa va spun numai atat, La  Jiul, spre exemplu, eu am considerat ca este 
inacceptabil sa nu avem patru   benzi. Daca nu avem patru benzi, nu am rezolvat nimic. 
Splaiul Vladimirescu ramane incarcat. Si a fost o pretentie a mea de la bun inceput.  
D‐nul consiler Țoancă: Eu o sa‐i rog pe  toti cei  implicati, de  la arhitectul‐sef si pana  la 
domnul  Culita,  in  aceste  proiecte,  exista,  intr‐adevar,  spunea  domnul  Orza  bine,  o 
anumita continuitate, eu,  in cele trei mandate de consilier am votat sau votez pentru a 
patra oara aceste tipuri de studii, va rog ca pana la plenul de saptamana viitoare sa veniti 
cu un  istoric scris si sa dati detalii de ce, dincolo de ceea ce spunea domnul Primar, ca 
anumite abordari  s‐au  invechit,  inclusiv de ordin  tehnologic,  sa ne dati o  informare  la 
fiecare consilier de ce am ajuns sa votam a patra oara in zece ani studii de fezabilitate si 
sa nu avem niciun subpasaj.  
D‐nul consilier Mosiu: Eu as avea o intrebare. Scrie aici in proiectul de hotarare, primaria 
Municipiului  Timisoara  a  receptionat  studiul  de  fezabilitate.  Noi,  de  fapt,  ce  votam 
atunci? Daca l‐a receptionat, nu avem o suma, cat a costat studiul de fezabilitate si vad 
ca  nu  semneaza  cel  mai  important  director  din  primarie,  ceea  ce  ne  spune  multe. 
Proiectul  nu  este  semnat  de  Directia  Tehnica  si  noi  ce  votam,  din  moment  ce  s‐a 
receptionat studiul de fezabilitate, ce sa mai negociem sau ce sa discutam? 
  D‐nul Primar: S‐a receptionat materialul elaborat de proiectanti, conform contractului. 
Cu solutiile respective.  
D‐nul consilier Mosiu: Care este rolul Consiliului? 
D‐nul  Primar:  Procedura  cere  un  vot  in  consiliu,  dupa  ce  el  este  receptionat  tehnic. 
Receptia  tehnica  o  face  o  echipa  tehnica,  nu  o  face  consiliul.  Consiliul  aproba. Asa  e 
procedura la toate, domnule consilier, ati mai aprobat si altele, exact aceeasi procedura. 
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D‐nul  consilier  Mosiu:  Dupa  orice  contract,  permiteti‐mi,  urmeaza  receptia,  dupa 
receptie, urmeaza plata. Noua nu ni se spune aici nimic, cat a costat acest al patrulea 
studiu de fezabilitate si de ce Directia Tehnica nu a semnat. 
D‐nul Primar: Va  spunem  imediat, este un pret  stabilit  la  licitatie, este mai mult, mai 
ieftin, decat au fost toate studiile de fezabilitate facute altadata. Toate sunt asa.  
D‐nul consilier Mosiu: Directia Tehnica de ce nu‐l semneaza?  
D‐nul Primar: Pentru ca a venit la repezeala, probabil, si le‐a scapat sa semneze. Va rog 
sa‐l sunati pe Chis Culita si sa fie prezent la toate sedintele.  
D‐nul consilier Mosiu: N‐a fost prezent la nicio sedinta anul acesta si stiti foarte bine de 
ce. 
D‐nul Primar: Sa  fie prezent  la  toate  sedintele,  incepand de astazi. Sa vina,  indiferent 
unde este acum, o fi pe santiere, sa sunati sa vina aici. Pretul, nu Chis il spune, pretul vi‐l 
putem  spune, a  fost  stabilit prin procedura de  licitatie. E  firesc  sa puneti  intrebari de 
genul acesta, nu a fost atribuire directa, au fost toate aceste studii de fezabilitate, cele 
trei, castigate la licitatie de o firma din Iasi, la un pret foarte bun. 
 D‐nul consilier Mosiu: Ce votam, domnule primar? 
D‐nul  Primar:  Daca  imi  aduc  aminte,  este  un  pret  prin  care  s‐ar  fi  putut  face  chiar 
atribuire directa. Dar ai nostri au cerut dublu si iesenii au venit cu un pret pe jumatate, 
profesori universitari si buni specialisti dupa informatiile pe care le‐am primit despre ei.  
D‐nul  consiler  Țoancă:  Domnule  Mosiu,  preturile  sau  banii  pentru  aceste  studii  de 
fezabilitate... 
D‐nul consilier Mosiu: Nu apar... 
 D‐nul consiler Țoancă: ...apar in structura bugetului pe 2013, pentru ca noi am prevazut 
aceste  studii,  sigur  ca  ramane  deschisa  problema  pe  care  o  spunea  si  domnul 
Barsasteanu si domnul viceprimar Stoia, pe care ne‐o punem cu totii, ce s‐a intamplat cu 
solutiile vechi, ce s‐a  intamplat cu banii vechi, dar asta este situatia, asta e abordarea, 
speram ca macar unul din aceste mari proiecte, in mandatul acesta al nostru, mai avem  
aproape  trei  ani,  sa  poata  fi  dus  la  bun  sfarsit.  Propun  sa  votam,  urmand,  sigur,  ca 
saptamana viitoare sa le vedem toate tehnic si atunci sa le evaluam, de la costurile, chiar 
a studiului, pîna la costurile  tehnologice si sa vedem ce s‐a intamplat pe parcurs.  
D‐nul consilier Mosiu: Nu cred ca este ca si procedura legal sa votam un proiect care nu 
este avizat exact de Directia Tehnica. Ne jucam acum cu, hai sa vedem, cum le justificam. 
D‐nul consiler Țoancă: Este legal inclusiv prin Regulamentul ce l‐am votat acum trei ani, 
inclusiv este legal chiar daca nu avem viza domnului secretar, v‐am spus ca este o eroare 
materiala. Va veni domnul Culita si va da raspuns. 
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D‐nul Primar: Numai putin, dar este semnat de domnul Ganciov. 
D‐nul consilier Mosiu: Inseamna ca noi avem alte exemplare, ceea ce e cu atat mai grav.  
 D‐nul consiler Țoancă: Probabil, la xerox nu a fost toner.  
D‐nul consilier Mosiu: Nu a avut energie, hai sa fim seriosi... 
 D‐nul Primar: Este semnat de domnul viceprimar Dan Diaconu, pentru secretar, Simona 
Dragoi,  de  sef  serviciu,  Ioan Ganciov,  de  consilier, Viola Dumitru,  de  sef  birou, Vasile 
Olar, de directoarea Directiei Economice, este avizat juridic si este semnat de Primar, de 
asemenea. Nu semneaza Chis Culita, e adevarat.  
D‐nul consilier Toanca: Initiez procedura de vot.  
  ‐17 voturi pentru 
  ‐ 4 voturi impotriva 
 
      PUNCTUL 15 ANEXA 
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Pasaj inferior Solventul”. 
Initiez procedura de vot.  
  ‐19 voturi pentru 
 
      PUNCTUL 16 ANEXA 
Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de  fezabilitate pentru obiectivul „Pasaj 
Popa Sapca”. 
D‐nul consilier Ciuhandu: Domnule presedinte, numai putin la Popa Sapca. Este al treilea 
sau al patrulea studiu. 
 D‐nul consilier Toanca: Al patrulea.  
D‐nul consilier Ciuhandu:  Intrebarea mea este cine plateste banii pentru celelelte  trei 
studii?  
D‐nul consilier Toanca: Asta am intrebat si eu. 
D‐nul consilier Ciuhandu: ...pentru ca ultima data cand am intrebat era in 2008, daca nu 
ma  insel  sau  in  2009  si, pacat  ca nu  e domnul Culita  aici,  atunci  a dat un  raspuns  la 
microfon  si  a  zis  ca  varianta  din  2004,  pe  care  tot  noi  am  votat‐o  in  2004,  cand  era 
domnul Radoslav arhitect‐sef, si cand ne spunea care e varianta buna, in 2008 nu mai era 
buna, pentru ca trebuia modificata si atunci,  la vremea respectiva, era o suma mare de 
bani, nu vreau  sa exagerez, dar erau bani multi  care  s‐au dat pe  studiul  respectiv. Au 
trecut patru ani de zile, nu s‐a realizat, acum se vine cu un nou studiu. Eu m‐as bucura ca 
in urmatorii trei ani de zile, unul din cele trei sa se realizeze, pentru ca suma de bani este 
undeva  la  50 milioane  euro,  daca  v‐ati  uitat,  pe  langa  alte  proiecte  pe  care  le  are 
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Timisoara, eu, sincer, cu tot respectul fata de toata lumea, nu cred ca se va putea realiza, 
mai mult decat  faptul ca e  implicat CFR‐ul acolo. Va spun  foarte sincer, nu exista nicio 
relatie pana astazi  intre Primaria Timisoara si CFR  Infrastructura pe cele doua proiecte. 
Verificati, domnule Primar. 
D‐nul Primar: Domnule consilier, imi cer scuze, toate aceste trei studii au fost elaborate 
cu  toate  avizele  de  la  CFR  Infrastructura.  Am  avut  personal  discutii  tehnice  cu 
reprezentanti  si  ai  CFR  Infrastructura  si  cu  proiectantii.  A  fost  o  cooperare  de  data 
aceasta. Toate solutiile propuse sunt avizate de CFR Infrastructura, fiti convins. 
D‐nul consilier Ciuhandu: Eu ma refeream ca investitia acolo nu se poate realiza fara CFR 
Infrastructura, nu are cum.  
D‐nul Primar: Ba da, numai pe banii nostri  se poate, ei nu cheltuiesc din banii  lor,  iar 
suma  va  fi  in  realitate  pe  jumatate.  La  licitatii  se  castiga  cam  cu  jumatate  din  pretul 
stabilit de proiectanti pe baza a nu stiu ce normative. Economia de piata arata valoarea 
reala si nu normativele.  
Dl. CIUHANDU:  Cine suporta banii pe care cineva a avut ideea sa-i faca?  Cred ca sunt zeci de 
mii de euro pe cele 3 proiecte , nu de astazi ci din anii anteriori. Pana la urma facem studii de 
fezabilitate si … 
Dl. TOANCA:  Inainte de a va raspunde domnul secretar, a fost rugaminte, acum devine 
solicitare, pana vinerea viitoare… 
Dl. CIUHANDU:  Cat a costat studiul din 2004, cat a costat cel din 2008, cat a costat studiul 
actual, pe tot ce s-a facut? 
Dl. TOANCA:  Reiterez solicitarea Consiliului Loca ca pana vinerea viitoare sa ni se prezinte un 
material scris, argumentat cu un istoric al acestor productii. Cu aceasta solicitare, devenita 
publica a tuturor factorilor din cadrul primariei implicati si care au o anumita continuitate pentru 
ca, daca exista o anumita continuitate la nivel de specialisti si atunci dezbaterea tehnica, 
economica, istorica, juridica, ce se intampla cu banii propun sa o avem saptamana viitoare. Cine 
este pentru ? 
 -18 voturi pentru 
 - 1 vot impotriva 
 - 2 abtineri 
 
    PUNCTUL  17 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii, Organigramei şi 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara. 
 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

‐ 22 voturi pentru 
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    PUNCTUL  18 ANEXA 
Proiect  de hotărâre privind finanţarea din bugetul local în vederea finalizării lucrărilor de 
amenajare a centrului Pastoral al Parohiei Greco- Catolice Timişoara V Mehala din str. Plavoşin 
nr. 5. 
 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

‐ 21 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 19 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind finanţarea de la bugetul local în vederea continuării lucrărilor de 
edificare a Bisericii cu hramul  „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Timişoara Calea 
Şagului nr.75. 
 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

‐ 18 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL  20 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind reorganizarea pe zone a Consiliilor consultative de cartier. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 
  Punctul 21 o sa-l trec la sfarsit pentru ca este un punct mai delicat 

 
          PUNCTUL 21 ANEXA 

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. 
 
 
     SUPLIMENTAR 1 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 30 septembrie 2013 al Municipiului 
Timişoara. 
 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

‐ 20 voturi pentru 
 
     SUPLIMENTAR 2 
Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune  din partea Consiliului Local 
Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 2, 
SAD 3, SAD 4, SAD 5, SAD 6, SAD 7, SAD 8 şi ap. 19b – SAD, la preţul de 1.265.000 euro, 
situate în imobilul din Splaiul Nistrului nr.1. 
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Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 
 
     SUPLIMENTAR 3 
Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului  de Cetăţean de Onoare  al Municipiului Timişoara  
domnului Victor Cârcu. 
 
Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 

‐ 18 voturi pentru  
 
 
     SUPLIMENTAR 4 
Proiect de hotărâre privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2013 a Casei 
de Cultură a Municipiului Timişoara”. 
 
Dl. TOANCA: Cine este pentru  ? 
 -18 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 
 
 
    SUPLIMENTAR 5 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii 
„Modernizare şi extindere Unitate de Primire Urgenţe la Spitalul Clinic Municipal  de Urgenţe 
Timişoara, Clinicile Noi, Str. Gh. Dima nr.5”. 
 
Dl. TOANCA : Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
 
 
    SUPLIMENTAR 6 
Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii privind modificarea 
poziţiei nr. 399 la Hotărârea de Guvern nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al 
Judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş. 
 
 
Dl. TOANCA : Cine este pentru ? 

‐ 22 voturi pentru 
 
 
 
    SUPLIMENTAR 7  
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2013. 
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Dl. TOANCA:  Am o precizare care va genera la sedinta urmatoare doua proiecte de hotarare de 
Consiliu Local. La poz. Culte -67.02 -  350 000 Ron. 

1. Finalizarea de catre Arhiepiscopia Ortodoxa Timisoara a unor lucrari la Catedrala 
Mitropolitana din Timisoara – 200 000 Ron 

2. Extinderea si modernizarea Scolii Ortodoxe “ Artim Ivireanul “ Timisoara – 150 000 
Ron 

Alte treceri de bani dintr-un loc in altul il aveti in proiectul de buget. Promitem ca alte 
probleme, va mai exista o rectificare de buget in luna decembrie, asta s-a putut face acuma. 
Dl. DIACONU: 

1. Pe Programul de Dezvoltare 2013, Anexa 1 /2 – Proiecte cu finantare din fonduri externe 
nerambursabile postaderare 2013, se modifica dupa cum urmeaza: 
-se diminueaza 1 300 000 astfel: - 200 000 la trafic, management si supraveghere video 
         - 200 000 la reabilitare Stefan cel Mare 
    - 200 000 de la extindere retea troleibuz Dumbravita 
    - 700 000 de la  modernizare str. Closca si extindere la 4 
benzi pe sectorul B-dul Cetatii,-str. Ovidiu Balea 
 Suma de 1 300 000 lei disponibilizata, se transfera in Programul Dezxvoltare 
2013-Investitii, anexa 1a/1, la cap. 70.07.01/C, obiectiv – Achizitie terenuri si imobile. 
 Al doilea amendament – se propune transferarea sumei de 100 000 lei din 
sectiunea de dezvoltare, respectiv de la cap. 84.02.03.02 Transportul in comun, 
obicetivul “Autobuze articulare (30 buc.) + Autocar” la  sectiunea de functionare, 
respectiv la cap 67.02 Cultura, recreere si religie, subcap 67.02.50, pentru Parohia 
Ortodoxa Romana Timisoara din Zona Steaua. 
 

Dl. TOANCA : Cine este pentru  aceste doua amendamente ? 
‐ 21 voturi pentru 

 
Cine este pentru cele doua amendamente ale mele ? 

‐ 20 voturi pentru 
Cine este pentru acest proiect in integralitatea sa ? 

 
‐ 22 voturi pentru 

     SUPLIMENTARE 

1. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie 
anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru  „AS ACS Poli Timişoara”. 

DL. TOANCA:  Cine este pentru ? 

‐ 18 voturi pentru 

   

2. Proiect  de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie 
anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „AS Baschet Club Timişoara”. 
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Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 

‐ 19 voturi pentru 

 

3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie 
anuală, din parea Municipiului Timişoara pentru „CS Rugby Club Municipal 
Universitatea de Vest Timişoara”. 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

‐ 20 voturi pentru 
‐  1 abtinere 

 

4. Proiect de hotarare privind achizitionarea unor locuinte aflate in executare la institutii 
bancare prin licitatie publica organizata cu ocazia unor executari silite. 

 
Dl. TOANCA:  Banii ii avem de acum 5 minute. 
Dl. ORZA:  As veni cu propunerea ca aceste locuinte, cate vor fi ele cumparate, sigur mi-e greu 
sa-mi imaginez cum se va face o licitatie la care concurentii nostri stiu dinainte pana la ce suma 
mergem noi. Trec peste amanuntul asta ca s-ar putea ca ceilalti sa ofere 9001 Euro si sa castige 
licitatia, noi neputand merge mai departe neavand aprobarea Consiliului Local pentru o suma cu 
un euro mai mare. 
 Vreau sa va propun ca numarul de locuinte care urmeaza sa fie achizitionate sa fie date 
persoanelor evacuate de catre proprietari. Se stie, sunt 5 liste de cazuri sociale, si Guvernul 
sugera ca locuintele cu predilectie sa se dea catre persoanele care au probleme financiare dar care 
sunt aruncate in strada de catre noii proprietari datorita expirarii unor contracte de chirie sau  pur 
si simplu sunt dati afara de catre noii proprietari. 
D-na OLTEANU: In comisia de locuinte, in ultimele 6 luni, majoritatea locuintelor s-au dat 
catre cazuri sociale, evacuatii au prioritate. 
Dl. PRIMAR: Suntem obligati de lege sa acordam prioritate celor care au fost evacuati si vom 
aplica acest principiu. Asta tine de regulile de functionare a Comisiei de locuinte. 
Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
 
Mai avem o adresa a Directiei de Cladiri privind pronuntarea asupra dreptului de preemtiune la 
instrainarea imobilului din Timisoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 6 la suma de 660 000 euro. 

Este una din primele astfel de solicitari din cate imi amintesc eu, una din putinele imobile 
instrainate legal. De data asta cei care vor sa instraineze acest imobil au fost corecti si au cerut 
Consiliului Local sa se pronunte . 



20 
 

Dl. SECRETAR:  In vechiul consiliu s-a supus in discutie, s-a cerut dreptul de 
preemtiune sa cumparam, pretul a fost de 3,5 milioane euro, apoi 1 milion euro si Consiliul Local 
a respins si nu a fost de acord cu dreptul de preemtiune. 

E vorba de fosta Clinica de Ortopedie, apoi Oncologie. Acum au venit cu o noua 
solicutare la pretul de 660 000. 
Dl MOSIU: Cati metri patrati are cladirea penrtu ca s-ar putea sa fie interesanta oferta pentru 
primarie ? 
Dl. BONCEA: In jur de 650 mp. 
Dl. TOANCA: Domnule Mosiu daca aveti vreo intentie, un amendament, trebuia sa fim putin 
mai atenti la buget pentru ca puteam prinde pozitie bugetara.Daca sunt colegi pentru care acest 
subiect poate deveni obiectul unui proiect de hotarare de Consiliu Local, daca ne exercitam 
dreptul de preemtiune trebuie sa avem capitol bugetar,altfel este caz penal 
Dl. MOSIU: Se vine cu o oferta . Primaria poate sa vina cu o contraoferta. 
Dl. TOANCA:  O sa votam cu mana sus cati dintre colegii mei ar gandi  ca ar exista un anume 
interes pentru aceasta cladire la aceasta suma si in functie de aceasta luam o decizie. 
Dl. ORZA:  Drepturile astea de preemtiune si povestea asta, explicatia pe care a dat-o domnul 
secretar ma ingrijoreaza. Vine cineva la Consiliul Local, zice o suma, 3 milioane de ex. Apoi vine 
cu alta, 1 milion, apoi vine cu alta… noi cand stim care este suma reala? Dreptul de preemtiune 
presupune ca exista un cumparator real cu aceasta oferta. 
 Daca cineva se joaca cu Consiliul Local cu aceste oferte, poate sa induca votul 
consilierilor gresit pe o anumita suma. Ce se intampla daca votam la una dintre variante? 
Dl. PETRISOR:  Alea nu au fost cu drept de preemtiune, au fost in comisia de negociere. 
Dl. ORZA: Nu putem sa fim purtati cu vorba. 
Dl. MOSIU:  La 640 000 euro, presupunand ca sunt 650 mp pe nivel, exista doar doua nivele, 
este o suma de 540 euro/mp construit. 
Dl. PETRISOR:  640 mp. Are terenul.Nu stiu ce grad de ocupare are.  
Dl. MOSIU:  Avand in vedere zona, vreau sa va interesati cat costa mp. De teren pe Mihai 
Viteazu. 
Dl. PRIMAR: Cladirea este in momentul de fata in stare proasta. Noi am mutat Clinica de 
Oncologie dupa cum stiti intr-o cladire amenajata si in noua locatie conditiile sunt mult mai bune 
pentru Clinica de Oncologie. Data fiind localizarea acestei cladiri ar prezenta interes, si ar 
prezenta interes si pentru ca am ajunge sa indepartam un preoprietar care nu face chiar ce trebuie 
cu cladirile pe care le are din zona centrala, macar dintr-un loc.  650 000 euroeste prea mult dupa 
parerea mea. La exprimarea dreptului de preemtiune spui daca accepti pretul asta sau nu. Am 
putea sa mergem si cu un raspuns care e discutabil, sa spunem acum, sa amendam acest proiect si 
sa dam un raspuns, suntem interesati in principiu dar la un pret pe care sa-l negocieze Comisia de 
negociere cu tertii. 
Dl. MOSIU: Exact asa este legea . 
Dl. BONCEA : Pe baza unei evaluari a stadiului in care este cladirea. 
Dl. PRIMAR:  Numai in conditiile in care imobilul nu are in istoria sa nimic discutabil, sa ne 
trezim dupa ce ajungem sa-l cumparam ca suntem in procese cu nu stiu cine. Toata situatia 
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trebuie clarificata din punct de vedere juridic  si atunci la un pret negociat de  o comisie speciala 
s-ar putea sa prezinte interes. 
Dl. MOSIU: Primaria poate sa vina cu o contraoferta. 
Dl. PETRISOR:  Nu se poate, este acordarea unui drept de preemtiune.Din punct de vedere 
juridic noi ne exprimam dreptul de preemtiune.Ori il cumparam la pretul asta ori nu. Nu putem sa 
retragem acest punct de pe ordinea de zi si sa-l analizam sa vedem cati metri sunt, daca prezinta 
interes sau nu. 
Dl. BARSASTEANU:  Eu nu am pregatire de specialitate, nu imi daucu presupusul vis-s-vis de 
cat de real e pretul.Eu vreau sa stiu daca se vizeaza printr-o eventuala cumparare o remutare a 
unui spatiu medical in aceasta cladire? 
Ca si spatiu medical, am mai spus-o atunci cand am avut o pozitie contrara d-vs vis-s-vis de 
mutarea clinicii de dermato-venerice. Nu aveam nimic impotriva mutarii in sine dar noi trebuie sa 
ne structuram o strategie pe sanatate pentru ca suntem hilari cu tot ce se intampla in zona de 
sanatate , mutand in spatii improprii anumite clinici la cheremul unor situatii generate de acesti 
domni. 
Dl. RUSET:  Noi nu suntem pusi in situatia sa votam un proiect de hotarare. Este o adresa  a 
Directiei Cladiri Terenuri si Dotari Diverse prin care ni se aduce la cunostinta aceasta 
oportunitate. Putem sa mergem cu o propunere catre aceasta directie, sa antameze un evaluator 
sau firma de evaluari a primariei si sa vedem cat de aproape este pretul propus fata de pretul real 
si atunci se va initia un proiect de hotarare. 
Dl. DIMECA:  Propunerea de a standardiza orice situatie de acest gen astfel incat sa ai parte de 
pretul zonei si sa ai o evaluare. Altfel suntem pusi aici in situatia de a discuta si de a ne da cu 
parerea. 
Dl. PETRISOR :  Nu suntem in situatia de a a ne da cu parerea. Suntem in situatia ori de a 
accepta ori de a nu accepta aceasta proprietaten acum. In cazul in care noi refuzam sa cumparam 
si nu ne exprimam dreptul de  preemtiune acuma, la aceasta suma, proprietarul poate veni la 
urmatoarea sedinta si sa bage drept de preemtiune de 2 milioane. 
Dl. PRIMAR; M-am interesat si suntem in termen si daca dam rapsunsul saptamana viitoare.Noi 
oricum vom mai face o sedinta de maine intr-o saptamana si am verificat, suntem in 
termen.Retrag proiectul de pe ordinea de zi, ne informam suplimentar pana saptamana viitoare si 
saptaana viitoare putem decide. 
Dl. ORZA:  Revin la conceptul de drept de preemtiune. Noi discutam aici de 
negocieri.Nenumarate proiecte de hoatari le-am votat aici cu drept de preemtiune. Vreau sa-l 
intreb pe domnul secretar ce se intampla in momentul in care noi am refuzat  si la amrea 
majoritate am dat neexerciatrae dreptului de preemtiune.  Ce se intampla si chiar cer sa verificam 
lucrul asta si sa aflam astazi de la domnul secretar care sunt efectele daca cel care ne-a transmis o 
suma ca drept de preemtiune pentru care noi am votat intr-o forma sau alta, a respectat-o la 
vanzare conform legii dreptului de preemtiune. Ce se intampla daca acea suma a fost modificata ? 
Dl. PETRISOR: Poate sa fie mai mare, mai mica nu.Atrage raspunderea penala. 
Dl. ORZA:  Eu vreau sa facem o verificare, sunt foarte curios daca neexercitarile noastre de 
drepturi de preemtiune au dus la vanzari cu sume similare. 
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Dl. SECRETAR:  Am avut cazuri unde au acceptat, au fost indusi in eroare. Ar trebui sa le luam 
toate la rand in decursul timpului pentru ca el nu are voie conform legii sa  vand amia mic decat 
suma asta. 
Dl. PETRISOR:  Nu au voie sa vanda sub pretul din dreptul de preemtiune. Peste pot sa vanda 
oricand. 
Dl. ORZA:  Sa facem pentru saptamana viitoare pentru cazul asta si sa primim o informare 
pentru toate cazurile in care nu am dat drept de preemtiune si sa aflam cu ce sume s-au vandut? 
Dl. PRIMAR: Eu voi da o dispozitie sa se intocmeasca o situatie cu ce s-a intamplat cu imobilele 
la care primaria nu si-a exprimat dreptul de preemtiune. 
Dl. SANDU:  Puteti sa faceti verificari in spate pentru cele la care mai exista o sansa de a 
schimba ceva. 
Dl. DIACONU: In acelasi imobil, in urma cu un an si jumatate se mutau oameni peste 
bolnavi.Acelai imobil l-am evacuat de urgenta in conditii mult mai bune pentru bolnavi dar l-am 
evacuat de urgenta pentru ca nu gaseam nici o forma de discutie mai departe. Nu cred ca politic 
acest semnal este unul corespunzator indiferent ca e drept de preemtiune sau nu. 
Dl. TOANCA:  Dincolo de discutia politica, punctul meu de vedere care va fi exprimat 
saptamana viitoare este ca acel imobil nu merita nici un euro, atat istoria zbuciumata si necinstita 
prin cae a ajuns unde a ajuns si plus, ganditi-va cate mii de oameni au murit acolo, cata suferinta 
si istorie crancena ascunde locul fostei Clinici de Oncologie.In tari foarte bogate din Europa, 
astfel de unitati spitalicesti se rad de pe fata pamantului si se construiesc altele. Asta e punctul 
meu de vedere. 

Mai avem o adresa care nu ne face placere. Din nou Colterm-ul a pierdut 66 000 ron, 
daune interese de catre doi domni, Carnu Vasile si Crisan Sorin Dan. Noi luam la cunostinta pe 
banda rulanta fostii membri ai Consiliului de Administratie castiga in instanta. Noi, AGA am 
revocat intreg Consiliul de Administratie de la COLTERM, tocmai pentru a fi in spiritul 
Ordonantei nr. 109 pentru neindeplinirea indicatorilor tehnico-economici, dupa care s-au facut 
din nou nominalizari fara acesti doi domni. Se pare ca in justitie castiga.  

Ordinea de zi este epuizata. 
Dl. PRIMAR: Presupun ca ati aflat cu totii ca am avut marti dimineata o intalnire cu 
reprezentanti ai romilor. In cadrul acelei discutii care nu stiu ce s-a vrut dar stiu clar ca eu am 
spus din start ca nu poate fi negociere pe nici o tema, s-a facut o oferta catre noi si anume oferta 
de a ni se pune la dispozitie cladirea pe care tocmai am evacuat-o cu cateva saptamani in urma, la 
sfarsitul lunii octombrie in mod gratuit pentru o perioada de cativa ani pana cand vom finaliza 
noul corp pe care-l construim la Spitalul de Copii. Ieri am inaugurat spatiile pe care le-am 
amenajat pentru a muta in ele copiii ce erau in saloanele  din aceasta cladire, saloane care nu s-au 
prezentat in stare buna. Noi am refunctionalizat cladirea care functiona ambulatoriul, am 
desfiintat anumite cabinete de stomatologie care erau pe acolo si acum copiii au conditii foarte 
bune si medicii pentru a-si face meseria. Am amenajat spatii si pentru laboratorul care functiona 
in acea cladire. Va asigur ca totul este la inalte standarde. In momentul de fata, dupa parerea mea 
nu prezinta interes aceasta oferta care ne-a fost facuta. Dumneavoastra votati. Am si risca 
presupunand ca am accepta sa folosim acea cladire, sa cheltuim bani ca sa o amenajam mai bine 
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si intr-o buna zi sa ni se spuna pe nepregatite sa o evacuam.  Dar si daca nu  s-ar intampla asta, 
am fi nevoiti sa facem cheltuieli suplimentare cu amenajarea cladirii. Nu cred ca merita sa luam 
acea cladire pentru a o folosi inca doi ani. Daca votati ca vreti sa preluam cladirea, pe sedinta 
viitoare facem un proiect. Eu zic sa va exprimati un punct de vedere. 
Dl. TOANCA: Va multumesc. Cine este pentru demararea unor discutii pentru preluarea acestei 
cladiri? 
 -1 vot pentru 
 -10 voturi impotriva 
 - 4 abtineri 
 
Doream sa spun ca astazi am condus din partea PP-DD-ului.Am primit transfer de o zi. 
Multumesc colegilor. 
 

INTERPELĂRI 21.11.2013 
 

D-NA OLTEANU:  Legat de achiziţionarea unor imobile, sunt total de acord şi am votat 
pentru şi la proiectul cu achiziţionarea imobilului din str. Polonă şi dacă se va considera oportun 
şi pentru clădirea despre care am discutat, dar aş vrea să avem în vedere ce bani avem să 
întreţinem ceea ce deja avem în patrimoniu. Aş vrea să vă supun atenţiei, în primul rând clădirea 
în care funcţionează acum Serviciul Învăţământ din Piaţa Libertăţii, care se află într-un stadiu 
destul de avansat de degradare şi pe interior şi pe exterior şi cred că este important să prevedem 
bani pentru a întreţine ceea ce avem în primul rând şi apoi pentru noi achiziţii. 

Legat de Liceul Auto, aş vrea să vă spun că fiind în Consiliul de Administraţie acolo, am 
constatat că niciuna dintre clădiri nu este întabulată, nu există un Cf pentru nimic din ceea ce se 
află la Liceul Auto, este şi poligonul acolo, situaţia este incertă şi se pare că nu se găsesc soluţii. 
Vă cer sprijinul pentru a ajuta la întabularea clădirilor care sunt ale noastre. 

DL. DIMECA:  Vreau să vă supun atenţiei un subiect pe care l-am dezbătut cu dl. Cojan 
referitor la autovehiculele abandonate şi care defapt nu există legislaţia pertinentă pentru a se 
putea interveni, sunt abandonate de mai mult de un an de zile şi nu există posibilitatea de a se 
interveni. E o propunere din partea dl. director, vis a vis de modificarea legislativă şi cer sprijin 
tuturor culorilor politice să putem susţine acele modificări. Îl rog pe dl. Cojan să ne transmită 
tuturor consilierilor locali pentru a putea face aceste propuneri.  

Vreau să vă anunţ cu plăcere că în această dimineaţă la ora 10 a fost predat pavilionul din 
Parcul Botanic. Este un moment în care putem să arătăm că mai mulţi inşi la un loc putem face 
treabă bună, e vorba de 6 cluburi de servicii, 4 Rotary, 2 Lyons şi 16 firme. Prin aport al fiecăruia 
dintre noi am putea poate să punem la punct câte ceva în oraşul nostr. În 2016 fiind jurizarea 
pentru Timişoara capitală Cultural Europeană, ar fi bine dacă mai putem face ceva şi m-aş bucura 
dacă am putea face şi noi un proiect comun toţi consilierii locali vis a vis de acest deziderat ca să 
facem şi ceva constructiv nu doar să ne atacăm. 
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DL. BONCEA:  Am o interpelare vis a vis de HCL. 71/2013. O aduc din nou în discuţie 
această hotărâre de consiliu local deoarece din unele comunicate de presă ale municipalităţii, din 
ultima săptămână am dedus că gradul de încasare este foarte redus, că pierdem în instanţă 
procesele cu chiriaşii datorită modificărilor de chirii, că veniturile primăriei din chirii şi 
concesiuni au scăzut şi în aceste condiţii solicit un răspuns în scris referitor la care era nivelul 
chiriilor percepute de primărie pentru spaţiile cu altă destinaţie, înaintea apariţiei HCL71/2013, 
care este suma încasată din chiriile pentru spaţii în luna octombrie 2013, câte contestaţii şi 
procese are Municipiul Timişoara în momentul de faţă în ceea ce priveşte HCL 71/2013 şi câte 
dintre aceste procese sunt deja pierdute, cu ce costuri pentru primărie. În cazul în care aceste 
venituri sunt inferioare celor anterioare lunii februarie, solicit supunerea spre analiza consiliului 
anularea HCL 71/2013 cu toate modificările ulterioare şi elaborarea unui regulament coerent în 
ceea ce priveşte stabilirea chiriilor, regulament care să aplicat pentru fiecare spaţiu deţinut de 
municipalitate, în momentul în care expiră contractul de închiriere existent pentru spaţiul 
respectiv.  

În al doilea rând aş dori tot un răspuns scris referitor la motivul pentru care s-a mutat 
activitatea de distribuire a ajutoarelor din partea UE dintr-un spaţiu public într-un spaţiu privat şi 
care este chiria care se plăteşte pentru respectivul spaţiu. 

În contextul dezbaterii privind reabilitarea Parcului Scudier aş dori să fac o propunere dacă 
puteţi să aveţi în vedere mutarea statuii ostaşului sovietic de acolo, eventual în Cimitirul din calea 
Lipovei. 

DL. ORZA:  Urmare a nemulţumirii exprimate de o serie de cetăţeni referitoare la tăierea 
pomilor aş dori să adresez şi eu o întrebare. Eu nu doresc să privesc lucrurile în ansamblu ci să le 
defalc, şi anume să ştiu dacă există dispoziţii date în scris pentru aceste tăieri. Eu sper că ele se 
fac conform procedurilor, cu avize şi cu tot ce ţine de asta. Sigur, defalcat, proiecte europene, 
proiecte locale ş.a.m.d. Spun asta pentru că îmi doresc să locuiesc într-o ţară în care instituţiile 
statului să aplice aceeaşi unitate de măsură indiferent de factorul politic. Spun asta fără să fac 
niciun fel de acuze nimănui, e o chestiune valabilă în experienţa mea de administraţie de 12 ani, 
în care s-a întâmplat în permanenţă lucrul acesta şi sper ca cei care aplică proceduri şi legi, să 
facă în aşa fel încât tot ceea ce se întâmplă pe mediu să fie conform procedurilor, pentru că altfel 
trecem în derizoriu orice fel de decizie pe care o luăm inclusiv noi şi evident orice alte decizie pe 
care o iau alţii. Cu tot respectul şi fără niciun fel de acuză sau punctare pe anumite persoane sau 
instituţii, pur şi simplu îmi doresc ca ţara în care trăiesc şi instituţiile ei, sigur destul de politizate, 
să ia decizii în baza procedurilor.  

DL. PRIMAR:  Sigur că tăierile se fac respectând legea, există o documentare pentru toate 
tăierile, numai că nu toate proiectele surprind realităţile şi de aceea unele tăieri sunt făcute fără să 
fi fost prevăzute în proiectul iniţial, constatându-se la realizarea proiectului că din diverse raţiuni 
trebuie să se recurgă la tăiere, dar de fiecare dată s-a făcut o documentare, s-au făcut fotografii, 
există o motivaţie solidă pentru tăieri şi bineînţeles se obţine avizul de la Agenţia de Mediu. 
Agenţia de Mediu înţelege că trebuie să răspundă cu celeritate unor astfel de situaţii pentru că 
dacă undeva, spre exemplu descoperi că sunt cabluri de electricitate, telefonie, reţele de gaz sub 
rădăcinile pomilor plantaţi de cetăţenmii din zonă fără să îşi pună problema ce e dedesubt, atunci 
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toată lucrarea stă pe loc şi ştiţi cum sunt aceste lucrări de construcţii, cu implicaţii în lanţ. Nu se 
poate face ceva, atunci aşteaptă o firmă două chiar şi trei câteodată până se clarifică o situaţie. De 
aceea s-a avut o colaborare bună cu agenţia de Mediu şi au fost la faţa locului de multe ori 
inspectori de la Agenţia de Mediu, au fost şi cei de la Garda Financiară şi s-a putut constata că nu 
s-a intervenit asupra pomilor fără justificare. Vă dau exemplu de situaţii ivite, pomi falnici au 
crescut într-un loc unde stratul de pământ era de vreo 30 maxim 40 cm şi apoi era o placă de 
beton. Rădăcinile acelor pomi erau întinse pe orizontală şi nici acolo nu s-au putut întinde prea 
mult pentru că la 1m 2m era un cămin de beton de asemenea. Un astfel de pom se poate prăbuşi 
oricând. S-au făcut poze, se vede care este situaţia reală, au fost chemaţi şi locatari să vadă, dar 
nu îi poţi chema pe toţi şi sigur că cei care nu au văzut exact cum stau lucrurile în realitate pot fi 
nemulţumiţi că ei s-au obişnuit cu un anumit pom în faţa blocului şi acel pom a dispărut. Mai sunt 
apoi tăieri de pomi fructiferi. Conform legii, pomii fructiferi nu trebuie să fie pe străzi şi cred că 
este şi o hotărâre de consiliu veche în acest sens, din câte am fost informat. Şi sunt o mulţime de 
cazuri de acest gen, pe care nu cred ca este timp să vi le expun aici. Vă mai spun doar un caz şi cu 
asta închei, întâlnim pomi în mijlocul trotuarului, pai nu ma determina pe mine un fanatic, care 
nu înţelege că un oraş trebuie să fie funcţional, să las pomul în mijlocul trotuarului sau în 
mijlocul pistei de biciclete, biciclistul să fie nevoit să coboare, să îşi întrerupă mersul şi să 
ocolească pomul. 

DL. MOŞIU:  Am o sesizare din partea Liceului de Arte Plastice în legătură cu datoriile la 
utilităţi. În decursul anilor s-au adăugat nişte sume, mă refer la Colterm şi la Aquatim, ceea ce ne 
interesează pe noi, şi aşa cum ştiţi săptămâna viitoare Liceul de Arte Plastice se mută la Colegiul 
Tehnic, dar se mută cu tot cu datorii şi au primit notificare din partea Coltermului. Direcţia 
Economică nu a făcut nimic, este din 28 octombrie această notificare, dvs. aţi scris să se facă 
urgent proiect de hotărâre. Nu ştiu dacă trebuie proiect de hotărâre, dar ar trebui rezolvat pentru 
că e iarnă şi atunci copiii se vor muta în frig.  

DL. PRIMAR:  Este o problemă reală, pe care trebuie să o rezolvăm, într-adevăr. Dl. 
director de la Colterm este în sală şi eu cred că putem să-i transmitem sarcina, să găsească o 
soluţie prin care o societate comercială ajută o şcoală şi punem punct. Se încheie o epocă şi 
trecem mai departe. Cred ccă se poate găsi o astfel de formulă, eventual cu hotărârea consiliului 
de administraţie sau să se convină o eşalonare a plăţilor începând din anul 2050. 

DL. CIUHANDU:  Aş dori să urmăriţi puţin dl. Primar, modul în care ies certificatele de 
urbanism de la Direcţia de Urbanism, care are implicaţii şi la alte compartimente unde se 
semnează. O cerere depusă pentru un certificat de urbanism iese exact după 30 de zile. Legea 
prevede maxim 30 de zile, noi am vrut în mandatul trecut să modificăm acest termen, dar nu se 
poate. Niciodată nu am înţeles de ce trebuie să fie 29 sau 30 de zile şi nu pot să fie 6-7. Eu am 
fost şi am urmărit să văd de ce un certificat depus se ridică în a 30-a zi şi am constatat că deşi el e 
înregistrat astăzi şi e făcut fizic în 4 zile, am înţeles că cei de la direcţia de urbanism au termen 5 
zile să le facă, urmează 25 de zile la semnături, între etajul 1 şi 2. Am înţeles că acum după noul 
ISO apare la ce dată a intrat, la ce dată a ieşit din direcţie şi unde stă. E o rugăminte că în 
vremurile astea, când nu se prea mai construieşte, dacă stăm 30 de zile pentru un certificat de 
urbanism, mai stăm şi după alte avize pe la alte instituţii, după proiectare. Dacă pe criza asta nu 
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suntem în stare să micşorăm acest termen, n-am spus să se elibereze în 15 zile, dar eu cred că în 
15 zile e suficient. Nu fac aluzie la nimeni, dar am stat şi m-am uitat şi nu înţeleg de ce trebuie să 
semneze vreo 6 oameni pe un certificat de urbanism. Dacă semnează arhitectul şef şi primarul, 
mie mi se pare corect şi suficient. De ce mai trebuie şi viceprimarul, secretarul, da ca trebuie 
avizat juridic. Pentru că până la urmă se semnează conform zicalei „semnezi ca primarul”, dacă 
semnează secretarul, semnează toţi după el şi nimeni nu le verifică.  

DL. PRIMAR:  Primarul le verifică, dar la primar nu stau decât o zi maxim două, nu las 
mapele nesemnate, stau până seara când trebuie, dar să ştiţi că la certificatele de urbanism unul 
nu pleacă până nu văd eu pozele de context. Asta fac de la începutul mandatului şi de multe ori le 
întorc, cer Direcţiei de Urbanism explicaţii, acolo unde am dubii şi dl. Director Ciurariu vine 
frecvent cu materialele, să îmi prezinte situaţia pentru că trebuie să avem grijă de oraş, într-
adevăr. Când laşi să se construiască ceva greşit nu o mai repari cu anii. Dl. consilier, sunt total de 
acord, este inadmisibil să stea aşa de mult documentele şi am mai făcut asta la început, voi mai 
face din nou. Cer ca orice material care întârzie mai mult de două săptămâni să fie însoţit de o 
notă explicativă, de ce nu a putut fi făcut în 2 săptămâni.  

DL. CIUHANDU: La una dintre interpelări am primit răspuns scris referitor la sensul 
giratoriu din Piaţa Bălcescu dacă a fost prevăzut sistem de irigare. Răspunsul a venit foarte ferm, 
proiectul a fost realizat de către Direcţia Tehnică şi zona verde nu a fost prevăzută cu sistem de 
irigare. Am băgat câteva sute de mii de euro în realizarea acelui sens, avem şi spaţiu verde foarte 
frumos, dar pe care îl vom uda în continuare cu găleata. 

DL. PRIMAR:  La primăvară se va face şi asta. Nu a fost prevăzut în proiect. Acesta a fost 
făcut foarte repede şi pus în practică în timpul verii. Nu ştiam ce vom face în mijloc şi nici acum 
nu este tranşat, dar în perioada imediat următoare o vom tranşa. Aţi văzut că s-au trezit unii să 
prezinte Timişoara ca un oraş fără noimă cu treceri de pietoni ce nu duc niciunde. Este evident că 
acea trecere de pietoni duce spre acea insulă verde momentan şi în care va fi un monument, poate 
va fi o amenjare şi cu apă sau fără, dar în orice caz va fi o amenajare a vegetaţiei foarte 
spectaculoasă şi desigur va fi un monument, că e unul dintre puţinele locuri pe care le avem în 
oraş care se pretează să găzduiască un monument important care să şi aibe vizibilitate şi să fie pus 
în valoare din toate punctele de vedere. De aceea proiectul nu a prevăzut detaliile de amenajare a 
zonei centrale, urmând să vedem ce vom face acolo. La primăvareă însă, cu certitudine va fi şi un 
sistem de irigare.  

DL. CIUHANDU:  Ideea este dl. primar, ca măcar de acum înainte să nu mai existe proiect 
în care este zonă verde de o anumită suprafaţă, care să nu fie prevăzută sursă de apă, că pe urmă 
facem sistemul sau nu, dar să existe sursa de apă.  

DL. PRIMAR:  Sunt total de acord cu dvs.  
DL. ŢOANCĂ:  Există o persoană din sală care doreşte să ia cuvântul. Vă supun la vot 

dacă sunteţi de acord. 
Iniţiez procedura de vot: - 17 voturi pentru 
‐ 1 vot impotriva 

 
Aveţi 3 minute. 
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D-NA ....:  Bună ziua şi mulţumesc pentru accept. Mulţumesc pentru generozitate, ştiu că 
de obicei erau 2 minute. Mă aflu aici ca să trag un semnal de alarmă în numele mai multor 
timişoreni. În ultima vreme, indiferent că avizele de mediu sunt obţinute de ceva vreme, 
indiferent că avizele sunt, nu expirate, dar extinse în mod artificial, indiferent că nu există avize, 
se taie mult prea mulţi copaci în Timişoara. Ca timişoreancă, mă doare sufletul să văd cum arată 
acum Piaţa libertăţii, să văd cum arată locul de la Prefectură, să văd cum arată Podul de la Piaţa 
badea Cârţan, să văd cum arată Piaţa Bălcescu. Ca fapt divers, în Piaţa Bălcescu am înţeles că 
exista un aviz de mediu care prevedea tăierea a 5 copaci, ori ştim foarte bine că au fost tăiaţi mult 
mai mulţi. De exemplu salcia din faţa cofetăriei, pe care o ştiu de când eram mică, nu ştiu dacă 
era prevăzută. Dacă a existat o extindere, nu a ajuns la noi această informaţie. Trebuie să avem 
grijă de oraşul nostru şi asta nu înseamnă că nu trebuie să găsim un echilibru între protejarea 
spaţiului verde şi utilitate. Poate fi găsit un echilibru şi eu v-aş ruga ca de acum înainte, pentru că 
ce e făcut e rău făcut deja, ca de acum înainte să încercăm să protejăm cât mai mult spaţiul verde. 
Sunt convinsă că există avize de mediu, e uşor să le obţinem când avem o relaţie bună cu Agenţia 
de Protecţie a mediului, nu vreau să lansez acuzaţii de niciun fel, dar relaţia se pare că e puţin 
prea bună, pentru că vin prea uşor avizele, din punctul meu de vedere. Eu ca diletant, nu aş da 
avize în multe situaţii de xemplu şi să ştiţi că pentru noi timişorenii e dureros să vedem cum 
dispar copacii, sănătoşi mai ales din Timişoara, din locurile care nouă ne sunt aşa de dragi. Aş 
avea rugămintea, ca de acum înainte să încercăm să fim mai echilibraţi din acest punct de vedere 
pentru că se taie mult prea mulţi copaci în Timişoara. V-am spus că nu fac diferenţă în acest 
moment între ceea ce e avizat sau nu. Cetăţenii au solicitări de toaletare a copacilor şi experţii de 
la Direcţia de Mediu a Primăriei vin şi taie întregul copac. Pentru noi e o problemă. Mulţumesc 
frumos. 

DL. PRIMAR:  Vreau să vă răspund. Ştiţi câţi copaci au fost tăiaţi aproximativ? Vă spun 
eu, aproximativ 100. Ştiţi cât au fost plantaţi în aceeaşi perioadă de timp? 1500. Şi copacii trebuie 
să fie la locul lor şi nu unde au fost puşi fără noimă, cum s-a întâmplat, că nu i-a păsat nimănui de 
funcţionalitatea acestui oraş. Oricine care a putut să planteze un pom, că sigur că gestul în sine de 
a planta un pom e de toată lauda, dar pomii trebuie puşi în anumite locuri. Cred că am umblat cu 
toţii prin lume şi dacă ne uităm la oraşele pe care le admirăm, putem remarca faptul că acolo s-a 
ştiut unde trebuie să fie puşi pomi şi unde nu şi ce trebuie să fie făcut pentru ca oraşul să fie 
funcţional. Dacă Timişoara a fost un pol al noroiului şi prafului, nu mai este. Ba aduc la 
cunoştinţă că au apărut datele oficiale acum vreo săptămână, de la Uniunea Europeană, nu de la 
noi, în care Timişoara, care era în topul oraşelor poluate cu praf şi noroi, nu mai este pomenită. 
Una dintre măsurile luate a fost aceasta să desfiinţăm acele spaţii verzi care erau verzi doar pe 
hârtii şi care în realitate erau pământ brăzduit de cauciucurile maşinilor şi să facem amenajări 
reale pentru ca cetăţenii să îşi poată ţine maşina. Trebuie să vedem per ansamblu, dacă sunt 2-3 
fire de iarbă care scapă, pe ici pe colo necălcate şi în rest ne alegem doar cu inhalarea prafului şi 
cu vehicularea noroiului peste tot în oraş nu am făcut nimic. Sub mandatul meu eu vă garantez 
tuturor că vor fi mult mai multe spaţii verzi create în Timişoara, faţă de ceea ce s-a întâmplat vom 
extinde zonele noastre verzi şi pe deasupra vă aduc garanţiile că numărul de pomi care vor fi 
plantaţi vor fi, nu cum pretinde legea, ci cel puţin de 10 ori mai mare decât numărul de pomi 
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tăiaţi. Acesta este un angajament ferm pe care îl fac şi vreau să vă spun că cetăţenii sunt împărţiţi, 
aşa cum este şi normal de altfel. Cei care au ocazia să asculte explicaţii, sau să vadă la faţa 
locului cum copacul este putred pe dinăuntru şi să îşi facă cruce, mulţumind cerului că nu s-a 
prăbuşit peste ei, că nu aveau de unde să ştie ce e pe dinăuntru, înţeleg cei care văd realităţile. Cei 
care văd tot felul de situaţii pe teren, înţeleg, dar din păcate nu e posibil ca toată lumea să 
primească explicaţii şi toată lumea să poată şi vedea. Şi atunci apar şi reacţii izvorâte din bună 
credinţă, eu nu vreau să acuz pe nimeni. Unii chiar neînţelegând de ce se taie anumiţi copaci 
suferă şi îşi fac griji nu cumva să fie o măsură iraţională. Vă garantez că nu se fac lucruri 
iraţionale şi se acţionează în sensul acesta al creşterii numărului de copaci cu mult şi a extinderii 
spaţiului verde al Timişoarei, care e foarte bine că e la anvergura pe care am moştenit-o, dar 
trebuie să ducem, mai departe preocuparea pentru spaţiile verzi şi o vom duce. 

DL. PRIMAR:  Aţi văzut doamnă că unii mi-au pus mie în cârcă ideea dvs cu 
anticoncepţionale pentru ciori. Eu nu am avut paternitatea doar am transmis mai departe. Dvs mi-
aţi spus că în alte părţi există aşa ceva.   

DL. ŢOANCĂ:  Vă mulţumesc dl. Primar, vă mulţumesc stimaţi colegi. La revedere. 
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