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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 

 

    PROCES-VERBAL 

 Incheiat astazi  06 -06-2014 cu ocazia sedintei extraordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Timisoara 

 

 Presedinte de sedinta – Cons. RADU TOANCA 

 Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 27; 

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

       Sedinta  a fost convocata prin Adresele de convocare Nr. SC 2014-
014369 si Nr. 014404/03.06.2014. 
 

 
 

CONVOCATOR 
 
 În conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) şi (3)  din Legea nr. 215/2001 -  
privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; 
 Având în vedere Solicitarea nr. SC2014 – 014369/03.06.2014  a grupului 
consilierilor locali  PSD – PC- PPDD - UPT; 
 Având în vedere Solicitarea nr. SC2014 – 014404/03.06.2014 a grupului 
consilierilor locali  PNL şi PDL; 
 Se convoacă ŞEDINŢA EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL 
AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA în data de 06.06.2014, ora 10,00, în Sala de 
Consiliu a Primăriei Municipiului Timişoara, din B-dul C.D. Loga nr. 1, cu 
următoarea Ordine de Zi: 
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1. Încetarea de drept , înainte de expirarea duratei normale a  mandatului , a 

calităţii de consilier local a domnului Bogdan Herzog în baza art.9 din 
Legea nr. 393/2004. 

2. Încetarea de drept , înainte de expirarea duratei normale a  mandatului , a 
calităţii de consilier local a domnului Flavius Boncea  în baza art.9 din 
Legea nr. 393/2004. 

3. Schimbarea  dl. Viceprimar Dan Diaconu. 
4. Alegerea dl. Bogdan Herzog în funcţie de viceprimar. 

 
  Anexăm la prezenta tabelele  nominale cu semnăturile celor 9 consilieri, 
respectiv 14 consilieri  care solicită  convocarea şedinţei. 
 

Dl. TOANCA: Buna ziua! 

Dl. JICHICI: In ce calitate vorbiti domnule Toanca? 
Dl. TOANCA: Asta urma sa supun la vot.  
Dl. PRIMAR: De ce sa supuneti dumneavoastra la vot? 
Dl. TOANCA: Pentru a respecta procedura. Supuneti dumneavoastra domnule 
primar la vot, conform legii, desemnarea unui presedinte de sedinta. Conform 
Regulamentului, orice partid are dreptul sa desemneze un presedinte de sedinta  la 
3 luni.  
  : S-a votat acest lucru? 
Dl. PRIMAR:  Sa ne comportam civilizat. De cand sunt eu primar, nu s-a votat 
cine conduce sedinta ci a functionat o cutuma.  Conform ultimei  intelegeri care nu 
mai are legatura cu defunctul USL a ramas ca  in continuare, intru-cat  grupului 
format din PNL, PSD si  PC i-ar reveni  sa procedeze la o conducere alternativa. 
 Data trecuta m-ati intrebat daca conduceti dumneavoastra  sedinta. Prin 
urmare, daca aveti un  minim de cavalerism, trebuie sa acceptam ca intelegerea este 
ca la sedinta de astazi, conducerea o asigura cineva din partea PNL. 
Dl. TOANCA: Dl. Jichici a condus sedintele consiliului  in  lunile  ianuarie, 
februarie, martie in numele PNL. 
 Art. 17- sedintele Consiliului Local sunt conduse de catre un presedinte ales 
prin votul consilierilor pe o perioada de 3 luni, el va semna hotararile adoptate de 
Consiliul Local. Grupurile politice vor nominaliza presedintii de sedinta precum si 
ordinea de sucesiune a acestora respectand configuratia politica rezultata dupa 
alegerile locale, respectiv numarul de mandate ale fiecarui grup de consilieri. 
Dl . PRIMAR  : La incheierea unui ciclu, noi am convenit ca in perioada 
urmatoare, conducerea sa fie facuta alternativ. Ne respectam cuvantul dat? 
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Dl. TOANCA:  Daca ar fi sa urmez logica dumneavoastra si a colegului Jichici, 
desi este o logica care nu are nici o legatura cu legea,nu PNL-ul ar conduce acuma, 
ci  in ordinea mandatelor PDL-ul. 
Dl. SECRETAR:  Va rog,  sa transez eu problema ca sunt apolitic. Domnule 
Toanca va rog sa poftiti la locul dumneavoastra. Va rog sa faceti propuneri si voi 
supune la vot alegerea unui presedinte de sedinta. 
Dl. SIMONIS:  Eu nu cred ca trebuie sa primim lectii de la d-vs despre cum sa 
functionam si nici acceptul dumneavoastra pentru ca un grup sa conduce sedinta. 
Majoritatea consilierilor au dreptul sa voteze un presdinte de sedinta deci nu avem 
nevoie sa ne spuna domnul primar cine sa conduca sedinta. 
 Va rog  sa mergem pe legile domnului secretar si sa votam. Majoritatea are 
dreptul sa voteze un presedinte de sedinta. 
 Va ganditi la consecinte? Inseamna ca nici o sedinta de pana acum nu a fost 
legala. Pana acum nu s-a supus la vot niciodata alegerea presedintelui de sedinta. 
 Numai  astazi trebuie supus la vot? De ce nu ati supus la vot si pana acum ? 
Eu vorbeam despre o intelegere , nu despre acordul meu, o intelegere conform 
careia ar urma ca in perioada urmatoare conducerea sedintelor de consiliu sa fie 
facuta alternativ de cineva de la PNL si PSD . 
Dl. TOANCA:  Domnul  Jichici a condus sedintele consiliului local 3 luni, a venit 
randul PSD-ului 3 luni… 
Dl. JICHICI:  Am  condus 4 sedinte din care 2 extraordinare.Va rog nu mai 
dezinformati. 
 Solicit public secretarului primariei Municipiului Timisoara sa declare daca 
cu incepere din vara anului 2012 , exista vreo sedinta a Consiliului Local care a fost 
legala, si vreuna din semnaturile presedintelui de sedinta a fost legala in aceste 
conditii . 
Dl. SECRETAR:  Conform Regulamentului dumneavoastra, cu art. 7, 
regulamentul nu excede legea, “ales prin votul consiliului local pe o perioada de 3 
luni care va  conduce sedintele….” 
Dl. JICHICI:  De cate ori a votat consiliul local un presedinte din 2012. 
Dl. SECRETAR:  Asa prevede Regulamentul, v-ati inteles, s-a stabilit pe o 
perioada de 3 luni si asa s-au condus sedintele. 
Dl. JICHICI:  Cum v-ati trezit dumneavoastra  tocmai astazi  ca trebuie ales 
presedinte prin vot? 
Dl. SECRETAR:  Nu va mai intelegeti! Nu s-a incalcat legea. 
Dl. PRIMAR:  Sa discutam calm. Daca cei din PSD nu va respectati cuvantul, 
tragem aceasta concluzie si trecem la vot. Daca va respectati cuvantul atunci 
acceptati  conducerea de catre domnul Jichici. 
Dl. BARSASTEANU:  Haideti sa nu aruncam in ridicol toata activitatea primariei 
si a colegilor nostri pe anii anteriori. Se acrediteaza ideea acuma ca nimic nu a fost 
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legal in ultimii doi ani. Mie mi se pare exagerat. Trebuie sa intelegem ca regulile 
democratiei se bazeaza pe voturi nu pe like-uri. 
Dl. SECRETAR:  Eu va aduc procesele verbale in care dumneavoastra ati 
respectat articolul 7. S-a pus la vot la inceput: 3 luni conduce  fiecare grup.Vad ca 
in momentul de fata nu va mai intelegeti. Asta e problema. Nu e vina mea. In 
aceasta situatie eu nu vad iesirea decat prin supunerea la vot. 
D-na SARACAN:  Va rog sa analizati si urmatoarea posibilitate. Primele doua 
puncte de pe ordinea de zi sunt propuse de un grup de consilieri, practic sunt doua 
sedinte extraordinare. 
Nu cred ca pe cele 9 semnaturi poate conduce domnul consilier Toanca cum nu va 
putea probabil domnul Jichici sa conduca partea a doua. Ca urmare va rog sa 
supuneti in felul asta la vot , conducerea primelor doua puncte de catre domnul 
Jichici. 
Dl. SECRETAR:  Convocatorul este semnat de secretarul municipiului, este o 
singura sedinta si va fi un singur presedinte de sedinta. 
 Nu va respectati cuvantul dat.. 
Dl. CIUHANDU:  Haideti sa nu ne mai certam, cred ca e cazul sa conduca PD-ul 
sedinta. 
Dl. BARSASTEANU:  Din partea grupului PSD il propunem pe domnul Radu 
Toanca. 
Dl. DIMECA: Propun pe domnnul Jichici: 
Dl. SANDU:  Propun  pe domnul Ciuhandu. 
DL. SECRETAR:  Supun la vot in ordinea propunerilor. 
Dl. CIUHANDU:  Daca este propus domnul Jichici, eu nu vreau sa fiu propus. 
 
 
Si de acuma inainte vom vota in fiecare sedinta domnule secretar. 
Dl. JICHICI:  Am o intrebare din punct de vedere legal,avand in vedere ca in fata 
mea am o inaintare prin care sunt informat din partea PNTCD ca doi dintre colegii 
nostri nu mai au calitate de membru de partid, as dori sa stiu daca acesti doi colegi 
au dreptul sa-si exprime votul pentru presedinte de sedinta. 
 Pe lege ei nu mai sunt membri de partid. 
Dl. SECRETAR:  Asta poate pe legea dumneavoastra. Cine a luat act ca nu mai 
sunt membri de partid? 
 Orice partid poate sa propuna. Daca dumneavoastra nu luati act de acest 
lucru raman in continuare membri. Nu s-a pus in discutie, nu am intrat in ordinea 
de zi. Ei sunt membri cu drepturi depline si voteaza pana se ia act. 
Dl. PRIMAR: Incercati sa dati raspunsuri tehnice. Pana cand se ia act, sunt 
consilieri. 
Dl. JICHICI: Smecheriile astea de Sustra sa stiti ca nu tin. 
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Dl. SECRETAR:  Punem la vot, cine este ca sedinta de astazi  sa fie condusa de 
domnul consilier Toanca ?  Votati electronic. 
 

- 15  voturi pentru 
- 11 voturi impotriva 

Dl. TOANCA:  Avem pe ordinea de zi publicata pe site-ul primariei 4 puncte. 
Dl. CIUHANDU:  As vrea sa-i  urez  “La multi ani!” domnului viceprimar Dan 
Diaconu . 
Dl. TOANCA:  Si din partea nostra “La multi ani!” 
Supun  la vot procesul-verbal al sedintei precedente. Cine este pentru ? 

- 27 voturi pentru 

 Trecem la ordinea de zi. Domnul Jichici are o adresa pe care o avem si noi, din 
partea Organizatiei Municipale a PNTCD prin care domnii Herzog si Boncea ar fi 
fost exclusi din partid. Eu am o adresa in original din partea PNTCD Timis cu 
stampila, entitatea juridica este filiala si nicidecum Organizatia Timisoara, semnata 
de domnul Moldovan, cu data de astazi, cu care atesta ca domnii Herzog Bogdan 
Radu si Boncea Flavius George detin calitatea de membri ai PNTCD. 

 In aceste conditii o sa va solicit prin vot scoaterea primelor doua puncte de 
pe ordinea de zi. 

Dl. JICHICI: Nu aveti calitatea sa solicitati scoaterea de pe ordinea de zi. Doar 
initiatorii o pot face. 

Dl. PRIMAR:  Haideti sa nu denaturam regulile dupa care se desfasoara sedintele 
Consiliului Local. Stiti bine ca doar eu aveam dreptul sa retrag de pe ordinea de zi 
fara nici un vot din partea consiliului, conform legii, initiativele legislative semnate 
de mine. 
 Acum suntem in fata unei initiative semnate de 1/3 din consilieri, prin 
urmare numai ei au dreptul sa retraga de pe ordinea de zi si o pot  faca fara sa fie 
nevoie de vreun vot din partea plenului consiliului. Nu schimbati si aceasta regula. 
Sunteti in posesia acestei hartii.  Tot astazi, ulterior emiterii acelei  hartii, a avut loc 
o sedinta a Biroului Municipal PNTCD Timisoara, care , conform statutului 
PNTCD este forul unic care decide excluderea unui membru. 
 In sala  se afla conducerea organizatiei municipale care poate sustine aceasta 
decizie de excludere care ne-a fost prezentata cu numar de prezentare, care este in 
perfecta legalitate. 
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 In momentul cand domnul Moldovan a emis acea hartie , presupun ca nu stia 
ca la nivelul  municipal se va produce excluderea. 

Dl. SIMONIS:  Doresc sa intreb daca domnul Moldovan nu putea sti astazi de 
decizia pe care urma sa o ia Directia Municipala, cum au putut sti consilierii PDL si 
PNL  de marti, cand au initiat acest proiect de hotarare privind revocarea 
mandatului ca vor fi exclusi vineri. 

 Sa inteleg ca orice consilier din cadrul oricarui grup poate solicita revocarea 
oricarui mandat din alt grup. Asa, revoc si eu, propun  revocarea domnului 
Ciuhandu  de la PDL de exemplu. Cum stiau ei marti, cand au depus proiectul de 
hotarare, ca vineri urmeaza sa fie exclusi din PNTCD ? 
Dl. TOANCA: Deci, noi avem o hartie de la Filiala Timis careia Organizatia 
Timisoara este subordonata. Organizatia Municipala Timisoara nu are personalitate 
juridica. In aceste conditii, eu voi supune scoaterea de pe ordinea de zi a celor doua 
puncte in conditiile in care nu poate PNL-ul cu PDL-ul sa excluda 2 sau 3 taranisti 
in conditiile in care presedintele Filialei PNTCD, cu o hartie adusa cu 10 minute 
inainte de sedinta cu stampila si numar de inregistrare certifica calitatea de membri 
a celor 2. 

Dl. BONCEA:  Si daca aceasta decizie de excludere ar fi fost luata, ea nu este  
statutara si nu este luata legal.Avem  cai de atac, exista diversi pasi care pot fi dusi 
in acel partid. 

 Noi am fost convocati cu o zi inainte la o sedinta care avea loc astazi, noi am 
fost acolo reprezentati, am facut o comunicare in care am cerut sa ne fie pus in 
vedere la ce suntem convocati. Cu 5 minute de a incepe sedinta am fost sunat de 
presedintele PNTCD Timis, domnul Valentin Moldovan care mi-a spus ca adresa 
nu mai are nici o valoare, mai ales ca Organizatia Timisoara nici nu are stampila. 

Aceasta stampila care apare pe aceste hartii este un fals.Este la latitudinea colegilor 
consilieri daca accepta sa voteze pentru un fals. 

Dl. TOADER:  Doresc sa intervin pentru ca se fac afirmatii nelegale si 
neadevarate. 

Dl. JICHICI:  Vreau sa subliniez doua lucruri foarte importante: unu- Consiliul 
Local al Municipiului Timisoara nu are caderea sa analizeze statute de partide, nu 
stiu de unde stiti d-vs ce face PNTCD . Pe mine ma intereseaza ca primesc intr-o 
ordine cronologica  cu nr. de inregistrare 11/06.06.2014, o hartie prin care ni se 
spune ca cei doi domni detin calitatea de membru,  dupa care primesc o hartie cu 
nr. de inregistrare 13/06.06.2014 in care ni se spune ca acesti oameni… 
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Dl. BONCEA:  Hartia cu nr. 13 si 14  nu are stampila Organizatiei Judetene 

Dl. JICHICI:  Din punctul meu de vedere, eu ca si consilier local nu trebuie sa 
analizez statutul, eu   lucrez pe hartii. Mai departe este foarte corect , exista cai de 
atac. Acele cai de atac sunt problema proprie, personala si interna a PNTCD. 

 Punctul nr. 2 -Domnule presedinte, cu tot respectul, nu aveti caderea sa 
supuneti la vot retragerea unui punct de pe ordinea de zi fara acceptul initiatorilor 
acelui punct. Dumneavoastra, ca si presedinte… 

Dl. PRIMAR; Legaliatea se constata ulterior de catre prefect. Consilierii au dreptul 
sa voteze sau nu. Pot considera ca ceva este ilegal si pot vota impotriva, se pot 
abtine, pot vota pentru sau pot sa nu voteze. Nu are nimeni voie sa retraga o 
propunere. 

Dl. JICHICI:  Nu va opreste nimeni sa respingeti ordinea de zi in ansamblul ei 
daca dumneavoastra considerati ca ea contine puncte nelegale. Va  rog domnule 
presedinte de sedinta, nu fortati legea si nu dati interpretari pe care pana in 
momentul de fata nu le-a dat nimeni in istoria acestui Consiliu Local. 

Dl. SIMONIS:  Cum se poate ca noi, consiliul local sa fim pusi in situatia de a vota 
revocarea  mandatelor unor consilieri , tinand cont de faptul ca ordinea de zi a unei 
sedinte extraordinare fiind publicata cu 3 zile inainte de sedinta. Revocarea 
mandatelor de catre partid a avut loc azi dimineata la ora 9. Cum putea un consilier 
sa propuna revocarea mandatelor a doi consilieri fara sa fi avut decizia partidului 
din care fac parte ? 

Daca ar fi avut decizia municipiului luni sau marti si propunerea facuta pe 
baza deciziei organizatiei puteam discuta. Dar asa…pot sa propun si eu revocarea 
unui consilier PNL. Vi se pare corect ? 

Dl. PRIMAR: Orice se poate discuta si ceea ce spune domnul Alfred 
Simonis nu e de ignorat, numai ca in fata unei astfel de situatii nu exista o alta 
atitudine decat una din cele 4. Nu votezi, te abtii, votez pentru sau votez impotriva. 

 Ulterior se poate sesiza Institutia Prefectului, sau aceasta se poate autosesiza. 
Acestea sunt demersurile, nu scoaterea de pe ordinea de zi. 

 Aceasta sedinta a fost initiata in baza unui protocol semnat intre cateva 
partide. PNTCD-ul a fost reprezentat de  cine ? Pentru ca eu am fost sesizat de catre 
PNTCD ca in numele PNTCD s-a semnat prin uzurpare de competente, lucru 
extrem de grav. 



8 
 

 Domnul Singer, din parea Forumului Democrat German mi-a spus la telefon 
ca nimeni nu a avut mandat sa semneze din partea Forumului , lucruri de genul 
acesta, ca a fost o discutie de alianta in vederea sustinerii proiectelor pentru 
Timisoara dar nimeni nu avea mandat sa semneze ceva. 

 Trebuie sa ne gandim la consecintele pentru Timisoara pentru ca in urma 
unui vot se va ajunge sa se voteze ca  viceprimar al municipiului Timisoara domnul 
Bogdan Herzog. 

 Am fost sesizat, fiind foarte departe de tara despre ce este vorba si nu pot fi 
indiferent si nu cred ca se  poate  trece la vot fara a zabovi putin asupra 
candidatului. 

 Suntem al 25 de ani de la Revolutie. In Timisoara oamenii si-au dat viata 
pentru libertate si democratie adevarata., pentru valorile civilizatiei occidentale. 

 Cand se constituie o majoritate este clar ca majoritatea hotaraste dar, oare 
veti face cinste Timisoarei  daca veti alege ca viceprimar un om care a spus ca 

 “ dezlantuirea crizei ucrainiene cu larga  insistenta  a birocratilor europeni si 
a …acestora … si prezenta lituaniana si poloneza  in mijlocul demonstrantilor de la 
Kiev, nu vine intamplator la scurt timp dupa marile succese diplomatice  rusesti in 
problemele Siria si Iran. Faptul ca medierea rusa a condus la  evitarea pe moment a   
un razboi de anvergura, poate mondial, pare sa nu fi satisfacut toate partile 
implicate. Reactia a fost mutarea teatrului de actiune mai aproape de  Rusia, 
perceputa ca principalul opozant al sistemului  hegemonic actual.” 

 Deci, U.E. si S.U.A.  reprezinta principalul sistem hegemonic actual in 
gandirea domnului Herzog. 

 Mai departe spuna ca Rusia pe care o reprezinta Putin se doreste o tara 
echilibrata, stapana pe destinul ei, o tara care nu accepta amestecul altora in decizii 
dar in acelasi timp este capabila sa ofere prietenie si deschidere. O Rusie noua, o 
Rusie puternica, o tara competitiva si deschisa, cred ca a fost o lectie pe care a dorit 
Putin sa  o dea intregului popor si lumii intregi. 

 Putin nu  are nici o vina pentru tot ce se intampla acolo. El era impaciuitorul, 
voia ca lucrurile in zona sa evolueze pe cale pasnica. 

Chemati-l domnule Herzog si la Timisoara sa ne impace. 
Dl. TOANCA:  Am o diploma din partea guvernului american care certifica 
domnului Herzog Bogdan… 
Dl. PRIMAR: Eu cred ca Romania trebuie sa fie cu ochii inspre U.E  si S.U.A. 
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Eu personal nu sunt ruso-fob si nu am fobie fata de nici o tara de pe planeta aceasta 
dar sunt filo-german, filo-francez, filo-american. Sunt filo-valorile civilizatiei de tip 
occidental si  cred ca timisorenii nu-si doresc vice-primar al Timisoarei si eu nu-mi 
doresc in echipa mea un om  cu o asemenea mentalitate in anul 2014. 
Aceste declaratii sunt asumate de domnul Herzog, nu sunt falsuri 
 Atrag atentia reprezentantului FDG si colegilor PSD-isti si tuturor celorlalti 
ca pana  la urma este un vot la care are  dreptul fiecare. Dar atrag atentia ce imagine 
veti face Timisoarei pentru ca incepand  nu de astazi, de ieri sau chiar alaltaieri 
acest subiect este tema nationala. 
 Nu cred ca este intamplator ca o astfel de propunere vine de la PSD care este 
la guvernare, o guvernare care tocmai la 6 luni dupa ce eu am avut niste afirmatii la 
adresa tiganilor, m-a amendat cu 2500 lei aceasta putere. PSD-ul foloseste 
institutiile statului pentru intimidare, ca politie politica. Ati mai incercat o data sa 
influentati justitia si ati sarbatorit . Nu v-a mers. Justitia si-a facut datoria si am 
castigat la Inalta Curte de Justitie. 
 Aveti nevoie de forte suplimentare ? Vreti un om cu astfel de mentalitati in 
aparatul primariei ? 
Va spun eu ce veti avea. Atributiile viceprimarului, oricat veti incerca sa umblati la 
organigrama, sunt stabilite de primar. Atributiile vor fi urmatoarele: domnul ,sa 
zicem viceprimar Herzog, Centrul de Zi pentru Minori  Timisoara, Serviciul 
Protectia Copilului Timisoara, Serviciul Protectia Perosanelor cu Handicap 
Timisoara. 
 Domnul viceprimar Stoia, reprezentantul unui partid social-democrat, om la 
o varsta la care poate sa inteleaga dificultatile persoanelor de la o  varsta similara, 
Cantina de Ajutor Social, Directia de Asistenta Sociala si  Caminul pentru 
Pensionari. 
 Acestea va vor fi atributiile de viceprimari pentru amandoi. Eu am vrut sa 
continuam, am spus-o intr-o declaratie, e nevoie de coagularea dreptei fara sa  fie 
nevoie sa perturbam actul administrativ. 
 Haideti sa ne ocupam de politica in afara primariei si actul administrativ sa 
nu fie alterat, sa muncim cu totii pentru binele Timisoarei. Asta v-am propus, este 
declaratie din partea mea cu apel la unirea dreptei. Colegii de la PDL au raspuns in 
acelsi ton, “vrem unificarea dreptei” dar nu ne intereseaza postul de viceprimar si 
altele , vrem sa lasam actul administrativ sa se desfasoare in cele mai bune conditii. 
  Pe cine vreti sa schimbati? Pe domnul Dan Diaconu care a muncit pentru 
orasul asta pana noaptea alaturi de mine , si nu a scris  corespondenta Rusiei si nu a 
ridicat in slavi civilizatia care se construieste  acolo, care numai democratia nu se 
poate numi. Dan Diaconu, va garantez ca va ramane alturi de mine si vom face tt ce 
ne-am angajat penru Timisoara si nu ne veti putea opri cu niciun vot. 
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 Vom avea capacitatea daca va trebui sa scoatem oameni in strada si 
proiectele Timisoarei vor fi puse in practica. 
 “La multi ani Dan Diaconu!” 
Dl. HERZOG:   Vreau sa multumesc domnului Robu pentru frumoasele cuvinte . 
In cazul in care voi fi ales viceprimar, mandat pe care nu mi l-am dorit dar pe care 
o sa mi-l asum daca se va pune problema, voi fi o persoana constructiva si nu voi 
veni cu sabia scoasa. Voi incerca sa duc inainte proiectele Timisoarei. 
 As vrea sa aduc aminte ca acum 6 ani de zile, aveati o parere mult mai buna 
despre mine, atunci cand am fost invitat la lansarea candidaturii domnului Crin 
Antonescu la Hotel Timisoara, in calitate de sponsor si de  sustinator al campaniei 
liberale pentru domnul Dimeca si Robu. 
   : Ati dat ruble ? 
Dl. HERZOG: Nu am dat ruble, am dat niste bani,nu a fost o suma chiar asa de 
mare la vremea respectiva care sa determine succesul sau insuccesul candidaturii 
respective, si nici nu mi-e rusine.Am participat cu bucurie la acea campanie pentru 
ca am vazut in domnul Dimeca si domnul Robu improspatarea clasei politice si am 
participat cu bucurie la acea campanie. 
 Imi  pare rau ca domnul primar marseaza pe niste chestii lansate in presa si 
speculate impotriva mea ,…rusofobie exacerbat care este specific Romaniei pentru 
ca tari din Europa de Vest pe care noi le luam ca si modele, Germania, Franta, Italia 
si vecina noastra Ungaria opteaza sa aibe o relatie echilibrata si civilizata. 
Nu am cum sa fiu atacat cu altceva. Am fost in SUA, am aici diploma pe care a 
aratat-o domnul Toanca, este o Agentie Nationala Americana, si am participat la 
acest program ca si castigator al unui program national. 
 Am muncit 4 ani de zile la cea mai mare firma de consultanta din lume. Nu 
am cu ce sa fiu santajat. Am avut naivitatea sau curajul de a alege si sa-mi exprim 
deschis unele puncte de vedere. Intr-adevar eu cred ca trebuie sa avem relatii bune 
cu Rusia , nu sa-i avem dusmani, nu trebuie sa avem dusmani nici in Bulgaria, nici 
in Serbia, Ungaria. Eu personal sunt  filo-german .In ceea ce priveste Europa, cred 
intr-o lume fara teroare, daca aceasta este vina mea mi-o asum si faptul ca eu cred 
ca trebuie sa avem o relatie civilizata cu Rusia iar acest lucru este incompatibil cu 
calitatea de viceprimar al Timisoarei, atunci sa nu fiu viceprimar al Timisoarei. 
Dl. TOANCA:  Domnul Herzog este si membru al Forumului German. 
Dl. PRIMAR:  Da , confirm ca domnul Herzog a fost apropiat de noi in acele 
momente, si ramane recunostinta pentru asta. Eu am aflat cu stupoare despre aceste 
conceptii ale domnului Herzog la care, repet, are tot dreptul. Ieri am aflat si am 
ramas naucit. Fara a fi ruso-fob, pentru ca sunt om care iubeste literatura, filologia 
si am citit si literatura si filosofie rusa. 
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 Rusia isi are valorile sale dar in domeniul de randuire social-politica, nu 
Rusia este un model pentru Romania. Modelul pentru Romania il reprezinta alta 
tari al U.E.  Germania, Franta, etc si SUA. 
 Valoarea profesionala nu i-a impiedicat pe unii oameni sa fie antisemiti, 
criminali. Evident ca dumneavoastra aveti valentele pozitive si calitatile 
dumneavoastra eu nu le neg dar conceptia aceasta pe mine ma exaspereaza. 
Dl. SIMONIS:  Cand ati descoperit aceste valente la domnul Herzog ? Imi 
amintesc ca in urma cu 2 saptamani cand pregateam sedinta de consiliu a fost 
invitat domnul Herzog la dumenavoastra in cabinet pentru a discuta proiectele de 
pe ordinea de zi. 
Dl. PRIMAR: Am descoperit de la distanta un aeroport, uitandu-ma pe internet si 
am ramas stupefiat. 
Dl. JICHICI:  Eu doresc astazi sa felicit PSD-ul. Domnilor colegi, dumneavoastra 
astazi intrati in istoria politicii locale din Timisoara. Ati generat si duceti la bun 
sfarsit. 
D-l JICHICI: In primul rand doresc sa felicit PSD,. Domnilor astazi intrati in 
istoria politice locale Timisoara, ati generat si duceti la bun sfarsit cea mai penibila 
sedinta de consiliu local din cate mi-a fost mie dat sa vad in politica locala.Vreau 
sa-l felicit pe colegul meu Dan Diaconu.Daca memoria nu ma inseala, Dane, cred 
ca ne-am cunoscut prima data cand eram cu copii de clasa a patra la o olimpiada de 
matematica in Buzias, deci, il stiu pe Dan de o viata si imi pare rau sa spun, Dane, 
din pacate, tu ai gresit. Tu nu esti bun de viceprimar, Dane, pentru ca esti un naiv 
care lucrezi 12 pana la 14 ore pe zi, vii dimineata la ora 7 in primarie, pleci seara la 
ora 8, 9 si nu faci altceva decat sa lucrezi pentru primarie, pentru proiectele 
orasului. Eu cred ca tu ai gresit fundamental, Dane, si am sa-ti spun de ce ai gresit, 
am sa-ti dau cateva motive. Ai gresit pentru ca nu ti-ai angajat 30 de apropiati la 
Colterm, in acest mandat, in conditiile in care Coltermul, la venituri de 160 
milioane, cheltuie 55 milioane cu angajatii, tu ai gresit, Dane, pentru ca nu ti-ai 
angajat familia la clubul de baschet, aflandu-te intr-un crunt conflict de interese, tu 
gresesti, Dane, pentru ca nu faci manarii cu terenurile Timisoarei, in esenta, Dane, 
tu ai gresit in acesti doi ani, pentru  ca, in loc sa te ocupi de sforarii politice, in loc 
sa te ocupi sa-i ai la mana pe colegii tai din Consiliul Local, astfel incat sa ai 
majoritate in orice moment iti doresti, tu Dane, ca un naiv ce esti, tu ai lucrat pentru 
orasul asta. Imi pare rau sa-ti spun public, se pare ca  nu esti bun, Dane, de 
viceprimar din toate aceste momente, eu inteleg multa ipocrizie, tu esti cel mai bun, 
dar stii, asta-i viata, astazi trebuie sa te schimbam. Ipocrizia o inteleg, ce nu reusesc 
sa inteleg foarte bine este calculul politic. Incerc de cateva zile, si aici, probabil, am 
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o capacitate de intelegere si mai redusa decat a colegului Simonis, nu reusesc sa 
inteleg ce castiga politic P.S.D. Ii inteleg pe colegii de la P.P.D.D. ca acum stau la 
masa cu ciocoii, asta pot s-o inteleg, presupun ca, peste noapte, ciocoii s-au 
transformat, inteleg, si-au devenit niste zane bune. Probabil, niste zane bune care, 
nu stiu ce fac, dar asta o pot intelege.  

…………..Va rog foarte mult, ciocoii erau la U.S.L. 

 D-l JICHICI: Asta nu reusesc sa inteleg, nu inteleg acest calcul politic , pot sa-l 
inteleg in cheia in care ne batem joc de cei care dau voturi. Pot sa-l inteleg in cheia 
in care dorim sa izolam o administratie care este foarte, foarte neplacuta. Ne 
deranjeaza foarte mult ca Timisoara are un primar si alaturi de el un viceprimar 
care blocheaza niste lucruri. Nu se mai pot face lucruri in Timisoara asa cum se 
faceau in trecut, nu se mai pot face niste treburi, nu se mai pot face niste business-
uri, nu se mai pot face niste lucruri si asta, desigur, ne deranjeaza. Calculul asta il 
pot intelege. Ce nu pot intelege, repet, e calculul politic si este mesajul  pe care-l 
dam catre cei care pun stampila. De asemenea, nu pot intelege sau nu-i pot intelege 
pe acei colegi ai mei din Consiliul Local care au facut carare in biroul 
viceprimarului Dan Diaconu, unii dintre ei plangandu-se cum propriul lor 
viceprimar ii refuza. Pe acestia nu-i inteleg. Si le-as recomanda, cand o sa ia 
cuvantul, sa lase ochii in pamant, astazi. Asta le-as recomanda. Si, de asemenea, 
stimati colegi, si cu asta inchei, nu vreau sa abuzez de rabdarea domnului 
presedinte de sedinta si va multumesc pentru intelegere, domnule coleg Toanca, 
tuturor celor care astazi, intr-o bataie de joc crunta fata de ce s-a votat in Timisoara, 
si fac o scurta paranteza, inteleg calculele politice, inteleg aliantele, pana la urma, 
pe scena politica, astazi, cam toata lumea a facut aliante cu toata lumea. Nici unul 
dintre jucatorii politici nu mai poate acuza aliantele facute de altii, dar eu, personal, 
ceea ce acuz este ca ne batem joc de votul timisorenilor. Inteleg ca pot sa fac 
aliante inainte de alegeri, inteleg ca pot sa vin si sa ma aliez cu oricine cred eu de 
cuviinta, nu inteleg sub nici o forma ca pot sa vin, la mijlocul mandatului in niste 
criterii pur oportuniste si sa-mi bat joc de votul timisorenilor. Asa ca, dragi colegi 
care astazi veti vota pentru aceasta schimbare neinspirata, inutila si penibila, va dau 
un singur sfat: in 2016 cand veti iesi pe strada si veti merge la cetatenii 
municipiului Timisoara si le veti spune: “ Cetatene al Timisoarei, da-mi votul tau 
sa ma duc sa te reprezint in Consiliul Local Timisoara”, sa mai adaugati un lucru: 
“Vreau sa merg acolo pentru ca sunt un pion care nu are niciun cuvant de spus, care 
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nu are coloana vertebrala si care face doar ceea ce decid altii deasupra lui si da-mi 
votul tau pentru ca intentionez in urmatorul mandat, atunci cand apare o 
oportunitate sau atunci cand va fi nevoie, sa mictionez pe el”. 

Dl. FOLICA:Domnule presedinte, permiteti-mi, va rog, as vrea sa rog pe domnul 
Herzog daca a facut aceste declaratii, daca sunt reale, ceea ce a spus d-nul Primar. 

D-l Herzog: Da, sunt declaratii reale, articolele mele le puteti gasi, au fost 
publicate in ziarul “Vestul”, au fost trimise in mai multe directii, o parte din ele au 
fost publicate si pe “Vocea Rusiei”, mi le asum, dar, cu atentie mare, ele au fost  
paragrafe care au fost citate de d-nul Robu, sunt scoase din context, trebuie sa cititi 
si va rog sa cititi articolele dall capo al fine, puteti sa rezonati la ceea ce scriu eu 
sau nu. Pentru ca s-a adus persoana mea foarte mult in discutie, se pare ca in 
Romania de astazi nu mai ai voie sa ai pareri politice daca nu te aliniezi pe o 
anumita directie, asa inteleg eu din discursul d-lui Primar, daca persoana mea si 
aceste opinii ale mele sunt incompatibile, sunt dispus oricand sa  las loc in functia 
de viceprimar pe domnul Boncea, pe care, de altfel, l-am si rugat sa accepte aceasta 
pozitie. 

       De cate ori va vindeti intr-o singura  zi? 

D-L FOLICA: Va rog sa-mi permiteti, din pacate, eu nu am luat la cunostinta, 
drept pentru care eu ma retrag, nu vreau sa particip la acest circ.      

Domnul consilier Petrica Folica paraseste sala de sedinta. 

D-L SIMONIS: E o scurta clarificare, sa vedem, d-nul Jichici, daca poate, m-ar 
interesa, cum se poate ca, pe de o parte, cineva din cadrul Consiliului Local, in 
acest mandat sa angajeze 30 de oameni, sa faca mismasuri cu terenuri  si sa 
angajeze familia la Clubul de baschet sau ceva de genul asta si in acelasi timp sa 
fim suparati ca nu reusim  sa facem mismasuri, sa ne spuna d-nul Primar daca in  
mandatul dansului a facut cineva din Consiliul Local mismasuri si daca da, de ce 
suntem suparati, ca nu mai putem sa facem, ori putem, ori nu putem, ca nu inteleg.   

D-L PRIMAR: Cu stirea mea nu sunt tentative, au fost, la mine s-a venit cu 
interventii de genul : “Mai da si tu o lucrare si la ai nostri” si am terminat  discutia 
in acel moment, spunand: “In Primaria Municipiului Timisoara nimeni nu da 
lucrari nimanui, toate lucrarile se castiga cinstit, corect, la licitatii”. De aceea, am 
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reusit sa facem asa de multe lucruri cu bani putini, iar Dan Diaconu m-a reprezentat 
nemijlocit la conducerea comisiilor de licitatie, pentru ca nu ma pot implica 
personal in toate si am reusit aceasta performanta, de acea la Timisora se castiga 
licitatii la preturi foarte bune pentru primarie, toate proiectele noastre merg si in 
Timisoara nu s-a ratat nimic pana acum si n-o sa ne oprim, mergem mai departe, 
indiferent ce vor incerca unii sau altii.  

D-L JICHICI: D-le Simonis, d-voastra sunteti un pic mai tanar si ati intrat cu 
capul inainte in capcana pe care v-am intins-o, demonstrand ca modul d-voastra de 
gandire este pe smecherii si aranjamente, eu am dat niste exemple pur retorice 
pentru a sublinia de ce profilul lui Dan Diaconu nu poate fi compatibil cu partidul 
d-voastra.  

Dl. SIMONIS: D-le consilier, ati spus ca in acest mandat cineva a facut mismasuri 
cu terenuri. 

D-L PRIMAR: Nu am stire sa fi reusit cineva sa faca, tentative au fost, dar sper ca 
n-o sa reuseasca nimeni si vreau sa mi se aduca la cunostinta si nu voi ezita, asa 
cum am declarat, eu insumi anunt imediat DNA-ul, Procuratura, Politia, institutiile 
specializate pentru orice incercare de abuz. 

D-L TOANCA: D-nul Dimeca, va rog.  

Doamna, nu aveti niciun drept sa vorbiti si sa jigniti. Rog Politia Locala sa 
intervina. Trebuie sa fiti civilizata, nu injurati in plen.  

D-L DIMECA:  Nu stiu daca toata lumea e pe faza, ca suntem in vestul tarii sau 
suntem in Orient? Unde ne aflam? Din pacate, astazi noi asistam la o incercare de 
executie publica a unui om care munceste cat zece. Si, de fapt, mesajul pentru Dan 
Diaconu este : Nicio fapta buna nu ramane nepedepsita”. Ce avem sa-i reprosam lui 
Dan Diaconu? Ce lucruri n-a facut? De ce trebuie schimbat? A lucrat prea mult? 
Lucreaza in interesul cetatenilor sau este vorba de politica pura? Reusim noi aici, in 
zona de vest sa mergem pe competente, sa apreciem valorile, sa apreciem pe cei 
care muncesc sau ne plac jocurile politice? Si asta o spun in cunostinta de cauza si 
apreciez foarte mult si pe Bogdan Herzog, il apreciez foarte mult pe Dan, stiu ca l-
am vazut lucrand, dar asta nu inseamna ca peste noapte trebuie  sa facem 
schimbarile astea. De ce? Pentru ca noi trebuie sa fim un exemplu aici in 
Timisoara, pentru a arata ca reusim, sa punem mana de la mana, sa facem sa-i 
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mearga cetatii noastre mai bine.  Nu sa schimbam pe unul cu altul, pentru ca avem 
o majoritate pe stanga, pe dreapta, pe centru, pe subsol. Trebuie sa intram intr-o 
normalitate in orasul nostru si sa mergem pe valori, pe competente si pe sinergie. “ 
La multi ani”, Dan, si doresc sa mergem mai departe pe o linie ascendenta.  

D-L TOANCA: Va multumim d-nule Dimeca, d-nul Ovidiu Ciuhandu. 

D-L  CIUHANDU: Multumesc mult pentru ca mi-ati dat si mie cuvantul, eu de 
obicei nu vorbesc tare, o sa va rog sa nu ma intrerupeti si sa ma lasati sa spun ce am 
se spus. In primul rand, vreau sa le multumesc tuturor colegilor de aici, din 
Consiliul Local si celor care au venit intr-un numar mare astazi, stiindu-se, 
probabil, ca e loc de cearta. Ma gandesc daca in 1989, cand eu aveam doar 19 ani si 
nu eram aici, eram in Oradea, tot asa, se certau cei din Timisoara. Cred ca nu.  
Astazi, insa, asistam la o sedinta de consiliu local care nu are decat un simplu 
calcul politic, din nefericire. Nu-mi pare rau, in primul rand,  pentru mine si pentru 
cei 26 de consilieri, colegi de-ai mei de la diverse formatiuni politice, care,  trebuie 
sa marturisesc, cu parere de rau, nu avem capacitatea sa trecem de acest calcul 
politic. Multumesc galeriei, de la ce formatiune politica o fi, nu are nicio 
importanta, ceea ce voiam sa spun este ca, din nefericire, niciunul de aici nu are 
capacitatea sa treaca astazi, la 25 de ani de la revolutie, peste decizia luata la 
nivelul unui partid politic. Si asta este trist. Toti cei de aici, in frunte cu mine, sau 
ultimul, suntem niste marionete politice, pentru ca nu aveti curajul nici unul, dragi 
colegi, sa va luati o raspundere in nume personal, nici unul.  

D-L PRIMAR: Domnul Folica Petrica si-a luat o raspundere in nume personal, 
merita aplauzele noastre, ale tuturor.  

D-L  CIUHANDU: Imi pare rau ca astazi au fost si jigniri la persoana. Si mi-as 
dori ca, poate,  dupa aceasta sedinta sa nu mai fie jigniri la persoana intre cei 27, 
25, 26 de colegi. Dar ceea ce as vrea sa spun celor doi colegi de la PNCTD, pentru 
ca am vazut ca Adi Orza nu s-a pronuntat, nu ma voi pronunta. Nu as fi putut sa 
cred, vreodata,  ca doi oameni, nu de dreapta, nu de stanga, doi oameni care, cred 
ca in `89 au luptat pentru niste idealuri, pentru niste principii, pot sa cedeze atat de 
usor, si pun ghilimele, la o nenorocita de functie de viceprimar. Nu pot sa cred in 
mintea mea, la 43 de ani, ca sunt mai importante jobul, pe care am fost amenintat 
ca sa votez intr-un anumit fel, pierderea lui, poate bani, poate functii, poate 
contracte, n-am de unde sa stiu, din nefericire, imi dau seama ca fiecare dintre noi 
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suntem santajabili la un moment dat de o putere care se poate, la un moment dat, sa 
apara in tara asta. Unii ne pierdem joburile si va trebui sa votam intr-un anumit fel, 
altii, ne pierdem contractele si va trebui sa votam intr-un anumit fel, altii nu vor 
mai fi directori si trebuie sa votam intr-un anumit fel, asta este tristetea pe care o 
constat, nu faptul ca facem anumite majoritati, de faptul ca nu avem capacitatea sa 
ne spunem punctul de vedere si cedam atat de usor. As fi dorit, inca o data, ca si 
persoana, ca cei doi colegi de la P.N.C.T.D. sa nu cedeze atat de usor unor presiuni, 
unor dorinte sau idealuri. Nu cred ca vreunul dintre ei sau vreunul de aici nu-i bun 
de viceprimar.  Nu cred ca vreunul dintre noi nu poate sa ia locul lui Dan Diaconu, 
pe care-l respect si ii spun inca o data “La multi ani” . Dar ceea ce facem noi astazi 
aici intrece orice masura pe care si-ar fi putut-o inchipui cineva in 1989. Eu n-am 
nimic nici cu partidul liberal, nici cu partidul social-democrat, nici cu partidul 
conservator, nici macar cu P.D.L.-ul, nici cu P.N.C.T.D., am niste principii pe care 
le-am lasat demult deoparte. Daca vrem sa aducem ceva in tara asta si in orasul 
asta, trebuie sa trecem dincolo de calcule politice. Daca fiecare dintre colegii mei ar 
merge si ar discuta in particular, niciunul n-ar fi de acord cu ceea ce se intampla 
astazi aici. Ironia sortii este ca nu putem sa cedam ispitelor care se numesc functii, 
bani, putere. Asta e nenorocirea. Daca nu vom intelege acest lucru, nimic nu se va 
schimba in tara asta. Fiecare de aici a fost cu fiecare. Si noi am fost cu P.S.D.-ul la 
guvernare, cu P.N.L.-ul si P.N.L.-ul cu P.S.D.-ul si, stimati cetateni, v-ati dat seama 
ca nimic n-a fost bun pentru Timisoara. Absolut nimic. Daca astazi nu e ziua in 
care sa ne schimbam mentalitatea si conceptiile, este doar o mascarada si doar un 
joc politic la care asistam azi, vom asista peste o luna la alta mascarada, daca asta 
vrea Timisoara, si acest lucru vor colegii mei de la P.S.D., de la P.N.L., de la P.C., 
de la P.N.C.T.D., P.P.D.D. si de la P.D.L., atunci nu am alte cuvinte. Inchei. 
Multumesc inca o data galeriei. Niciodata, nici unui partid politic si nici unui  coleg 
de aici sau  din alta parte nu-i face cinste ca alti colegi, alti prieteni sau alti dusmani 
sau alti cetateni sa aiba probleme de orice fel. Si inca o data rog pe colegii mei, eu 
n-am nimic nici impotriva  d-lui Stoia, nici a lui Dan Diaconu, as vota oricand si 
pentru d-nul Stoia si pentru d-nul Dan Diaconu. Trecem peste faptul ca, la un 
moment dat era o structura politica care a facut ca acesti doi domni sa fie in functie. 
Repet, pentru cei care se simt vizati astazi, il rog pe d-nul Herzog sa nu cedeze unei 
presiuni, unei dorinte de a deveni viceprimar.  
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D-L SANDU: Foarte scurt, ma voi referi strict la o problema tehnica. Ma adresez, 
in special, colegilor din grupul P.S.D., P.C. care au facut enunturile pentru punctele 
3 si 4 de pe ordinea de zi. Doriti sa formati o majoritate care sa conduca Consiliul 
Local Timisoara. Va citesc punctul 3. Schimbarea d-lui viceprimar Dan Diaconu. 
Nu va suparati, e o formulare pe care o fac copiii in clasa a doua cand schimba 
capitanul echipei de fotbal in curtea scolii.  Aceste enunturi arata capacitatea d-
voastra administrativa. In momentul in care la punctul 3 spuneti schimbarea, la 
punctul 4 sugerati rezultatul unui vot, vreau sa va reamintesc de cate ori ni s-a 
sugerat de catre acte finale ale justitiei, luarea unei hotarari in Consiliul Local. Ati 
fost cu totii de acord ca justitia nu poate impune o hotarare de consiliu. D-voastra 
de ce ati impus acum? Dovedeste doar modul in care doriti sa faceti administratie, 
un mod care nu face cinste orasului, un mod pentru care oamenii in Timisoara nu 
au murit in `89. Nu pentru asta au iesit oamenii in strada pentru ca d-voastra dupa 
25 de ani  sa bagati pe gatul Consiliului Local hotarari luate in birouri.  

D-L ORZA: Doamnelor si domnilor colegi, intamplarea face ca, desi nu sunt 
decanul de varsta al acestui consiliu, sunt cel mai vechi in administratie din 
secunda asta, aici, in aceasta sala. Imi aduc aminte,  nu sunt  chiar zece ani de 
atunci,  se discuta schimbarea mea din functia de viceprimar, cu alte tonalitati, dar 
pe aceleasi principii.  Schimbarea unor majoritati este o chestiune democratica, 
nimeni nu o poate contesta. S-a vorbit aici de foarte multe lucruri si foarte putin de 
oras. Credem ca ceea ce s-a intamplat azi aici, exceptand tonalitatile si gradul de 
tensiune, e pentru prima data. In acest consiliu local, de foarte multe ori, nu au 
contat cetatenii. S-a votat impotriva proiectelor pentru oras din interes politic, s-au 
pus piedici, s-au inscenat lucruri, s-au discreditat si batjocorit oameni, s.a.m.d. Nu 
este pentru prima data cand se intampla lucrul asta. Traim intr-o Romanie in care 
clasa politica nu numai ca e repetenta, nici macar nu exista. E foarte complicat sa 
vii sa spui cetatenilor ca lupti pentru ei, cand generezi, de-a lungul timpului, in 
consiliul local, acte care nu au nicio legatura cu interesul lor. Si repet, nu este 
pentru prima data cand se intampla lucrul asta. Altadata era liniste, era frumos, dar 
se vota impotriva cetatenilor orasului. Nu s-a intamplat astazi nimic altceva decat 
se intampla mai de fiecare data. Este foarte trist, nu ca se schimba un viceprimar, ci 
felul in care se intampla lucrurile astea. Nu este o acuza la P.S.D., este o acuza la 
aceasta atmosfera care s-a petrecut astazi aici. Cum vom putea repara imaginea 
acestei sedinte de consiliu local in ochii Timisoarei? Repet, felul in care s-a 
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desfasurat ea, nu ma refer la scopul ei sau chestii de genul asta. In Timisoara am 
reinventat democratia in `89. Trebuie sa ne dea de gandit felul in care, pana la 
urma, ne adresam unii altora. Sa nu ne miram ca timisorenii nu mai vin la vot. 
Pentru ca atata timp cat ne balacarim unii cu altii, nu mai au incredere. Cand vom 
putea incerca sa le recastigam increderea? Nu am facut nici un afront vreunui 
partid. In 12 ani de zile am avut relatii absolut corecte si principiale, umane, cu toti. 
Ii respect pe cei de stanga cum ii apreciez, evident, pe cei de dreapta, s.a.m.d. si nu 
asta are legatura si am incercat intotdeauna sa vad dincolo de initialele partidului 
din care un coleg de-al meu a facut parte. Si au fost multi colegi care s-au perindat 
prin consiliul local, ani de zile, mandate, altii sunt si acum aici, s.a.m.d. Am spus 
tuturor si am spus-o si public, eu nu am nevoie de nicio functie. N-am nevoie de 
nimic. Nici din partea unora, nici din partea altora. Si imi asum lucrul asta. Dar, va 
rog sa coboram picioarele pe pamant , alaturi de picioarele si de talpile cetatenilor 
care calca pe drumurile din orasul asta.  

D-l BONCEA: Un raspuns la d-nul Ovidiu  Ciuhandu. Intelegerea pe care am 
facut-o cu P.S.D. este o intelegere administrativa pentru Timisoara. Niciunul dintre 
noi, sa nu credeti ca isi doreste neaparat functii, d-nul Herzog are o situatie care, 
dimpotriva, i-ar fi mult mai convenabila sa-si continue viata pe care o avea pana 
acum decat sa vina viceprimar la municipiul Timisoara. Sa facem acest lucru pentru 
oras, pentru ca in momentul de fata s-a ajuns la un blocaj aici si noi incercam sa 
deblocam cumva lucrurile.  

D-L BARSASTEANU: Dragi colegi, n-am crezut niciodata ca o sa asist la un circ 
atat de bine structurat in consiliul local. Am mai fost consilier local si nu mi-am 
mai dorit sa fac parte din consiliu, dorindu-mi sa ma dedic mai mult meseriei. Viata 
a facut sa fiu pus in situatia de a candida, considerandu-se ca am sanse sa castig in 
batalia politica. Am inteles intotdeauna ca oamenii responsabili ar trebui sa se 
implice in politica, de aceea, desi imi place foarte mult meseria mea, am facut 
politica pentru oameni. Sigur ca pot fi stigmatizat ca fac politica pe stanga, sau pe 
dreapta sau pe centru. Nu cred ca este important atata timp cat suntem oameni si 
avem  bunul simt si masura lucrurilor pe care  trebuie sa le facem. Dar, a spune ca 
la un moment dat am devenit incompatibili cu colegii nostri cu care am luptat 
impreuna si pe care i-am adus la guvernarea locala si centrala si de care s-au dezis 
la un moment dat din interese pe care nu vreau sa le discut eu aici, ma doare. Ma 
doare pentru ca am fost alaturi si de d-nul Diaconu si de d-nul Primar, atunci cand 
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am cerut votul timisorenilor pentru proiecte mai consistente, pentru proiecte pe 
termen lung. Am fost lasati cu ochii in ceata la un moment dat. Cetatenii au votat la 
ultimul exercitiu electoral  intr-un mod, nu conteaza procentele, dar probabil ca 
votul a fost dus  in acesta directie si datorira nemultumirilor cetatenilor timisoreni. 
Astazi, dovedim ca nu intelegem democratia. Schimbarile de majoritati nu sunt un 
moft, sunt o expresie a procentelor obtinute in ultimul exercitiu electoral. Noi 
reprezentam cetatenii sau asa ne place sa credem. Sau ne place sa credem ca doar 
unii dintre noi reprezinta cetatenii. Fiecare in parte, chiar si cu un procent de 2% 
reprezinta un segment de cetateni a caror voce trebuie sa se auda in parlamentul 
local sau in parlamentul Romaniei. Sunt profund jignit de aprecierile pe care 
Primarul Timisoarei le-a facut la adresa partidului nostru. Sa declari ca suntem 
expresia “ciumei rosii” la 25 de ani de democratie, cand alternanta stanga-dreapta a 
dus la consolidarea si dezvoltarea unor principii democratice, mi se pare extrem de 
mult. Sa ai sentimentul ca nimic nu s-a facut in Timisoara timp de 23 de ani si ca 
dansul a venit acum si este Dumnezeu pe pamant si Dumnezeu in Timisoara si 
poate sa faca singur tot ceea ce  trebuie facut, sa declari ca ai deschis in forta toate 
santierele din Timisoara si sa nu constati  ca este un oras blocat, prafuit, sigur, in 
plina dezvoltare, nimeni nu contesta aceste aspecte, dar sa ai sentimentul ca numai 
tu l-ai facut, cand l-ai facut cu acordul consiliului local, mi se pare mult prea mult. 
As vrea sa va rog sa realizati ca democratia inseamna majoritate si ca majoritatea 
trebuie sa fie ascultata.  

D-L PRIMAR: Domnule doctor, domnule deputat, pe mine nu m-ati adus 
dumneavoastra la putere, incetati cu asta, aritmetica arata ca am luat mult mai 
multe voturi decat suma voturilor U.S.L. Deocamdata, vorbeati de democratie, n-au 
avut loc alegeri locale, s-a schimbat optiunea pentru parlamentul European, 
deocamdata si pe colegiul 3 care a revenit aliantei P.S.D., P.C. , la un moment dat, 
mascata, prin alipirea P.C. de P.N.L., a  revenit acelasi colegiu, nu s-a intamplat 
nimic spectaculos, ati luat 5500 de voturi, cam de 10 ori mai putine decat mine, 
domnule deputat. Dincolo de asta, eu nu pretind ca nu s-a facut nimic in acest oras, 
dar d-voastra sunteti intr-o contradictie care va pune in situatii ridicole. Eu merg zi 
de zi pe aceste santiere, saptamana viitoare se va deschide  Michelangelo. S-a lucrat 
in Timisoara  cum nu s-a lucrat  decat in vremurile in care erau alte parghii de 
mobilizare, sunt zeci si zeci de obiective finalizate, lasati santierele, ca despre 
santiere pot vorbi eu in cunostinta de cauza, poate vorbi viceprimarul Dan Diaconu 
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in cunostinta de cauza, pot vorbi jurnalistii Timisoarei in cunostinta de cauza, 
prntru ca ei au fost de nenumarate ori cu mine pe teren, sa vada ca nu suntem la 
nivel de vorbe, ci de fapte. Stiu ca e dureros, pentru ca aprecierea cetatenilor vine 
dupa realizari, si eu am ce sa decontez, d-le doctor, cand treceti spre Parvan, daca 
va uitati putin spre dreapta  vedeti o biblioteca, e facuta de mine, faceti la dreapta, 
veti vedea o baza sportiva, va uitati mai departe, e un parc superb, facut de mine. 
Mergeti mai departe, vedeti o alta baza sportiva superba, aratati-mi si d-voastra ce 
ati facut, aratati-mi un lucru facut de d-voastra. De cand sunt primar, pot sa va arat 
peste 100 km de carosabil si zeci de proiecte, sunt foarte multe realizari. Dincolo de 
aceste lucruri, haideti cu mine cot la cot cand e multa lume in Timisoara si veti 
vedea acolo parerea timisorenilor, la vot vom vedea cu totii in 2016.  

D-L BARSASTEANU: Vreti sa refacem USL-ul, domnule Robu?  

D-L PRIMAR: Nu. Atunci cand am spus de “ciuma rosie”, am avut grija sa spun 
ca regret ca din acest partid care isi intinde puterea de maniera oculta, incorecta, 
precum o ciuma, apartin oameni care inca mai cred in el, despre care eu am o 
parere buna, cu care am relatii foarte bune si pe care vreau sa le pastrez. N-am 
generalizat. Daca vreti, daca v-ati simtit lezati, eu am puterea sa spun, imi cer scuze 
acelora pe care i-am simtit oameni de caracter, cu care am muncit alaturi si care 
astazi au aratat o alta fata si ati mai aratat-o si alta data, sporadic. Cand am spus  de 
“ciuma rosie” m-am referit la partidul care a vrut sa ma impiedice sa avanseze 
lucrarile Timisoarei prin controale si supercontroale  inainte de Campania 
electorala, m-am referit la partidul care nu ne lasa sa muncim, m-am referit la 
partidul care ma amendeaza ca m-am legat de tigani, s.a.m.d. La asta m-am referit. 
Si pentru toate aceste lucruri si altele, mult mai grave, nu-mi pare rau ca am spus 
“ciuma rosie”, dar nu vreau sa va lezez pe d-voastra, cei care sunteti oameni 
civilizati, oameni de o alta orientare ideologica, dar pe care eu ii respect, cum 
spunea si colegul Adrian Orza, o respecta. Sper ca am facut o calificare.   

D-L TOANCA: D-l Diaconu, va rog. 

D-L SANDU: As dori sa fac un anunt care, chiar daca nu tine de aceasta sedinta 
este, totusi, de interes local. La Consiliul Judetean nu s-a reusit schimbarea 
vicepresedintelui pe un viciu de procedura, comisia de validare nu a functionat, a 
ramas in aceeasi configuratie.  
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D-L TOANCA: D-l Diaconu, va rog. 

D-L DIACONU: Eu chiar am sa fiu foarte scurt, pentru ca nu-mi place sa vorbesc 
despre mine si nici n-am s-o fac in perioada asta, dar daca tot ati vorbit de 
majoritati create, nu putem noi sa punem un nume acestei majoritati? Eu chiar as 
putea sa-i dau numele. Si majoritatea asta se numeste “te termin”. “Te termin” a 
fost cuvantul care s-a rostit toata aceasta saptamana, in birouri, in toata zona asta de 
consilieri locali. La 25 de ani de la revolutie, fara sa fiu demagog, o majoritate “te 
termin” sa castige in consiliul local mi s-ar parea o rusine imensa. Majoritatea “te 
termin” nu lasa oamenii sa plece in calatoriile de afaceri, majoritatea “te termin” 
scoate bolnavii din spitale. Majoritatea “te termin” are toate mijloacele pentru a 
constringe. E adevarat ca eu, cu majoritatea “te termin” nu ma pot lupta. N-am nici 
aceleasi posibilitati si nici nu vreau in nici un moment sa se intample acest lucru. 
Majoritatea “te termin” da oamenii afara din slujbe. Toate lucrurile acestea sunt 
dureroase la nivel individual. Intrebarea e daca fiecare dintre cei care au lasat capul 
jos s-au gandit vreodata la acest cuvant “te termin”, vor continua sa fie supusi 
santajului. Ultimul lucru pe care vreau sa-l spun este ca aceeasi majoritate “te 
termin” se plimba si pe coridoarele primariei, or oamenii acestia n-au nicio vina. 
Chiar angajatii primariei n-au nicio vina pentru orgoliile d-voastra. Nu sunt 
oamenii pe care-I impartiti d-voastra in P.S.D.-isi si ne-P.S.D.-isti, nu sunt oamenii 
pe care-i trimiteti la zanganit de catuse, n-au facut nimic pentru treaba asta. E 
ultimul lucru pe care voiam sa vi-l spun. N-am vorbit nimic despre mine si nici n-o 
sa vorbesc, pentru ca nu despre asta e vorba. E vorba de majoritatea “te termin”. 

Dl. TOANCA:    Ca sa fim corecti, cu informatiile le zi, d-nul Sandu,  va contrazic, 
tocmai se semneaza vicepresedintele Consiliului Judetean, ai d-voastra au iesit din 
sala. 

D-L SANDU: Comisia de validare nu este intrunita.  

Dl. TOANCA: Este intrunita, stati linistit. 

Eu va propun sa incheiem  acest tip de discutii, v-am ascultat, ati spus toti punctele 
de vedere, imi pare rau ca s-au rostit cuvinte grele, nu as mai dori sa continuam, 
lucrurile au fost foarte clare, oamenii si-au exprimat punctele de vedere asa cum au 
crezut de cuviinta. Desi a fost o sedinta foarte agitata, sper sa se pastreze acel fair-
play, nu s-au spus vorbe care pot deveni ireversibile. Noi si de maine, tot noi 
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suntem, tot noi 27 si, indiferent de jocurile majoritatii care se configureaza si se 
reconfigureaza in timp, suntem timisoreni, suntem oameni si-l asiguram pe d-nul 
Primar, ca, indiferent de ce iese astazi, din consiliul local va avea intotdeauna  
interlocutori. Ei o sa va supun acum, sa fiti foarte atenti, votam procedura.   

D-l CORADO: Va solicit a patra oara in mod respectuos  sa ascultati opinia 
oficiala a P.N.C.T.D. 

D-L TOANCA: D-le Corado, stiti regulamentul? Stimati colegi, o sa supun la vot 
daca sunteti de acord sa dati cuvantul d-lui Corado dupa ce supunem ordinea de zi.  

D-l CORADO: D-le presedinte, manipulati consiliul local. 

 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot ordinea de zi. Avem 4 puncte. Aveţi răbdare noi 
trebuie prima dată să intrăm în ordinea de zi şi apoi vorbim. 
Dl. GRIGOROIU: Sunt persoane care aşteaptă să vorbească.  
Dl. ŢOANCĂ:   Sunteţi mai nou dar aşa e regulamentul.  
Dl. JICHICI: Eu vă solicit să supuneţi la vot acordarea cuvântului celor care 
doresc să facă acest lucru.  Acum.  
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot un reprezentant dl. Corado  sau dl. Mihok din partea 
PNŢ-CD Timişoara, 1 minut ca să-şi spună punctul de vedere oficial. Iniţiez 
procedura de vot pentru cine este de acord să le dăm cuvântul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 14 voturi pentru 

- 12 voturi impotriva 

Dl. TOADER: Mulţumesc onor consiliului local şi pe calea în spiritul bunei 
cuviinţe şi în spiritul normalităţii şi a echilibrului şi îi salut pe această cale pe mulţi 
dintre foştii mei colegi în Consiliul Local şi doresc ca în numele corectitudinii şi al 
respectării legii să vă fac o informare pentru ca să fiţi în cuoştinţă de cauză atunci 
când astăzi veţi exercita un drept de vot. Fac apel la raţiune şi la calm şi la bun 
simţ. Nu doresc să jignesc pe nimeni în mod particular şi nici o formaţiune politică, 
oameni de treabă există peste tot şi am un respect profund pentru oameni pe care i-
am cunoscut din formaţiunile politice. Însă doresc să spun faptelor în felul următor: 
doi colegi ai dvs. prezenţi azi în sală, numiţii Boncea Flavius, Herzog Bogdan nu 
sunt membri ai PNŢ-CD pentru că conform legilor în vigoare şi a Statutului PNŢ-
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CD azi la ora 8,30 de dimineaţă au fost excluşi din partid. Indiferent că alte 
persoane din partidul nostru care se raliază celor care au trădat din nefericire 
cauzele principiale, dau o notă sau o alta, eu fiind şi de profesie jurist încerc să fac 
apel la raţiunea celor care sunt prezenţi. Preşedintele partidului indiferent cum s-ar 
numi el, nu are o calitate legală în a constata sau certifica calitatea de membru sau 
nu a unei persoane din partidul politic. Organizaţia locală de bază prin forurile sale 
statutare are această calitate legală. Vă informez aşadar că persoanele de faţă nu 
sunt membre ale PNŢ-CD. Independent de ce se va întâmpla ulterior litigii 
contestaţii etc. Pe de altă parte doresc să vă aduc în vedere că în sală se află 
registrul de intrări- ieşiri, oficial al PNŢ-CD. Ceea ce vi s-a pus azi pe masă este un 
fals care se soldează cu o plângere penală. Sunteţi dezinformaţi şi ţin să vă aduc 
aminte ca să fiţi în cunoştinţă de cauză despre ceea ce se întâmplă. Pe de altă parte 
conform Legii Statutul aleşilor locali 393/2004 consiliul local nu are un drept 
facultativ de a constata vacantarea posturilor unora dintre colegi ci are obligaţie in 
acest sens. Cei care nu o săvârşesc fac un abuz de putere, instanţele de judecată din 
România sunt pline de astfel de abuzuri de putere şi ele se plătesc individual. Eu 
doresc să spun şi să atrag atenţia colegilor din consiliul local. Eu propun două 
situaţii de lucru. În orice situaţie se va vota azi cu privire la acest lucru, toate pot fi 
atacate în justiţie şi să fiţi foarte convinşi şi aici vreau să fac o parateză cu privire la 
PSD. Vreau doar să spun că viaţa este foarte scurtă şi viaţa în politică este şi mai 
scurtă, PSD ceea ce mă deranjează pe mine personal este că a căzut într-o foarte 
mare capcană şi îmi pare foarte rau de treaba aceasta fiindcă a discutat cu persoane 
neautorizate iar PNŢ-CD nu şi-a dat nici un mandat politic pentru ceea ce vedeţi 
dvs. azi de faţă.  Eu vă mulţumesc şi fac apel la raţiunea dvs. şi să vă gândiţi că tot 
ceea ce se hotărăşte azi nu o să stea în picioare nici 24 de ore în justiţie.  
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot procedura şi ordinea de zi deşi dl. Secretar îmi spune 
să supun ordinea de zi aşa cum... 
Dl. SIMONIS:  Putea un anumit grup de consilieri de la un anumit partid politic să 
introducă pe ordinea de zi de azi depuse Marţi documentele, fără să aibă decizia 
partidului de excludere? Putea să apară pe ordinea de zi ceva care s-a întâmplat azi 
dimineaţă? Deşi ea trebuie anunţată cu 3 zile înainte? Deci ce s-a întâmplat pe 
ordinea de zi din partea grupului PD-L mi se pare ciudat şi PNL. Cum poate să 
introducă pe ordinea de zi?  Proiectul prevede revocarea mandatului a doi 
consilieri. Cum poţi să revoci mandatul că vrea grupul PNL?  Mandate de la PNŢ-
CD.  
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Dl. PRIMAR: Răspunsul este următorul dl. Simonis. Dacă la momentul votului nu 
exista un document evident că abordarea era una, dacă există documentul abordarea 
e alta.  Apoi mai e şi registrul. Un al doilea document nu apare.  
Dl. SIMONIS:  Îl rog pe dl. Secretar să spună cum au fost introduse pe ordinea de 
zi cele două proiecte fără decizia partidului? Eu ştiu că  partidul din care face parte 
ar fi trebuit să facă această cerere. Cum a introdus pe ordinea de zi de Marţi 
începând proiecte de hotărâre fără ca această excludere să fie fără o sesizare a PNŢ-
CD în acest sens.  
Dl. SECRETAR:  Eu vreau să vă spun acum că aceasta e cea mai grea şedinţă de 
25 de ani de cand sunt secretar dar trebuie să le trecem pe toate. Tot ce se întâmplă 
azi aici este anormal. Pentru că toate problemele, eu citesc regulamentul dvs., citesc 
legile, citesc tot am studiat zilele astea şi nu am ajuns la o concluzie. Eu vă citesc 
articolul, de ce l-am introdus pe ordinea de zi, l-am introdus conform art. 39, alin.2, 
care spune: din regulament, dvs. lucraţi după regulament acum. Şi după lege. 
Proiectul ordinii de zi se întocmeşte de către Primar prin Serviciul Administratie 
Locală pentru proiectele propuse de Primar sau proiecte agreate de Primar si 
propuse de departamente sau Directiile din aparatul propriu de lucru al Primarului 
si de Aparatul propriu de lucru al Consiliului Local pentru proiectele de hotărâre 
initiate de consilieri. Eu ce am făcut acum? Puneţi-vă dvs. în locul meu. Aţi venit 
dvs. cu 14 semnături şi cu un proiect de hotărâre pentru ordinea de zi pentru 
eliberarea - schimbarea d-lui Dan Diaconu şi alegerea d-lui Bogdan Herzog. Şi au 
venit dânşii cu un proiect cu o treime prevede legea deci de 9 semnături legal, în 
care spune încetarea de drept a duratei mandatului şi încetarea de drept a 
mandatului. Toate aceste treburi s-au întâmplat între orele 1 şi 4, Marţi. Eu am 
făcut convocatorul am făcut ordinea de zi şi mi-am asumat răspunderea că dacă, 
până la ora şedinţei şi îmi asum răspunderea că ordinea de zi este legală, e dreptul 
meu, puteţi să mă contestaţi cum eu nu pot contesta votul dvs. nici dvs. gândirea 
mea de legalitate. Şi am spus aşa: dacă până la ora ţinerii şedinţei nu vine cu 
materialul respectiv indiferent de ce discuţii sunt, se scoate automnat de pe ordinea 
de zi.  S-a venit cu materialul, un singur material ţin să vă anunţ, eu am primit la 
secretariatul consiliului un singur material numai de la organizaţia municipală. Al 
dvs. mi-a fost arătat dar nu a fost prezentat la mine.  Aşa că eu vă spun ordinea de 
zi este legală. Vizavi acum ca să nu iau de 10 ori cuvântul.  
Dl. ORZA: Rămân siderat. Nu înţeleg. Materialul de la dl. Moldovan de unde l-aţi 
primit? 
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Dl. SECRETAR:  Nu l-am primit materialul de la dl. Moldovan decât aici în 
cadrul şedinţei şi mi-a fost arătat azi dimineaţă. Dar una e să-ţi arate cineva ceva 
care este şi alta e să ai să tragi la xerox. Nu l-am primit.  
Dl. PRIMAR: Azi de dimineaţă s-a spus există un material. Aşa s-a întâmplat 
există un material de la Moldovan.  Nu aşa se procedează într-o instituţie care se 
respectă.  
Dl. ŢOANCĂ: Eu sunt singurul în măsură să vorbesc în numele PNŢ-CD şi UPT, 
îmi menţin declaraţia şi cei doi au în continuare calitatea de membri. Dl. Moldovan 
mi-a trimis un sms cu acest text.  
Dl. JICHICI: Oare dl. Moldovan nu are nici măcar atâta curaj cât să se prezinte 
aici în sală şi să vorbească?  Vorbeşte prin dvs.?  
Dl. SECRETAR:   Să trecem la problemele de procedură care le-aţi spus. Eu nu 
înţeleg o treabă. Vreţi să intraţi în ordinea de zi sau stăm la discuţii încă 5 ore şi 
apoi vedem?  Mai mult s-au făcut acum cu tot respectul că sunt apolitic, mai mult s-
au făcut discursuri politice şi de altă natură. Ori şedinţa aceasta aţi convocat-o să 
discutăm ordinea de zi. Eu vă spun ca procedură apoi faceţi cum vreţi dvs. că nu 
am eu ce să fac eu spun punctul de vedere şi cu asta termin. În art.39 al 
regulamentului pe care l-aţi votat dvs. spune aşa: Proiectul ordinii de zi se supune 
aprobării plenului consiliului local. Proiectul, eu acum cât ştiu limba română că m-
a făcut un coleg de la Şuştra. Să ştiţi că Şuştra e o localitate foarte onorabilă şi mi-s 
bănăţean în ţoalele mele şi nu mi-e ruşine.  
Dl. JICHICI : Dar n-am spus nimic de Şuştra.  Eu am spus de scheme de Şuştra.  
Dl. SECRETAR:   Scheme de Şuştra. Cu atât mai bine. Bine prietene! Eu vă spun 
proiectul ordinei zi, interpretarea secretarului municipiului Timişoara pe care o fac 
eu este în totalitate, ori votaţi tot ori nu votaţi nimic. Pentru că aşa cum aveţi dvs. 
dreptul 14 consilieri aţi convocat şedinţa şi dânşii 9 consilieri au convocat şedinţa. 
Eu ca secretar care sunt aparatul propriu al dvs. care asigur asistenţă nu pot să 
retrag nici un punct de pe ordinea de zi. Dl. Primar care e trecut în regulament că 
poate să-şi retragă nu a propus nimic pe ordinea de zi aceasta. Punctul meu de 
vedere este votaţi toate 4 puncte sau nu votaţi nimic şi spunem nu votăm ordinea de 
zi şi ne strângem mâinile şi plecăm.  
Dl. GRIGOROIU: Din câte ştiu eu România este o ţară liberă şi democratică. Aş 
vrea să-i întreb pe iniţiatorii proiectului cum ce metode aţi folosit pentru a 
presupune că dl. Herzog va fi ales viceprimar? Pentru că e scris negru pe alb, eu nu 
am mai văzut aşa ceva. Poate mai era alt candidat.  
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Dl. VESA:  Domnule Herzog având în vedere că primul om politic cu care eu am 
votat după Revoluţie a fost Ion Raţiu şi părinţii şi bunicii mei atât din partea mamei 
cât şi a tatălui au fost cu domiciliu obligatoriu, având în vedere apartenenţa lor, vă 
rog frumos dacă sunteţi un om de onoare spuneaţi că nu vă place ce se întâmplă 
aici, să vă daţi demisia de onoare acum şi aici. Atât din PNŢ-CD cât şi din consiliul 
local. Vă rog frumos.  
Dl. HERZOG: Nu o să-mi dau demisia pentru că mi-o cereţi dvs. şi nu cred că 
aveţi nici un drept de a vorbi în numele PNŢ al lui Ion Raţiu sau al lui Corneliu 
Coposu. Dacă vorbim de relaţii de familie vă spun că bunicul meu a fost coleg de 
clasă cu Coposu, dacă vorbim de concepte politice aş vrea să spun că punctul de 
vedere pe care-l reprezentăm eu şi dl. Boncea este agreeat.  
Dl. VESA: Cred că am şi dacă sunteţi om de onoare vă rog să o faceţi.  
Dl. ŢOANCĂ: Degenerează discuţia parcă am fi la Chelsea cu Liverpool, nu se 
poate aşa ceva. Apoi ne va părea rău de această şedinţă nouă celor care am 
participat la ea.  Corado nu ţipa că te evacuez, nu suntem la stadion. Te rog frumos 
ai fost două mandate consilier respectă această instituţie. Vom intra în procedură. 
Nu mai avem discuţii politice.  Eu ca preşedinte de şedinţă voi supune la vot 
ordinea de zi dar înainte de a supune la vot ordinea de zi am vorbit şi cu dl. Prefect 
supun la vot scoaterea punctului 1 şi 2.  
Dl. JICHICI : Nu aveţi dreptul să faceţi acest lucru domnule preşedinte.  Nu aveţi 
dreptul să propuneţi dvs. retragerea unui punct de pe ordinea de zi.  
Dl. ŢOANCĂ: Nu decid eu decid consilierii. 
Dl. JICHICI : Nu decide nici un consilier legea e lege, regulamentele sunt 
regulamente.  
Dl. GRIGOROIU: Să se sesizeze Procuratura. E inacceptabil ce se întâmplă.  
Dl. SIMONIS: Dacă dvs. aţi putut cere revocarea mandatului de consilier de la alt 
grup şi noi putem cere retragerea unui punct.  
Dl. JICHICI : Dl. Simonis am cerut constatarea.  
Dl. SIMONIS: În baza cărui act? A cărei solicitări?  
Dl. ŢOANCĂ: Am primit o hârtie de la organizaţia, haideţi acum lăsând circul 
politic, Timişoara, care ştiţi la fel ca şi mine, e statutul partidelor politice, nu este 
entitate juridică ci filiala este, domnii au candidat în numele Uniunii Pentru Timiş, 
nu există acordul Forumului German pentru retragerea sprijinului. Nu fac 
ilegalităţi.  
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Dl. JICHICI : Ce vă împiedică să votaţi împotriva proiectului de hotărâre? Cum vă 
permiteţi acest abuz?  Nu aveţi dreptul să cereţi retragerea unui punct de pe ordinea 
de zi.  Nici consilierii nu au dreptul.  
Dl. GRIGOROIU: Dl. Herzog a spus că nu ar mai candida.  
Dl. PRIMAR: Eu vă rog să respectaţi această regulă, doar iniţiatorul poate retrage 
un punct de pe ordinea de zi. Puteţi să nu votaţi. Puteţi fi împotrivă nu e nici o 
problemă.  Dar nu aveţi dreptul să retrageţi un punct de pe ordinea de zi, dreptul de 
a-l retrage îl are doar iniţiatorul.  Nici asta nu o mai respectăm. La ce să ne 
aştetăm?  Mă tem că noua majoritate va face praf toată ordinea de zi toate 
proiectele de la primar vor fi retrase prin votul noii majorităţi.  La asta să ne 
aştetăm?  Acum vreţi să creeaţi un precedent.  În orice situaţie lucrurile se tranşează 
prin vot.  Rămâne pe ordinea de zi tot ceea ce nu retage iniţiatorul sau tot ce nu 
retrag iniţiatorii şi se votează.  Iar la vot fiecare are dreptul la atitudinea pe care o 
consideră cea mai potrivită. Inclusiv la atitudinea de a nu vota.  Dar nu de a scoate 
de pe ordinea de zi.  Încă o dată, sunteţi conştient că dacă faceţi acest lucru acum şi 
creeaţi un astfel de precedent, pe viitor înseamnă că noua majoritate va putea să 
scoată de pe ordinea de zi toate proiectele primarului?  Toate propunerile unui grup 
de consilieri care nu fac parte din majoritate? Haideţi să fim cu mintea limpede, nu 
vă jucaţi cu focul. În Timişoara a mai fost foc.  
Dl. ŢOANCĂ: Vă rog să nu mă ameninţaţi. 
Dl. PRIMAR: Nu vă ameninţ eu vă spun tuturor cu tot respectul deschideţi-vă 
ochii minţii nu cred că aveţi nevoie, credeţi că timişorenii vor sta pasivi la ceea ce 
faceţi dvs. azi? Nu vor sta, azi vedeţi ce se întâmplă în această sală? Veţi vedea ce 
se va întâmpla pe viitor cu astfel de abordări sunt voturi câştigate nu aveţi voie să 
vă bateţi joc de ele indiferent câtă putere aţi reuşi să acaparaţi în Ţara Românească.  
Dl. ŢOANCĂ: Dacă 9 consilieri haideţi să lăsăm acest subiect deoparte, PSD-PC 
dau un exemplu, iniţiază un proiect fără să aibă nici o hârtie, să vă mutăm biroul pe 
Lună sau pe Marte, dvs. permiteţi, neavând nici avizul dvs. nimic, să rămână pe 
ordinea de zi?  
Dl. JICHICI : Legea o permite.  
Dl. PRIMAR: Eu nu pot împiedica să vină, dvs. noua majoritate puteţi veni cu 
orice nu e nicio problemă şi până la urmă se tranşează prin vot.  Asta înseamnă 
democraţie.  



28 
 

Dl. CIUHANDU:  Dl. Secretar haideţi să încheiem circul.  La mine pe masă sunt 
proiectele vizate de dvs.  dacă sunt vizate sunt legale. Îl rog pe dl. Ţoancă să 
supună la vot ordinea de zi. Aşa cum este.  
Dl. SECRETAR:  Da.  
Dl. SIMONIS: Vă rog să nu mă obligaţi pe mine să legitimaz ca şi consilier, o 
fraudă prin vot.  Este ilegal să introduci pe ordinea de zi.  Vreau să vă revoc 
mandatul dvs. dl. Jichici votăm şi asta? 
Dl. JICHICI : Votaţi împotrivă.  
Dl. SIMONIS: Votând legitimez votul, proiectul. 
Dl. JICHICI : Atunci nu votaţi.  Legea vă permite ca la următoarea şedinţă. Vă 
este oare frică domnilor de la PSD că dacă acest punct rămâne pe ordinea de zi şi 
dvs. votaţi împotriva lui, sunteţi pasibili de a încălca legea?  De asta vă e frică? De 
asta îl vreţi scos de pe ordinea de zi?  
Dl. SECRETAR:    Domnii consilieri  până acum spuneaţi, să ne spună dl. 
Secretar dacă asta e legală sau nu, să ne spună, acum văd că secretarul nu mai 
contează, şi faceţi dvs. cum credeţi. Eu v-am spus eu răspund de legalitatea şedinţei 
consiliului local, eu îmi asum toată răspunderea, aici şi o să fiu tras la răspundere 
de cine este,  v-am spus că proiectul de hotărâre cum aţi făcut dvs. regulamentul şi 
eu aşa îl interpretez proiectul ordinei de zi se supune aprobării plenului consiliului, 
în totalitate.  Nu scrie punctele înscrise pe ordinea de zi se supun aprobării, 
proiectul ordinei de zi. Dacă limba română eu aşa am învăţat-o şi am avut o 
profesoară bună vă spun,  aşa am învăţat limba română, deci puteţi să supuneţi tot 
proiectul  ordinei de zi. În celălalt punct de vedere vom ajunge acolo, vă spun acum 
să nu mai fie discuţii, când ajungeţi la aceste două puncte, dacă vă e frică,  staţi să 
vă spun mecanismul, ajungeţi la aceste două puncte, votul pentru primele două 
puncte va fi un vot deschis, la vedere, deci e clară problema?  La celălalt va fi vot 
secret.  Atunci vă puteţi exprima dacă sunteţi majoritate e democraţie, spuneţi nu 
luăm act.  
Dl. SIMONIS:  Dacă eu mâine, aduc un proiect de hotărâre semnat de consilierii 
PSD care va privi revocarea mandatului d-lui consilier Jichici din cadrul consiliului 
local, dvs. îl anunţaţi pe ordinea de zi şi aşteptaţi până Vineri să aduc eu decizia de 
la dl. Primar  Robu. E de râsul lumii.  
Dl. JICHICI : Dacă dvs. obţineţi de la PNL o decizie de excludere a mea din PNL 
eu vă declar cel mai tare politician din Timişoara şi din România.  Vă adresez 
provocarea să-l convingeţi pe dl. Robu să mă dea afară din PNL.  
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Dl. SIMONIS:  Nu aţi fost departe.  E incredibil cum putem introduce pe ordinea 
de zi proiecte aberante.  
Dl. JICHICI : Asta e legea îmi pare rău.  
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot ordinea de zi cu amendamentul pentru că nimeni nu 
ne împiedică să facem amendament ca punctele 1 şi 2 să fie retrase până la 
clarificarea situaţiei PNŢ.  Iniţiez procedura de vot.  Ne asumăm.  
Dl. JICHICI : Nu aveţi dreptul să faceţi acest lucru.  Vă avertizez nu încălcaţi 
legea în consiliul local.  Nu aveţi voie să iniţiaţi procedura de vot cu asemenea 
amendamente. Obligaţia dvs. legală este să supuneţi la vot ordinea de zi.  Vă acuz 
public de abuz.  Şi de încălcarea flagrantă a legii.  
Dl. CIUHANDU:  Dacă nu supuneţi ordinea de zi aşa cum este plecăm afară din 
sală.  
Dl. PRIMAR:   Haideţi să fim calmi. De ce doriţi să creeaţi acest precedent? Vă 
este teamă?  Aveţi o majoritate.  
Dl. ŢOANCĂ: Această hârtie e venită de la o entitate fără personalitate juridică.  
Dl. JICHICI : Cine sunteţi dvs. să constataţi legalitatea? Secretarul primăriei a 
spus că e legală.  
Dl. PRIMAR:   Haideţi să nu ne întrerupem pentru a ne putea înţelege.  Dacă ceva 
este legal sau nu, nu stabileşte fiecare dintre noi, există proceduri de stabilire a 
legalităţii, există oameni care au prerogativa de a stabili dacă este legal sau ilegal, 
există ordine de zi şi regula este foarte clară, doar iniţiatorii pot retrage proiectul de 
pe ordinea de zi. Nu creeaţi un alt precedent.  
Dl. GRIGOROIU: Sunt mai nou dar mă documentez am legea aş putea să o dau să 
citiţi să vedeţi ce scrie.  Să  lăsăm instanţa să se pronunţe, nu suntem judecători sau 
avocaţi.  
Dl. BONCEA: Dl. Secretar  vă rog să-mi spuneţi există o solicitare de retragere a 
sprijinului nostru ştampilată de PNŢ-CD Timiş  şi Forumul German?  Noi am 
candidat pe listele  Uniunii pentru Timiş cu acordul ambelor formaţiuni politice.  
Aveţi vreo hârtie cu o ştampilă a unei organizaţii cu personalitate juridică? 
Organizaţia locală Timişoara nu are personalitate juridică, trei la mână vă rog să-mi 
spuneţi dacă e legal să fim excluşi din partid pe o decizie a unei organizaţii locale, 
care poate fi atacată inclusiv în instanţă după ce se termină toate căile de atac în 
partid? Ştiţi bine decizia 530/2013 a Curţii Constituţionale pe baza căreia doar 
instanţa poate decide în cazul retragerii sprijinului politic.  Este o etapă după care 
se poate constata.  
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Dl. PRIMAR: Este o altă etapă.  
 Dl. BONCEA: Ceea ce aţi făcut dvs. cu PNL şi cu PDL este o ilegalitate.  
Dl. TOADER: Flavius Boncea dezinformează consiliul Local. Prevederile Legii 
aleşilor locali sunt clare, partidul dacă te exclude... 
Dl. BONCEA: E decizia 530/2013 a Curţii Constituţionale care a schimbat acest 
lucru.  
Dl. PRIMAR: Dl. Boncea foarte scurt nu există nici o lege care să ceară acordul 
partidelor, celelalte partide care au făcut parte dintr-o alianţă electorală, e un fals 
care a fost promovat mereu.  În lege scrie foarte limpede consiliul local constată, ia 
act de faptul că o anumită  persoană  a fost exclusă din partid.  
Dl. BONCEA: Dl. Primar nu v-am întrebat nimic, l-am întrebat pe dl. Secretar. 
Dl. SECRETAR:  Dvs. sunteţi pe baza unui protocol şi nu  sunteţi printr-o 
hotărâre judecătorescă a unei instanţe.  Eu v-am cerut eu nu am în faţă protocolul 
dvs. şi nu mă pot pronunţa. Nici că organizaţia municipală este cu personalitate 
juridică nici că nu e.  Nu că îl scot, eu l-am avizat pe baza acestei adrese, de 
legalitate.  Protocolul dvs. care este nu împiedică nu trebuie acordul Forumului 
German.  Pentru că numai cei ce sunt în instanţă.  
Dl. ŢOANCĂ: Vă anunţ că la Consiliul Judeţean noua majoritate a fost desemnată.  
Dl. JICHICI : Nu este adevărat este un viciu de procedură. Care va fi contestat.  
Dl. PRIMAR: Ceea ce s-a făcut acolo va cădea şi va fi contestat pentru că e viciu 
de procedură.  Ne va spune dl. Marian Vasile dl. Vicepreşedinte legitim. Iată ce 
scrie în lege: iniţiatorul proiectelor le poate retrage sau poate renunţa în orice 
moment la susţinerea lor.  Iniţiatorul nimeni altcineva. Nu creeaţi un precedent care 
nu are nimic în comun cu legea. Nu cred că e vreun precedent să fi retras cineva de 
pe ordinea de zi.  
Dl. ŢOANCĂ: Haideţi să votăm ordinea de zi vă rog să rămâneţi în sală. Aşa cum 
a fost ea iniţială.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -24 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 
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PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Încetarea de drept , înainte de expirarea duratei normale a  mandatului , a 
calităţii de consilier local a domnului Bogdan Herzog în baza art.9 din Legea 
nr. 393/2004. 
 
 
Dl. ŢOANCĂ: Vom vota electronic, dl. Herzog trebuie să se abţină. Să nu voteze.  
Îi rog pe colegii din coaliţie. 
Dl. SIMONIS: Nu trebuie să se abţină nimeni greşiţi.  
Dl. SECRETAR:  Cum să nu se abţină? E vot cu privire la persoană, el cel în 
cauză.  Ce să menţină punctul de vedere?  
Dl. JICHICI : Nu are voie să voteze omul care este în cauză.  Despre ce vorbim 
aici?  Persoana care este în cauză trebuie să se recuze de la vot întotdeauna.  
Dl. SIMONIS:  Nu puteţi impune unui om să nu voteze dreptul de a rămâne în 
consiliul local.  
Dl. JICHICI : Nu e vorba de drept.  E vorba de a lua act.  
Dl. PRIMAR: Aici nu se votează dacă cineva rămâne sau nu în consiliul local, se 
ia act de faptul că o persoană şi-a pierdut calitatea de membru al partidului pe care 
l-a reprezentat şi pe cale de consecinţă îi încetează mandatul.  Nu aprobă nimeni se 
ia act.  Se ia act atenţie ce se votază dl. Preşedinte să nu dezinformaţi.  
Dl. SECRETAR:  Dl. Simonis vă citesc vreau când ajung la pensie să am uşa 
deschisă la dvs. când ajungeţi primar, dar vă citesc art.104. Consilierii locali nu pot 
lua parte la deliberarea adoptatea de hotărâri dau au un interes personal în problema 
supusă dezbaterii.  Dacă aici nu e un interes personal. Adică se pune în joc calitatea 
lui, să iei act, ce interes personal mai mare vrem?  Consilierul care e în cauză nu 
poate fi.  
Dl. CIUHANDU: Cum să votezi când tu trebuie să iei act? Consiliul nu poate 
spune unii da alţii nu.  
Dl. PRIMAR: Să vedem cine spune în faţa acestei evidenţe că nu a luat act.  De o 
comunicare.  
Dl. ŢOANCĂ: Îi rog pe colegii de la PSD, PC, Uniunea pentru Timiş, şi cei doi de 
la PPDD să voteze împotriva acestei decizii.  Deci cu nu. 
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Dl. ORZA: Noi am mai votat chestii de acest gen şi am ajuns în instanţă. Să ne 
spună dl. Cojocari se votează sau nu. Nu vreau să votez ceva ce  poate fi atacat. Ce 
e ilegal. Ne-aţi mai pus să votăm hotărâri de instanţă în consiliu.  
Dl. SECRETAR:   Să mergem riguros pe lege.  Art.12 din Legea 393/2004 . În 
toate situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a 
acestuia, consiliul local adoptă la propunerea primarului aveţi referatul semnat în 
mapă de primar şi secretar, o hotărâre deci trebuie să hotărâţi, prin care se ia act de 
situaţia apărută şi se declară vacant locul consilierului în cauză. Vă spun mai 
departe pe cale de consecinţă.  Dacă dvs. nu luaţi act de această treabă ei rămân 
consilieri în continuare, normal.  Nu vreţi să luaţi act, rămân mai departe.  Se merge 
în instanţă atunci se va vedea este o poziţie abuzivă a dvs. că nu aţi vrut dvs. să 
luaţi act că aţi considerat dvs. că sunt ilegale acelea apoi intrăm în altele.  
Dl. SIMONIS: Cum se întâmplă chestia asta să nu iei act? Ce trebuie făcut?  Să nu 
iei act. 
Dl. ŢOANCĂ: Să votăm nu.  
Dl. PRIMAR: Să traducem ce se întâmplă. Vă daţi seama în ce ridicol  suntem?  
Înseamnă că aflăm că cei doi sunt excluşi din partidul lor spunem că nu am aflat.  
Dl. BONCEA: Nu suntem excluşi domule primar.  Este o minciună pe care o 
promovaţi ca să apăraţi cine ştie ce.  
Dl. PRIMAR: Dl. Boncea dvs. puteţi ataca ulterior această decizie, deocamdată  
sunteţi exclus cunosc statutul partidului dvs.  pentru că mi s-a adus şi l-am citit. 
Dacă eraţi la PNL nu eraţi exclus că era nevoie acolo de acordul Biroului  Judeţean 
la PNŢ nu e nevoie. 
Dl.  CIUHANDU: În urmă cu 2 ani şi ceva l-aţi dat afară pe un coleg de-al dvs. aţi 
luat act şi aţi votat că l-aţi dat afară.  Pe baza actelor pe care le aveţi puteţi vota. Nu 
puteţi vota pe altceva.  
Dl. ŢOANCĂ: Deci cine doreşte, ca să explic procedura, la primul punct,  ca dl. 
Herzog să-şi piardă calitatea de consilier, să se ia act de pierderea calităţii de 
consilier local, votează cu da.  Cine nu doreşte acest lucru votează cu nu. Asta o să 
votăm acum, noi votăm cu nu.  
Dl. GRIGOROIU: Noi luăm act de decizia partidului nu stabilim calitatea de 
consilier local.  Nu influenţăm votul aici.  
Dl. JICHICI: Dvs.câtă vremee  sunteţi preşedinte de şedinţă eu nu vă permit  ca în 
consiliul local preşedintele de şedinţă să spună noi votăm cu nu că nu sunteţi dvs. 
şeful altcuiva, comportaţi-vă ca un preşedinte de şedinţă.  
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Dl. PRIMAR: Se vorbeşte la un volum care nu ne onorează, calm.  Vă rog 
formulaţi exact cum trebuie.  Se supune la vot că se ia act de încetarea înainte de 
termen a mandatului.  Se înregistrează rămâne consemnat în procesul verbal.  
Dl. ŢOANCĂ: Deci cine doreşte să voteze această hotărâre şi dl. Herzog să-şi 
piardă mandatul am dreptul dl. Jichici să explic, votează cu da, cine nu doreşte 
acest lucru votează cu nu.  Iniţiez procedura de vot.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  -12 voturi pentru 

- 13 voturi impotriva 

Proiectul a căzut dl. Herzog rămâne consilier local.  
 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Încetarea de drept , înainte de expirarea duratei normale a  mandatului , a 
calităţii de consilier local a domnului Flavius Boncea  în baza art.9 din Legea 
nr. 393/2004 
 
Dl. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot.  
Dl. BONCEA:Nu votez la acest proiect.  
Dl. ŢOANCĂ: Dl. Boncea se recuză.  Cine doreşte ca dl. Boncea să plece din 
consiliul local votează cu da cine doreşte să rămână votează cu nu.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -11 voturi pentru 

-13 voturi impotriva 
Şi dl. Boncea rămâne consilier local.  

 
   PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI: 

 
Schimbarea  dl. Viceprimar Dan Diaconu. 
 

 
Dl. ŢOANCĂ: Dl. Secretar trecem la punctul 3 o să vă rog să tipăriţi buletinele de 
vot.  Şi buletine pentru desemnarea...aduceţi buletinele de vot.  
Dl. JICHICI: Nu anticipaţi vă rog.  
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Dl. PRIMAR:  Staţi puţin. Avem şi discuţii. În primul rând eu vă rog să pregătiţi 
toate condiţiile pentru exercitarea votului secret.  
Dl. SECRETAR: Am pregătit. Domnii consilieri fiţi atenţi cum se va vota. Nu 
plecaţi.  Că nu ştiţi cum votaţi.  Rog persoanele din faţă. 
Dl. CIUHANDU:  Dl. Preşedinte grupul PD-L pleacă din sală.  
Dl. PRIMAR:   Eu rămân în sală să-mi fac datoria de a observa că votul decurge 
corect şi că se respectă caracterul secret al votului.  
Dl. JICHICI:  Deci vă rog în numele grupului de consilieri ai PNL vreau să vă 
spun că nu vom participa la această mascaradă şi la această ruşine pe obrazul 
oraşului Timişoara şi ne vom retrage.  
Dl. PRIMAR:  Oameni buni, aşa de puţină omenie a mai rămas în dvs. ? Aţi căutat 
mult să potriviţi acest moment chiar cu ziua de naştere a d-lui viceprimar Dan 
Diaconu?  Aşa puţină omenie măcar dacă ar mai fi rămas în dvs. după 2 ani de 
colaborare aici puteaţi găsi o altă zi, că nu se termina lumea dacă votaţi luni.  Aţi 
ţinut azi. M-am lămurit sunteţi în stare de orice.  
Dl. SECRETAR: Deci vreau să vă spun procedura de vot la cei care aţi rămas să 
voteze, prima dată o să constat dacă avem cvorum.  Dacă nu sunt 14, secretariatul 
consiliului număraţi consilierii.   
Dl. BONCEA: Suntem.  Sunt consilierii dl. Secretar.  Pregătiţi buletinele. 
Dl. SECRETAR: Sunt? Păi eu nu văd în sală.   
Dl. PRIMAR: Constatăm că sunt 7 consilieri.  Sunt 9,  nu există cvorum dl. 
Secretar.  Constataţi că nu este cvorum.  
Dl. SECRETAR: Vă dau la dispoziţie 2 minute dacă nu se întruneşte cvorumul 
suspendam şedinţa. Aţi votat pauză?  
Dl. PRIMAR:  Să se consemneze ce se întâmplă aici. Se înregistrează.  Nimeni nu 
a anunţat nici o pauză am solicitat să se verifice cvorumul.  În acest moment există 
9 consilieri locali.  Drept urmare nu există cvorum. Dl. Secretar vă rog să luaţi act 
de faptul că nu există cvorum.  Nu există nici o regulă să se ceară să se aştepte până 
când se creează cvorum. În momentul în care cineva cere numărarea se numără şi 
se constată.  Sunt 9 consilieri locali. Drept urmare şedinţa nu mai e legitimă.  Din 
acest moment. Faceţi o nouă convocare.  Domnule preşedinte de şedinţă vă cer să 
verificaţi cvorumul acum. 
Dl. ŢOANCĂ:  Am dat o pauză.    
Dl. PRIMAR:  Nu aţi dat nici o pauză este înregistrat.  Nu e adevărat.  Se putea 
anunţa pauză.  
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Dl. ŢOANCĂ:  Să numărăm consilierii. Sunt  15. 
Dl. PRIMAR:  Unde 15? 
Dl. ŢOANCĂ:   Unu e pe hol. Sunt 14.  
Dl. PRIMAR:  Sunt 11 îmi pare rău.  
Dl. ŢOANCĂ:   Intrăm la punctul 3. Aduceţi buletinele de vot.   
Dl. SECRETAR: Vă spun procedura. Cum votaţi, nu hotărâţi dvs. cum votaţi.  Vă 
trebuie comisie de validare.  Procedura e următoarea: am pus o masă acolo cu 3 
oameni de la noi, fiecare vine la dvs. semnează pe tabel cu nume şi prenume în 
ordine alfabetică şi primeşte un buletin şi o ştampilă.  Votează, aduce buletinul şi 
ştampila înapoi şi urmează următorii, puteţi vota câte doi. Da?   Buletin de vot - 
Diaconu Dan Aurel pentru schimbarea din funcţie, împotriva schimbării din 
funcţie.  Dacă sunteţi de acord cu schimbarea din funcţie puneţi ştampila la - pentru 
schimbare, daca nu sunteţi de acord puneţi la împotrivă.  E româneşte e făcut 
corect.  Dacă aveţi nelămuriri spuneţi.  
Dl. ŢOANCĂ:   Începe procedura de vot.  O să-i rog pe domnii Simonis Alfred 
Robert, preşedintele Comisiei de validare, dl. Geană Nistror Pavel, dl. Bogluţ 
Dorel, dl.Boncea George Flavius, dna. Saracan Maria a ieşit din sală. să vadă 
legalitatea numărării voturilor. Vă rog colegii care nu sunt consilieri puţin mai 
încolo să existe intimitatea votului.  Pot sta în sală dar să iasă din proximitatea 
cabinei de vot.  
Dl. SECRETAR: Dl. Bârsăşteanu, dl. Bogluţ, dl. Boncea, dl. Geană, dl.  Herzog, 
dna. Jumanca, dna. Olteanu, dl. Petrişor, dl.  Simonis Alfred Robert, dl.  Stoia 
Traian, dl. Stoian,  dl. Taropa, dl.  Ţoancă, dna. Wolf.  
Dl. ŢOANCĂ: Dl. Simonis haideţi la microfon să ne spuneţi rezultatele.  
Dl. SIMONIS:  Comisia de validare după numărarea voturilor constată faptul că au 
fost exprimate 14 voturi valabile,  13 voturi au fost pentru demiterea d-lui 
viceprimar Diaconu, 1 vot a fost împotrivă, prin urmare, cu un singur vot pentru, dl. 
Viceprimar Diaconu rămâne viceprimarul municipiului Timişoara.  
Dl. ŢOANCĂ: Mulţumesc, declar închise lucrările acestui plen.  
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