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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
 MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
    PROCES-VERBAL 

    Incheiat astazi 15-04-2014 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 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 Dispozitia Primarului Municipiului nr.  443   

/11.04.2014 
 
 
 
         ORDINEA DE ZI: 
 

                                                                                               ANEXĂ  
                       la Dispoziţia nr. 443 
         din data de 11.04.2014 
 

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
din data de 25.03.2014. 

2. Interpelările consilierilor locali. 
3. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor privind stabilirea unui 

Imn al Municipiului Timişoara. 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de informare publică prin 

difuzarea în direct pe posturi de televiziune la nivel local a şedinţelor de plen 
ale Consiliului Local Timişoara. 

5. Proiect de hotărâre privind  trecerea din proprietatea Statului Român în 
proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1 
(poziţiile 346-375). 
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6. Proiect de hotărâre  privind  trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în 
str. Albinelor nr. 70 A-B, înscris în C.F. nr. 408581 Timişoara, nr. topo. 
3450/1, în vederea reglementării situaţiei cu privire la folosinţa acestuia de 
către ALFA QUANTUM SPRL.  

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent 
imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Treboniu 
Laurean nr. 3. 

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent 
imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Dr. Iosif 
Nemoianu nr. 9. 

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 43.480mp teren 
înscris în CF nr. 72740 Timişoara nr. top 3565/1/3/2 conform Sentinţei 
Civile nr. 1695/19.04.2013 a Tribunalului Timiş. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. 
AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2014. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere şi a 
contractului de comodat dintre Municipiul Timişoara şi EON Gaz Distribuţie 
S.A. în vederea realizării şi a exploatării în siguranţă a sistemului de 
distribuţie gaze naturale pentru imobilul de pe strada Ioan Plavoşin, nr. 21, 
din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului „Reabilitare 
clădire pentru persoane în dificultate”, cod SIMS 40778. 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune 
către S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A.  a unei suprafeţe 
de teren în vederea amenajării unei parcări supraterane. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 
149/24.04.2012, completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 
243/29.05.2012  si Hotararea Consiliului Local nr.557/31.10.2013 , privind 
aprobarea  avalizarii de catre Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise 
de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea finanţării 
proiectului   “Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din 
deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia in 
cadrul CET Sud Timişoara“. 

14. Proiect de  hotărâre privind dezlipire parcelă cu nr. top. 437083, teren în 
extravilan Timişoara. 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea unor spaţii situate la parterul şi etajul 
imobilului din Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 17 către Direcţia de 
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Asistenţă Socială Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Copii cu 
Dizabilităţi PODUL LUNG.  

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea 
de locuinţă din Timişoara, str. C. Brediceanu nr. 37 în folosinţa gratuită către 
Asociaţia Autism Infantil Timişoara. 

17. Proiect de hotărâre privind  redistribuirea şi retragerea dreptului de folosinţă 
a unor parcele situate în Timişoara, str. Traian Vuia, în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 15/2003. 

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

19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului nr. 9 
– Spaţiu Comercial, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 4, la 
preţul de 13.000 euro. 

20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a 
spaţiului – birou , situat în imobilul din str. Z. Nedelcu nr. 9 ,la preţul de 
58.000 lei. 

21. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului de 
alimentaţie publică – Restaurant, situat în imobilul din str. Romulus nr. 32, la 
preţul de 220.000 euro. 

22. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului nr. 
19b – Spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din 
Splaiul Nistrului nr.1, la  preţul de 120.000 euro. 

23. Proiect de hotarare privind  transmiterea din administrarea Consiliului Local 
al Municipiului Timisoara  in administrarea Mitropoliei Banatului – 
Arhiepiscopia  Ortodoxa Romana a Timisoarei, a imobilului situat in 
Timisoara, str. Liviu Rebreanu nr. 35, compus din cladire scoala cu S+P+2E, 
centrala termica, sala de sport si teren aferent. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării terenurilor atestate în 
domeniul public al Municipiului Timişoara conform H.G. 1016/2005, 
precum şi înregistrarea în contabilitate a valorii terenurilor evaluate conform 
Anexei. 

25. Proiect de hotărâre privind obligativitatea comercianţilor din pieţele agro-
alimentare ale Timişoarei de a indica prin afişare vizibilă preţurile şi 
provenienţa produselor vândute, conform Anexei. 
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26. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap. 5 din str. Miloia Bl. B2, către 
Zănoagă Alina Claudia. 

27. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent 
clădirii situate în Timişoara str. Gheorghe Bariţiu nr. 18, datorat bugetului 
local pentru anul fiscal 2014, Asociaţiei „Serviciului de Ajutor Maltez în 
România Filiala Timişoara”. 

28. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent 
clădirii situate în Timişoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului 
local pentru anul fiscal 2014, Asociaţiei Oncohelp. 

29. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe 
clădiri, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, Fundaţiei „Pentru 
Voi”, pentru patru clădiri. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a Convenţiei – 
anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 137/24.04.2007 încheiată între 
Municipiul Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala 
Timişoara pentru susţinerea serviciului social „Cantina Socială Aurelian 
Balint” privind cazurile care necesită transport la domiciliu a hranei, din 
Municipiul Timişoara. 

31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării Cantinei de Ajutor Social 
Timişoara la  „Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional – 
2014” în vederea achiziţionării unui autovehicul prin acest program. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale 
Timişoara la “Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto  Naţional” – 
2014 în vederea achiziţionării a două autovehicule prin acest program. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare  
nerambursabilă alocate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru 
activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2014. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în 
calitate de partener follower la proiectul “Smart Cities 2014”. 

35. Proiect de hotărâre privind alocarea, pentru anul 2014, de la bugetul local a 
sumei de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a 
cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie din Timişoara. 

36. Proiect de hotarare privind  reglementarea procedurilor de inscriere/radiere a 
constructiilor realizate fara Autorizatie de Construire/Desfiinţare si 
descrierea corecta a regimului de inaltime a constructiilor inscrise in cartea 
funciara 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 
parc industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top 422607, 
Timişoara. 
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38. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului 
„Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu”. 

39. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului 
„Amenajare strada Edgar Quinet”. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent 
obiectivului de investiţii: „Execuţie fântână ornamentală strada Aştrilor”. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 
managementului Filarmonicii Banatul, Teatrului Maghiar de Stat Csiky 
Gergely şi Teatrului German de Stat.  

42. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special împuternicitului  
Consiliului Local al Municipiului Timişoara în  Adunarea Generală ordinară 
a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

43. Proiect de hotărâre privind  constituirea şi funcţionarea subcomisiei de dialog 
social la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara. 

 
                ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 15.04.2014 

1. Sentinţa  nr. 8582/2013 a Tribunalului Timiş privind admiterea în parte a 
acţiunii formulate de reclamanta S.C. ROMEL INTERESTS PRODUCTION 
and Service S.A. , prin care obligă pârâţii ( Consiliul Local şi Municipiul 
Timişoara) la plata sumei de 11.671.113 lei  despăgubiri şi suma de 30.000 
lei cheltuieli de judecată. 

2. Raportul de activitate nr.SC2014 – 9822/14.04.2014 privind deplasarea în 
Spania şi Portugalia, în perioada 25 martie – 1 aprilie 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii 
serviciului pentru  gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara. 

4. Proiect de hotărâre privind achiziţia a 2 buc Minibuze electrice cu 14 locuri. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în luna aprilie 2014 de către 

Municipiul Timişoara în cooperare cu Fundaţia Eurolink – Casa Europei a 
evenimentului „Sesiunea de operaţionalizare a Centrului Zonal de 
Competitivitate şi Training SUERD” şi alocarea sumei de 9000 de la bugetul 
local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea evenimentului. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de acordare a 
facilităţilor la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului 
Timişoara şi operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
34/15.01.2013, prin Hotărârea consiliului Local nr. 80/26.02.2013, Hotărârea 
Consiliului Local nr. 478/2013 şi Hotărârea Consiliului Local  nr. 612/2013. 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din 
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara. 
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8. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 43/01.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile 
de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal – terase sezoniere pe raza 
Municipiului Timişoara, scoaterea la licitaţie public deschisă a 
amplasamentelor libere, aprobarea caietului de sarcini. 
 

D-NUL TOANCA: Buna ziua! Va rog sa luati loc. Inainte de a trece la ordinea de zi propriu-
zisa si la meterialele suplimentare, vreau sa salut prezenta consilierilor locali la sedinta, este o 
premiera, suntem toti 27. Inainte de a trece la ordinea de zi, o sa o invit pe o tanara domnisoara la 
microfon pentru un anunt umanitar. O sa o rog sa se prezinte si sa  spuna despre ce este vorba, 
dupa aceea  intram in ordinea de zi propriu-zisa. Domnisoara, va rog va prezentati si   spuneti de 
ce sunteti in fata noastra. Multumesc. 
Buna ziua! Numele meu este Roxana Paraschiv si as dori sa va retin atentia cu o initiativa a 
clubului “Interactive Pensis” din care fac parte, este un ONG in cadrul caruia tinerii doresc sa 
promoveze valori importante ale societatii, printre care se numara umanitatea,                        
bunatatea  si implicarea. Proiectul “Ne pasa, iubim, daruim” este o actiune umanitara care 
urmareste sa ajute copiii din cadrul Gradinitei nr.1 cu program saptamanal, prin intermediul 
donatiilor dumneavoastra care vor reusi sa imbunatateasca conditia acestora si sa le aduca caldura 
si un zambet in suflet. Apreciem orice tip de contributie, incepand cu jucarii, hainute, dulciuri, 
pana la obiecte de igiena personala si alte lucrusoare pe care le considerati utile copiilor. Dorim 
sa strangem aceste donatii pana in data de 20 aprilie pentru a reusi  sa intram in  rolul  iepurasului 
si a le oferi aceasta surpriza si pentru colectarea donatiilor vom amplasa o cutie la intrare. 
Multumesc. 

D-NUL TOANCA: Multumim, domnisoara. Va propun sa aprobam procesul-verbal al 
sedintei noastre de luna trecuta.  
Initiez procedura de vot – 23 voturi pentru   

O sa va rog ca punctul doi – Interpelarile consilierilor locali sa fie basculat la sfarsit. In 
continuare, o sa va supun la vot cele 43 de proiecte de hotarare normale, plus cele 8 proiecte de 
hotarari care fac obiectul anexei la ordinea de zi din data de 15 aprilie, sigur, le-am discutat la 
sedinta pregatitoare.  
Initiez  procedura de vot. -25 voturi pentru 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor privind stabilirea unui Imn al 

Municipiului Timişoara 
 

D-NUL TOANCA: Doamna Adelina, va rog.  
D-NA TIRZIU: Multumesc. As dori sa pornesc discutia cu aprecierea la adresa domnului 

primar pentru faptul ca si-a tinut promisiunea pe care a facut-o fata de mine de a pune acest 
proiect intr-un final apoteotic de aproximativ un an de zile pe ordinea de zi. Chiar daca, cel putin 
initial, nu stiu acum cum apare, dar luni dimineata a aparut un proiect de imn fara sa fie 
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mentionat faptul ca eu am initiat acest proiect. Acest lucru are mai putina importanta, pentru ca 
proiectul are  cu totul si cu totul alta redactare decat cea pe care am prezentat-o eu, in acel proiect 
de hotarare de consiliu local, mai putin referatul care este copy-paste, dupa referatul propus  de 
mine. Nu doresc sa intru in polemica nici cu domnul viceprimar, nici cu doamna Alina Pintilie, 
pentru modificarile care s-au facut, as dori sa depun niste amendamente vis-a vis de acest proiect 
si anume, introducerea la art. 2 si 3 a unui termen de constituire a comisiei de jurizare si a unui 
termen de elaborare a regulamentului privind concursul pentru imnul Timisoarei, si anume, un 
termen de 45 de zile in care domnul primar sa faca acea nominalizare pentru cei patru membri, 
presedintele comisiei fiind domnul Garboni, directorul Filarmonicii. In acelasi termen, de 45 de 
zile, sa fie elaborat si regulamentul de concurs. Precizez ca in proiectul initial depus de mine, 
regulamentul de concurs facea parte integranta din proiect, deci il pot pune la dispozitie in 
varianta electronica daca considera ca este oportun. Deci, la acele articole, va rog sa adaugati 
comisia si regulamentul se va elabora, se vor constitui in maxim de 45 zile de la elaborarea 
proiectului prezentului HCL. 

D-NUL PRIMAR: Vreau sa explic doamnei consiler Adelina Tarziu cum s-a intamplat 
sa apara altceva, eu cand am constatat ca nu este pe ordinea de zi, am schitat reperele pentru 
continutul proiectului si pentru referat si nu am stiut ca d-voastra l-ati depus, n-am gasit 
explicatia de ce nu apare pe ordinea de zi si pentru ca v-am promis ca o sa apara si pentru ca eu 
ma tin de cuvant intotdeauna, am generat eu atunci o schita de proiect si de hotarare si am dat-o 
in lucru. Ulterior, am aflat ca a fost gasit proiectul d-voastra, dar am cerut sa se corecteze si sa 
apareti nominalizata ca initiatoare pentru ca realitatile trebuie sa fie intotdeauna recunoscute si 
respectate cu acuratete, d-voastra ati fost initiatoarea acestei idei si d-voastra trebuie sa figurati in 
documente ca initiatoare. 

D-NA TIRZIU: Va multumesc. Asa am si inceput discursul meu, cu apreciere la adresa 
d-voastra, pentru ca v-ati tinut promisiunea.  

D-NUL TOANCA: Multumesc. Supun la vot amendamentul cu 45 de zile.  
-25 voturi pentru 
- 1 abtinere 

Amendamentul a trecut. De asemenea, o sa va mai supun la vot un amendament pe care l-am 
retinut, avand o discutie cu initiatoarea. La inceput, suma propusa pentru recompensa celui care 
va castiga acest concurs pentru imnul Timisoarei era 30.000 Ron, din ratiuni bugetare,ulterior, s-a 
ajuns la 10.000 Ron, pentru a nu discuta acum despre bani, eu va propun ca si castigatorul 
desemnat in urma acestui concurs sa fie recompensat la sfarsitul anului in cadrul Galei 
Campionilor sau Galei Laureatilor. Avem o gramada de formule noi in Consiliul Local prin care 
putem sa recompensam proiectele si lucrurile frumoase din Timisoara. Si tot in Consiliul Local 
urmeaza sa stabilim si in Comisia 5 cuantumul…D-nul viceprimar zice sa stabilim acum premiul 
suplimentar si o sa o rog pe Adelina sa spuna daca s-a gandit la o suma care sa compenseze 
cumva din faptul ca s-a taiat cu 2/3 suma initiala.  

D-NA TIRZIU: Eu as propune o suma de 15.000 Ron daca sunteti de acord ca si premiu 
suplimentar, care va fi atribuit de catre comisia 5 ulterior la Gala Premiilor, am inteles ca este un 
buget generos si poate sa incapa in acest buget inclusiv acest premiu suplimentar.  
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D-NUL TOANCA: Corect. Domnul viceprimar Diaconu vine sa va completeze si 
propune, pentru a nu mai complica punctul 4, suma de 25.000 Ron care o defalcam in doua, 
10.000 Ron, dupa care, in luna decembrie sau ianuarie, in functie de programul executivului, 
aceasta forma de concurs merita si o premiere individuala pentru ca va ramane in patrimoniu. 25 
000 Ron este propunerea pausala. D-nul Primar are de facut o precizare.   

D-NUL PRIMAR: Eu sunt vinovat pentru acea reducere, de la 30.000 la 10.000, dar 
vreau sa va explic cum m-am gandit, stiti ca am o stradanie continua de a sensibiliza mediul 
socio-economic sa se implice in problemele comunitatii. Si am gandit sa reducem la 10.000 
alocatiile de la bugetul local si sa incercam sa implicam companiile din Timisoara sa vina si sa 
premieze artistii care compun nu orice, ci Imnul Timisoarei. Dar sunt de acord cu punctele d-
voastra de vedere, am avut si discutii in particular si am inteles ca d-voastra considerati ca, daca 
nu este o certitidine,  care sa se vada chiar in hotararea de consiliu, nu va fi atractiva aceasta 
provocare de a se compune imnul, muzica si text, si riscam sa nu se implice compozitori, poeti, 
daca va fi si cu text, ca nu e obligatoriu, de un anumit nivel. Sunt de acord, daca d-voastra 
considerati ca asa e mai bine, n-am nimic impotriva.  

D-NUL BARSASTEANU: Eu personal nu prea vad realizabil acest proiect, desi mi-as 
dori ca orasul nostru sa aiba un imn reprezentativ, dar sa facem un concurs de idei, gen “Mamaia” 
sau “Cerbul de Aur” si sa stabilim in urma jurizarii  o melodie sau ceva de genul asta, mi se pare 
putin fortat, imnul ar trebui sa izvorasca din spiritualitatea locului, din momente importante ale 
istoriei locului, nu din jurizarea unor idei ale unor artisti contemporani.  

D-NA TIRZIU: Juriul va desemna melodia castigatoare din melodiile care vor participa 
la concurs.  

D-NUL BARSASTEANU: Parerea mea este ca nu va avea, indiferent cine va castiga, nu 
va avea o aderenta la fenomenul acesta si, in timp, nu cred ca se va impune ca si un imn real al 
Timisoarei.  

D-NUL TOANCA: Art.4 va suna asa: “Castigatorul desemnat in urma acestui concurs va 
beneficia de un premiu de 25.000 Ron, suma care va fi alocata de la bugetul local in cazul in care 
nu vor exista si alte surse private de finantare. Ne securizam cei 25.000 Ron de la cap. “Cultura, 
recreere si religie”, iar in cazul in care 15.000 sau o anumita suma de care vorbea d-nul Primar se 
va gasi un “mecena” in zona publica, ramanem cu 10.000 dar ne securizam cei 25.000 de Ron. 

D-NUL HERZOG: Am si eu o interventie, va rog. Ce se intampla cu melodii mai vechi, 
de exemplu cum a fost  cel facut de “Promuzica” cu Timisoara, pe care il recunoaste oricine din 
tara, referitor la momentul Revolutiei, s.a.m.d. Genul asta de cantece intra in competitia pe care o 
stabilim pentru im sau trebuie sa fie ceva nou, facut acum special? 

D-NUL PRIMAR: Dupa parerea mea, pot participa si ei, nu trebuie sa fie imperativa 
conditia de noutate. Poate participa oricine, dupa parerea mea.  

D-NUL TOANCA: Asta va stabili comisia.  Da, doamna directoare. 
D-NA WOLF: As avea o propunere. Din moment ce este imnul care ne reprezinta pe noi, 

timisorenii, sa aiba si contribuabilul, cetateanul, un cuvant de spus, o parte din juriu, din 
punctajul final, sa fie constituita dintr-un vot pe internet. 

D-NUL TOANCA: Adelina, e prevazut in Regulament asa ceva?  
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D-NA TIRZIU: Deci, Regulamentul va fi elaborat de catre juriu. 
D-NUL TOANCA: E buna ideea. Altcineva, daca mai are idei. Daca nu, supun la vot 

art.4, asa cum a fost formulat de catre mine. 
- 26 voturi pentru 
- 1 abtinere 

Supun la vot proiectul de hotarare in integralitatea sa.  
-25 voturi pentru 
- 2 abtineri 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de informare publică prin difuzarea în 
direct pe posturi de televiziune la nivel local a şedinţelor de plen ale Consiliului Local 

Timişoara 

D-NA TIRZIU: Multumesc. As dori sa fac un amendament, sa introducem un articol in 
prezentul proiect de hotarare de consiliu local, in termen de 30 de zile de la adoptarea prezentei 
hotarari de consiliu local, Directia Comunicare va elabora criteriile de atribuire a contractului de 
achizitie publica si caietul de sarcini, urmand ulterior a fi aprobat de Consiliul Local.  

D-NUL TOANCA: Initiez procedura de vot pentru introducerea acestui termen de 30 de 
zile. 

- 17 voturi pentru 
- 1 vot impotriva 
- 7 abtineri 
D-NUL ORZA: Eu am o intrebare tangentiala cu subiectul asta: de ce nu merg sedintele 

de consiliu local pe Internet, de ce nu se transmit?  
D-NUL PRIMAR: Merg sedintele de consiliu, se transmit pe Internet. Merg pe Internet. 
D-NUL  ORZA: Camerele nu dau semne ca ar functiona.  
D-NUL PRIMAR: Nu stiu sa va spun daca se pozitioneaza camerele pe vorbitori, dar, in 

mod cert, se transmit sedintele de consiliu, toate s-au transmis pe Internet si am feed-back-uri de 
la persoane care urmaresc. Am venit cu aceasta propunere, noi, executivul, vazand experienta 
pozitiva cu transmisia in direct pe West City Radio. Este foarte apreciata, este  ascultata de  multa 
lume, si ne-am gandit ca n-ar strica sa existe o difuzare si pe un post de televiziune. Sigur, va fi o 
competitie si, dupa criteriile care vor fi instituite, va castiga un post de televiziune. Cred ca este o 
dovada clara de dorinta de transparenta din partea  noastra si de sprijinire a activitatii mass-media 
din Timisoara.  

D-NUL ORZA: Ideea este foarte buna, noi ne-am straduit, cand am introdus sistemul 
prin radio, am vrut si prin televiziune, in fine, nu s-au inghesuit televiziunile atunci, desi era 
modelul acela nord-american de city-cable in care firma care dadea cablu la tot cartierul, oferea si 
non coment sedintele de consiliu local. Eu mi-as dori si fac din nou atingere la subiectul pe care l-
am deschis initial, sper ca televiziunea care va filma sedintele de consiliu local nu va avea camera 
intepenita, ca si camera asta fixa de aici, adica doar pe prezidiu. Sistemul a fost conceput ca 
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fiecare vorbitor sa apara foarte clar si sa scrie partidul din care face parte, numele s.a.m.d. Vad ca 
latura asta de transparenta s-a renuntat la ea. Si nu e o.K. 

D-NUL PRIMAR: Daca, cumva, nu functioneaza partea aceasta, eu nu am avut cum sa 
urmaresc, nu am vazut nici macar vreo inregistrare, evident ca trebuie remediate defectiunile. 

D-NUL ŢOANCA: E camera fixa, fiecare consilier sau fiecare invitat sau fiecare 
membru al executivului era in prim-plan. 

D-NUL ORZA: Eu nu vreau sa ma duc acolo, sa apas pe niste butoane, sa rezolv 
problema.  

D-NUL PRIMAR: Sa nu fie vreo defectiune, nu stiu, dar trebuie sa se remedieze, nu e in 
regula.  

D-NUL MOSIU: Eu as vrea sa fac o observatie, stim cu totii ca urmeaza campania 
electorala si cred ca televiziunile vot profita din plin de acest aspect. Si ca o observatie, ar fi, cine 
ne garanteaza noua ca aceasta televiziune nu va deveni o antena mai mica regionala, avand in 
vedere ca va fi finantata de la bugetul local si cine sunt cei care au grija de obiectivitatea acestui 
post. Pentru ca posturile sunt, undeva, 1200 euro/luna, daca nu ma insel, ceea ce, pentru viitoarea 
campanie electorala, este o suma derizorie. Deci, e destul de curios ca apare aceasta cerinta acum. 
Televiziunile, precis, vor avea grija sa isi motiveze audienta. E ciudat ce se intampla.   

D-NUL TOANCA: In egala masura in care poate sa apara o “Antena”, poate sa apara si 
un “B1” local. 

D-NUL  MOSIU: Absolut. Cine ne asigura obiectivitatea postului?  
D-NUL PRIMAR: Daca imi permiteti, in primul rand va fi o transmisie in direct, se va 

vedea ceea ce se intampla aici, pe de alta parte, suma este mica, nu cred ca poate fi cumparata o 
televiziune cu suma pe care chiar d-voastra ati mentionat-o. Daca s-ar intampla asa, cred ca ar fi 
plin de televiziuni cumparate pe piata.  

D-NUL MOSIU: Domnule primar, totul are un inceput. Stiti foarte bine ca cine da banul, 
acela dicteaza.  

D-NUL PRIMAR: Chiar e vorba de o suma foarte mica si acum ma vad nevoit sa dau  
exemplul radioului, pstului de radio West City Radio. Nu cred ca cineva din Timisoara poate 
acuza acest post de lipsa de obiectivitate pentru ca are acest contract cu primaria din timpul 
administratiei precedente. Noi nu am facut decat sa pastram aceasta relatie, am prelungit-o si cred 
ca am facut foarte bine. Cred ca niciodata n-a fost vreo discutie pe tema a ceea ce face postul de 
radio, dincolo de transmisia aceasta in direct. Asa vad eu lucrurile si vis-à-vis de televiziune.   

D-NUL MOSIU: Este foarte corect ce spuneti d-voastra in ceea ce priveste sedintele de 
consiliu local, dar, daca d-voastra, precis ati vazut referatul, stiti foarte bine ca respectivul sau 
viitorul post nu va transmite si nu se rezuma la strict sedintele de consiliu local. Mai sunt 
sedintele de consilieri, intalnirile cu cetatenii, taierile de panglica, s.a.m.d. La asa ceva ma 
refeream, nu la sedintele de consiliu.  

D-NUL TOANCA: Domnule consilier, daca aveti suspiciuni, votati impotriva. Daca mai 
sunt  alte puncte de vedere, ca ati vorbit de trei ori.  
Initiez procedura de vot pentru acest proiect.  
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-13 voturi pentru 
- 5 voturi impotriva 
- 9 abtineri 
Proiectul a cazut.  

D-NUL SECRETAR: De ce sa cada? 
D-NUL TOANCA: 13 voturi pentru, 5 abtineri, 9 impotriva. Este 14 la 13. 
D-NUL SECRETAR: Majoritatea celor prezenti. 
D-NUL TOANCA: Majoritatea celor prezenti e 14. Suntem 27. Toti prezenti. 

 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  trecerea din proprietatea Statului Român în 

proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1 (poziţiile 346-375) 
 

DL. ŢOANCĂ: Atentie, avem nevoie de 18 voturi. 
Initiez procedura de vot. 

- 24 voturi pentru  
 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 

domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Albinelor nr. 70 A-B, 
înscris în C.F. nr. 408581 Timişoara, nr. topo. 3450/1, în vederea reglementării situaţiei cu 

privire la folosinţa acestuia de către ALFA QUANTUM SPRL 
 

DL. ŢOANCĂ: Atentie, avem nevoie de 18 voturi.  
Initiez procedura de vot.  
-25 voturi pentru 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 

domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de 
locuinţă situat în Timişoara, str. Treboniu Laurean nr. 3 

 
DL. ŢOANCĂ:  Initiez procedura de vot. 
- 24 voturi pentru 
-  1 abtinere  

 
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de 

locuinţă situat în Timişoara, str. Dr. Iosif Nemoianu nr. 9 
 

DL. ŢOANCĂ:  Atentie, 18 voturi.  
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Initiez procedura de vot.  
- 25 voturi pentru 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafaţă de 43.480mp teren 

înscris în CF nr. 72740 Timişoara nr. top 3565/1/3/2 conform Sentinţei Civile nr. 
1695/19.04.2013 a Tribunalului Timiş 

 
D-NUL FOLICA: Aici am dori sa se verifice daca exista o cale de atac pentru aceasta 

hotarare definitiva si irevocabila si daca primaria si-a exercitat toate drepturile. Am vrea o 
informare mai clara. Cum s-a pierdut acest proces si de cine. 

D-NUL TOANCA: Sunt doua intrebari. Daca mai exista o cale de atac pentru a impiedica 
punerea in practica a acestei sentinte. D-nul Secretar zice ca nu mai este. 

D-NUL FOLICA: Mai am ceva. 
D-NUL TOANCA: D-nul Secretar nu vrea sa raspunda.  
D-NUL SECRETAR: Raspund. 
D-NUL FOLICA: Doresc sa se faca o ancheta interna si sa  se clarifice.  
D-NUL TOANCA: O ancheta interna in care sa se clarifice cine a pierdut acest proces.  
D-NUL ORZA: Sunt situatii de genul asta cand vine instanta si obliga, de ce mai votam? 

Daca e decizia instantei, de ce nu si-o asuma? Vine nu stiu care  si ne da in judecata… 
D-NUL SECRETAR: Daca observati, e foarte corect facuta hotararea. Sa ia act de 

sentinta civila. Legea obliga, banii nu sunt ai nostri, banii sunt la Ministerul Finantelor, terenul e 
al statului roman, noi suntem obligati sa luam act de aceasta sentinta civila, votez ca iei act, la 
toate hotararile judecatoresti care sunt definitive si irevocabile, iei act. 

D-NUL FOLICA: Domnule Secretar, e o diferenta mare de pret, de la 150 euro in zona 
la 17 euro.  

D-NUL SECRETAR: Noi am cerut, si eu sunt de acord cu d-ta, ca sa nu existe 
suspiciuni, d-nul Primar poate sa dispuna si sa se faca o verificare, tot pretul nostru care s-a cerut, 
noi am plecat  la 200 euro, plus materialui lemons si tot. S-a facut expertiza, contraexpertiza, s-a 
dus procesul asta, se poarta de 7  ani de zile, aici s-a ajuns. Eu nu cred ca este vina din partea 
executivului care a avut o pozitie diametral opusa. N-am accesat niciodata, la nici o expertiza, la 
nici un punct de vedere, din pacate, ne supunem hotararilor instantei.   

D-NUL FOLICA: V-ati adresat Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru revizuire? 
D-NUL SECRETAR: Nu stiu ce sa revizuiasca, jurdicul sa vada situatia.  
D-NUL TOANCA: Initiez procedura de vot. 
-17 voturi pentru 
3 abtineri 
 Proiectul a cazut. Trebuia 2/3. 
D-NUL SECRETAR: De ce 2/3? 
D-NUL TOANCA: Asa scrie la mine, cvorum. 
D-NUL SECRETAR: Au trecut gresit fetele. Iei act de luare la cunostinta. De ce 2/3? 
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D-NUL TOANCA: Asa scrie aici. O.K. Daca e o simpla procedura care nu vizeaza 
bugetul local, ci bugetul ANAFU-lui, la mine asa scrie aici, in materialul pregatit de catre 
secretariat. Trecem mai departe. 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. 

Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2014 
 

D-NUL TOANCA: Initiez procedura de vot.  
-25 voturi pentru 
- 1 abtinere 
Proiectul a trecut. 

 
PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contractului de asociere şi a contractului 
de comodat dintre Municipiul Timişoara şi EON Gaz Distribuţie S.A. în vederea realizării 
şi a exploatării în siguranţă a sistemului de distribuţie gaze naturale pentru imobilul de pe 

strada Ioan Plavoşin, nr. 21, din Timişoara, aflat în curs de reabilitare în cadrul proiectului 
„Reabilitare clădire pentru persoane în dificultate”, cod SIMS 40778. 

 
D-NUL TOANCA: Initiez  procedura de vot. 
-26 voturi pentru 
 Proiectul a trecut. 

 
PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. 
DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A.  a unei suprafeţe de teren în vederea 

amenajării unei parcări supraterane 
 

D-NUL PRIMAR: Este vorba, asa cum v-am informat pe cei care ati participat la sedinta 
pregatitoare, despre concesionarea terenului pe care exista la ora actuala o parcare la sol, in 
spatele magazinului “Bega”, in vederea realizarii acolo, intr-un timp foarte scurt, a unei parcari 
supraterane. Modul in care dorim sa se realizeze acest obiectiv extrem de important si de necesar 
pentru Timisoara, este urmatorul: primaria concesioneaza Societatii de Drumuri Municipale acel 
teren, societatea va plati o redeventa, asa cum se intampla uzual, cand e vorba de concesiuni, apoi 
S.D.M. va cauta un partener printr-o procedura care este anexa la hotarare. Procedura vizeaza 
selectarea investitorului privat dupa criterii foarte clare si nu prin negociere. Vrem sa stie cat mai 
multa lume ca Timisoara cauta un investitor pentru realizarea acestei parcari supraterane. 
Departajarea intre ofertanti se va face in functie de numarul de locuri de parcare realizate, in 
finctie de cota-parte din acestor locuri pe care investitorul le lasa la dispozitia municipalitatii si in 
functie de timpul in care se finalizeaza investitia. In plus, se impune o conditie, ca pretul parcarii, 
tariful la care va fi exploatata parcarea, desigur, de catre investitor, sa nu poata depasi media 
tarifelor platite in zone centrale, in cele trei orase din tara cele mai apropiate de populatie de 
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Timisoara. Am considerat ca este bine sa introducem si o astfel de masura de protectie, pentru ca, 
dupa finalizarea proiectului de reabilitare a zonei istorice, anticipam ca va fi o mare afluenta de 
timisoreni si de vizitatori in zona, ca va fi o mare nevoie de locuri de parcare si n-am vrea sa 
riscam, data fiind insuficienta numarului de locuri, sa se profite de o situatie de pseudomonopol si 
sa se practice tarife exagerate. Rugamintea mea este sa fiti de acord cu prevederile acestei 
hotarari, in toti termenii ei. Va multumesc. 

D-NUL TOANCA: Multumesc d-lui Primar. Domnul Mosiu, se pregateste d-nul Herzog. 
D-NUL MOSIU: Va multumesc, domnule presedinte. Tin sa subliniez ca am facut parte 

si inca fac parte din comisia de negociere parcari din vechea administratie, comisie condusa de 
domnul viceprimar Stoia, nu stiu daca s-a desfiintat sau nu acea comisie. In urma cu trei ani, 
impreuna cu cei de la ADP am fost la Beograd, care are 11 parcari supraterane si de nenumarate 
ori am ridicat aceasta problema stringenta a orasului si necesitatea de a face parcari supraterane si 
mai putin subterane. Cu toate ca am gasit si am fost la negocieri cu trei parteneri, daca nu ma 
insel,  care au fost dispusi sa faca parcari subterane, una dntre ele fiind in spate la “Bega”, in 
actualul parc Bratianu. Toti partenerii care au venit la negocieri au subliniat faptul ca este 
obligatoriu sa gestioneze atat parcarea cat si parcarea strazilor adiacente. De ce subliniez acest 
lucru: conform contractului, de ex. in contract, la cap.5, lit.D, spune asa: asociatul nr.1, respectiv 
S.D.M., are obligatia sa recruteze, sa angajeze in cadrul societatii sale, personalul necesar 
exploatarii obiectivelor aduse ca aport de asociatul nr.2, adica sa gestioneze aceasta parcare. 
Acum, domnule Primar si stimati colegi, mi se pare curios ca un investitor care vine cu 3 
milioane euro, contra unui teren de 900, sa fie de acord ca aceasta parcare sa fie gestionata de 
S.D.M. Nu stiu daca cineva dintre privati o sa riste 3 milioane, nestiind cand isi recupereaza 
banii. Iar in legatura cu pretul, din nou cred ca pretul ar trebui sa ramana in apanajul 
investitorului respectiv, fiind un business la urma urmei, eu cred ca el ar avea tot interesul sa-si 
amortizeze aceasta investitie si nu sa-i punem noi un tarif, indiferent care ar fi respectivul tarif, 
avand in vedere experienta neplacuta cu parcarea subterana din Piata 700. Consider ca pct. D si e 
un amendament, ar trebui retras si mutat la investitor, adica investitorul sa se ocupe de gestiunea 
parcarii si in nici un caz altcineva.   

D-NUL TOANCA: D-nul Primar vrea sa va raspunda. 
D-NUL PRIMAR: Sunt total de acord cu d-nul consilier Mosiu si regret ca S.D.M.-ul nu 

vrea sa inteleaga ca lucrurile trebuie sa se intample cu totul altfel decat in mentalitatea celor care 
se implica pe acolo. Chiar sunt deranjat ca s-a procedat asa, nerespectandu-se liniile directoare pe 
care le-am stabilit, inclusiv in privinta unei valori pentru teren. Apare acolo contributia S.D.M.-
lei este in jur de…nu stiu cat. Ne selectam un partener dupa niste criterii, acelea sunt criteriile. Cu 
acel teren poti face diverse lucruri. Valoarea terenului este una daca faci acolo o parcare, e cu 
totul alta daca faci un hotel Hilton sau mai stiu e ce, dar trebuie sa vedem interesul plubic. 
Interesul public este sa realizam acolo o parcare, nu sa facem o afacere imobiliara, ca, daca s-ar 
pune problema unei afaceri imobiliare, atunci am scoate la licitatie acel teren si am vedea care e 
pretul cel mai mare. Dar noi vrem sa rezolvam problema parcarilor in zona centrala a 
municipiului Timisoara. Oricat am  spus ca este alta abordare, in final, ca nu pot sa citez de o suta 
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de ori toate detaliile acestea, apar astfel de lucruri. Sunt total de acord si, daca propuneti un 
amendament, eu m-as bucura ca el sa fie votat si sa imbunatatim aceasta propunere.  

D-NUL MOSIU: Multumesc, domnule Primar, eu propun la asociatul nr.2 sa mai fie 
introdus un punct K, unde sa se specifice ca gestiunea si recrutarea personalului sa fie facuta de 
catre investitor.  

D-NUL TOANCA: Corect. Initiez procedura de vot pentru amendamentul colegului 
nostru.  

-24 voturi pentru 

D-NUL MOSIU: Sa fie retras pct. D de la cap.5. 
D-NUL TOANCA: Initiez procedura de vot si pentru celalalt amendament.  
- 25 voturi pentru 

Amendamentul a trecut.  
 
D-NUL SANDU: Avand in vedere ca suprafata este foarte bine stabilita si exista 

normative care stabilesc extrem de clar norme pentru care o parcare de acest gen sa-si desfasoare 
foarte bine functiunea, practic, nu cred ca stabilirea unui numar maxim de locuri de parcare poate 
fi un criteriu. Pentru ca, practic, pe o anumita suprafata de teren, in conditiile respectarii 
normelor, se poate  amenaja doar un anumit numar de locuri de parcare. Orice suplimentare a 
numarului respectiv de locuri de parcare se poate face doar prin reducerea dimensiunilor 
rampelor de acces, discutam de o cladire de cinci nivele, de la doua la una, deci, tot ce se 
intampla pentru cresterea locurilor de parcare se face in detrimentul  confortului utilizarii 
respectivei parcari. Exista pericolul ca in momentul in care vom asigura investitorul de un punctaj 
mult mai bun pentru fiecare loc de parcare nou creat, aceasta sa  se desfasoare sau toate acestea sa 
rezulte, sa se duca la o  reducere a confortului utilizarii respectivei parcari. De aceea cred, si am 
vazut in parcarile standard, pe o suprafata de genul acesta se pot obtine intre 92 si 94 de locuri de 
parcare si cred ca n-ar fi bine sa incercam sa maximizam peste acest numar, numarul locurilor de 
parcare pe nivel, pentru ca riscam sa aducem functionalitatea parcarii intr-o mare problema. .  

D-NUL PRIMAR: Eu cred ca este un criteriu pe care trebuie sa-l avem in seama, pentru 
ca proiectantii cu care vin investitorii pot sa aiba diverse viziuni si pot sa nu vina neaparat cu 
proiecte rationale. In plus, exista diverse solutii. Exista, spre exemplu, solutia “smart parking”. 
Daca vine un investitor si vrea sa faca “smart parking”, noi nu-l impiedicam daca vine cu asa 
ceva. Eviudent ca el va realiza mult mai multe locuri decat cineva care vine cu solutia clasica, 
pentru ca nu mai e nevoie de caile de acces pe solutia “smart parking”. Evident ca e mult mai 
costisitoare, dar daca investitorul si-o asuma, sa nu-l impiedicam noi.  

D-NUL TOANCA: Da, eu o sa rog si grupul PDL, pentru ca, vedeti in material, fiecare 
grup trebuie sa-si nominalizeze cate un consilier pentru a face parte din acea comisie si-i rog pe 
colegii mei sa-l nominalizeze pe d-nul Sandu pentru ca are idei de acest gen si a fost si in 
mandatul trecut foarte activ.  
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D-NUL MOSIU: Dar nu stim daca comisia de parcari s-a desfiintat, asta am intrebat pe 
d-nul viceprimar.  

D-NUL TOANCA: S-a desfiintat sine die, haideti sa nu fim rautaciosi.  
D-NUL MOSIU: Nu, domnule presedinte, usor, intrebati-l pe d-nul viceprimar. 
D-NUL TOANCA: Aceea e o comisie care are treaba ei, asta e o comisie din care face 

parte, dupa cum vedeti, staff-ul din S.D.M. si patru consilieri. Eu o sa-mi permit sa anticipez 
putin propunerile si o sa-l propun pe d-nul consilier Stoia, din partea PSD in aceasta comisie. Rog 
PNL-ul sa faca o nominalizare. 

D-NUL PRIMAR: D-nul consilier Jichici. 
D-NUL JICHICI: Din partea PDL d-nul Sandu.  
D-NUL TOANCA: D-nul Sandu si rog P.N.T.-ul cu P.P.D.D.-ul sa se puna de acord 

pentru un reprezentant. D-nul Folica.  
Initiez procedura de vot pentru desemnarea si completarea comisiei. 
-25 voturi pentru 
Votam proiectul in integralitatea sa. 
-25 voturi pentru  
 

D-NUL HERZOG: Vroiam un angajament public d-lui Primar ca nu va fi afectat Parcul 
Civic. Au fost foarte multe speculatii de-a lungul timpului ca se va interveni, se va da o bucata de 
parc pentru a se face parcare si ar fi bine sa clarificam cetatenilor orasului ca nu e cazul sa se 
intample asa ceva si a doua e o nelamurire a mea , nu o obiectiune, e o nelamurire a mea 
personala, de ce se trece prin S.D.M. de la care incasam o redeventa foarte mica, de 1% si nu se 
face direct intre  Consiliul Local asocierea si un tert investitor. E o nelamurire, nu stiu de ce se 
apeleaza la modalitatea asta.  
    

D-NUL PRIMAR: La intrebarea pusa, in privinta parcului, nu se afecteaza parcul, 
parcarea se va construi pe terenul care nu inseamna spatiu verde la ora actuala. Este un lucru 
categoric, iar la intrebarea de ce prin S.D.M., cred ca forma legala care a fost recomandata a fost 
o asociere in participatiune intre doua societati comerciale, pot fi mai multe, intre S.D.M. si un 
partener, aici, dupa modelul dupa care s-a facut  parcarea de la Finante, din P-ta 700. Numai 
selectia partenerului se face altfel, se face prin competitie.  

D-NUL TOANCA: Multumesc. Va propun sa votam acest proiect. 

D-NUL PRIMAR: E vorba de un comentariu pe care il consider foarte important si vreau 
sa profit de faptul ca se transmite in direct aceasta sedinta. Noi nu rezolvam problema parcarilor 
nici pe departe, in zona centrala, in jurul zonei Cetate, construind acest parking. Dar cu 500 de 
locuri aproximativ in plus va fi mult mai bine decat acum. Este imperios necesar sa obtinem 
terenul din parcul Bratianu, teren care nu e spatiu verde la ora actuala, ci pe care sunt doua baterii 
de garaje, garaje reprezentand constructii private. Si vreau sa lansez un apel catre proprietarii 
acestor constructii sa inteleaga care este interesul public a Timisoarei, sa inteleaga ca avem 
inclusiv o hotarare de Consiliu Local adoptata la sedinta precedenta, care declara ca este de 
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interes public terenul pe care se afla garajele dinsilor, si vreau sa-i rog sa raspunda adresei pe care 
le-am transmis-o luni, prin care le-am cerut sa fie pozitivi, sa renunte la acele constructii, sa 
disponibilizeze terenul, desigur, aratand si deschidere inspre a le compensa. Daunele, pe care, 
trebuie sa recunoastem ca le au, renuntand la niste constructii in posesia carora sunt acolo. Insa, 
totul trebuie sa fie facut cu bun-simt, echilibrat si sunt convins ca domnii respectivi, familiile 
respective ca cetateni ai Timisoarei, vor reactiona in termeni pozitivi. Va multumesc.   

D-NUL TOANCA: Va multumesc, d-le Primar, pentru aceste precizari. Trecem la pct.13. 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr 149/24.04.2012, 

completata prin Hotararea Consiliului Local nr. 243/29.05.2012  si Hotararea Consiliului 
Local nr.557/31.10.2013 , privind aprobarea  avalizarii de catre Municipiul Timişoara a 

biletelor la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A. în vederea 
finanţării proiectului   “Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din 

deşeuri municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia in cadrul CET Sud 
Timişoara“ 

  
DL. PRIMAR:  Este un proiect foarte important, stiti de cand ne zbatem sa dam drumul 

efectiv proiectului de construire a incineratorul de deseuri. Ar fi o premiera pentru aceasta parte 
de Europa chiar, nu numai pentru Romania si e cam unul din ultimii pasi care trebuie facuti, 
aceasta aprobare pe care trebuie sa o dati. 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

- 23 voturi pentru 

 

 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de  hotărâre privind dezlipire parcelă cu nr. top. 437083, teren în extravilan 

Timişoara. 
 

Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
- 23 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 15 AL ORIDNEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind atribuirea unor spaţii situate la parterul şi etajul imobilului din 

Timişoara, str. Cornelia Sălceanu nr. 17 către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară 
Timişoara – Serviciul pentru Copii cu Dizabilităţi PODUL LUNG. 

 
DL. TOANCA; Cine este pentru ? 

 -22 voturi pentru 
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PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
din Timişoara, str. C. Brediceanu nr. 37 în folosinţa gratuită către Asociaţia Autism 

Infantil Timişoara 
 

DL. TOANCA; Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  redistribuirea şi retragerea dreptului de folosinţă a unor 
parcele situate în Timişoara, str. Traian Vuia, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

15/2003 
 

DL. TOANCA; Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 
 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a 

terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. MG BUILDING 
DESIGN S.R.L 

 
DL. TOANCA; Cine este pentru ? 

 -22 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului 

Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului nr. 9 – Spaţiu Comercial, 
situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 4, la preţul de 13.000 euro. 

 
DL. TOANCA; Cine este pentru ? 

 -24 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului – birou , situat în 

imobilul din str. Z. Nedelcu nr. 9 ,la preţul de 58.000 lei 
 

DL. TOANCA; Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
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PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului 
Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului de alimentaţie publică – Restaurant, 

situat în imobilul din str. Romulus nr. 32, la preţul de 220.000 euro 
 

DL. TOANCA; Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 

Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a apartamentului nr. 19b – 
Spaţiu cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în imobilul din Splaiul 

Nistrului nr.1, la  preţul de 120.000 euro 
 
 

DL. TOANCA; Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotarare privind  transmiterea din administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara  in administrarea Mitropoliei Banatului – Arhiepiscopia  

Ortodoxa Romana a Timisoarei, a imobilului situat in Timisoara, str. Liviu 
Rebreanu nr. 35, compus din cladire scoala cu S+P+2E, centrala termica, sala de 

sport si teren aferent 
 

Dl. TOANCA: In sala este prezent reprezentantul Arhiepiscopiei Ortodoxe Timisoara 
care va poate sta la dispozitie cu orice intrebari pe aceasta tema.  

Dl. FOLICA:  As dori sa se traca in contractul de reziliere, la clauze privind rezilierea 
contractului , ca nu se vor percepe taxe pentru copiii care frecventeaza aceasta scoala. 

Dl. PRIMAR: Sigur ca poate aparea tentatia unui amendament de tipul acesta dar haideti 
sa ne gandim daca ar fi posibil sa functioneze scoala numai cu banii care provin de la minister ca 
alocatie cu titlu de finantare de baza. Nici o scoala n-ar putea sa reziste numai cu acei bani ca 
dovada ca si noi trebuie sa alocam pentru scolile de stat sume destul de importante pentru a le 
permite functionarea si cred ca oricat ne-ar placea ca la acea scoala sa nu se perceapa taxa, 
prectic cred ca Mitropolia nu ar putea sa asigure scolarizarea copiilor in conditii bune fara a 
percepe o anumita taxa. Totul este sa nu se incerce sa se obtina profit din scoala, ca asta chiar ar 
fi condamnabil si nu cred ca s-ar putea pune problema in acesti termeni. Noi venim cu un ajutor 
ca acea cladire sta sub cheie si e pacat sa nu o folosim si o dam pentru a fi folosita in interesul 
copiilor si nu pentru a face cineva profit din utilizarea ei. 

Dl. TOANCA:  La scoala Antim Irvireanul nu se percep nici un fel de taxe pentru 
invatamant, se percep taxe daca parintii apeleaza la instrumente de tip after scool, limbi straine. 
Nu-I obliga nimeni sa faca acest lucru. Aici sunt aproximativ 80 de copii, invatamantul este 
gratuit. Cat priveste gradinita TROITA se percepe o taxa pentru mancare ca la orice gradinita din 
Romania. Acest tip de invatamant nu difera cu absolut nimic . 30% din elevii scolii beneficiaza 
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de burse de scolarizare platite in proportie de 84% de Arhiepiscopie iar 20% din copiii gradinitei 
beneficiaza de aceste burse sociale pentru ca sunt cazuri sociale. In atari conditii, avand si 
asigurarea promotorilor acestui material ca nu se percep taxe , eu subscriu la ceea ce a spus 
domnul primar.Daca vreti eu va supun amendamentul la vot dar este tautologic. E clar ca nu 
percep taxe pentru…amendamentul sa fie ca nu se percep taxe pentru procesul de invatamant. 
Nu subscriu la acest amendament. Supun la vot amendamentul colegului nostru, pentru ca el este 
deja in contract. 

Dl. TOANCA: Cine este pentru acest amendament ? 
- 10 voturi pentru 
-  9 voturi impotriva 
-  2 abtineri 

Dl. TOANCA: Cine este pentru proiectul de hotarare ? 
-23 voturi pentru 
-  2 abtineri 

Am uitat sa va spun ca Arhiepiscopia este dispusa, in cazul in care strategia pe zona 
invatamantului, a municipalitatii se orienteaza spre acea zona, ca in contrapartida pentru faptul ca 
avem termen mediu si lung ,problema invatamantului in Timisoara s-a rezolvat, sa cedeze scoala 
Moise Nicoara din Badea Cartan. Noi am alocat anul trecut 1,5 miliarde in decembrie pentru 
aceasta scoala. Din acei bani s-au cumparat materiale de constructie . In cazul in care primaria  
doreste sa beneficieze de serviciile pentru aceaa scoala, putem in contrapartida sa rezolva aceasta 
scoala. 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINEI  DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării terenurilor atestate în domeniul public al 

Municipiului Timişoara conform H.G. 1016/2005, precum şi înregistrarea în contabilitate a 
valorii terenurilor evaluate conform Anexei. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

- 25 voturi pentru 
 

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind obligativitatea comercianţilor din pieţele agro-alimentare ale 
Timişoarei de a indica prin afişare vizibilă preţurile şi provenienţa produselor vândute, 

conform Anexei. 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
- 24 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind repartizarea ap. 5 din str. Miloia Bl. B2, către Zănoagă Alina 
Claudia 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
-23 voturi pentru 
- 1 abtinere 
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PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate 
în Timişoara str. Gheorghe Bariţiu nr. 18, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2014, 
Asociaţiei „Serviciului de Ajutor Maltez în România Filiala Timişoara” 
 

Dl. FOLICA:  Catre ce categorie de persoane se adreseaza acest serviciu 
D-na DIR:  Avem in special persoane varstnice, avem un camin de batrani pentru 20 de 

persoane varstnice, avem un program de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice si o 
cantina sociala, transportam hrana calda la domiciliu. 

Dl.FOLICA: Are importanta etnia? 
D-na DIR: Nu are nici o importanta nici etnia, nici religia. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
-21 voturi pentru  
- 1 abtinere 

 
 
 
 

PUNCTUL 28 AL ORIDNIE DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate 

în Timişoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local pentru anul fiscal 
2014, Asociaţiei Oncohelp. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
-23 voturi pentru  

 
 
 
 
 
 

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri, datorat 

bugetului local pentru anul fiscal 2014, Fundaţiei „Pentru Voi”, pentru patru clădiri 
 

Dl. DIACONU:  
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DL.TOANCA: Cine este pentru acest amendament? 
 -24 voturi pentru 
Cine este pentru acest proiect in intregime? 

- 23 voturi pentru 
 
PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a Convenţiei – anexă la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 137/24.04.2007 încheiată între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Ajutor 

Maltez în România, Filiala Timişoara pentru susţinerea serviciului social „Cantina Socială 
Aurelian Balint” privind cazurile care necesită transport la domiciliu a hranei, din Municipiul 

Timişoara 
 

DL. TOANCA:  Cine este pentru ? 
- 20 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării Cantinei de Ajutor Social Timişoara la  
„Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Naţional – 2014” în vederea achiziţionării unui 

autovehicul prin acest program 
 

DL. TOANCA:  Cine este pentru ? 
- 22 voturi pentru 

 
PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara la 
“Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto  Naţional” – 2014 în vederea achiziţionării 

a două autovehicule prin acest program 
 

DL. TOANCA:  Cine este pentru ? 
- 23 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare  nerambursabilă alocate de 

la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi nonprofit de interes local, pe anul 
2014 

DL. TOANCA:  Cine este pentru ? 
- 20 voturi pentru 
-  1 abtinere 
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PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de 

partener follower la proiectul “Smart Cities 2014” 
 

Dl. PRIMAR:  Este un proiect foarte important prin care noi putem sa obtinem 1 milion 
de euro nerambursabili. Acum se constituie un consortiu in care noi am putea sa intram si sunt 
convinsa ca d-vs veti vota in acest sens, alaturi de orase recum Ulm, Solnok si de Universitati 
precum Novi-Sad, Universitatea de Economie din Budapesta, Universitatea din Novi-Sad, 
Colegiul din Solnok si evident Universitatea Politehnica din Timisoara. Ce s-ar face in cadrul 
acestui proiect ? 
 Pe de o parte ar fi anumite studii finantate dar s-ar realiza la scara pilot si anumite echipari 
ultramoderne ale orasului, cu biciclete cu motor electric,scutere cu motor electric si statii de 
incarcare a bateriilor acestora. Fara a fi finantata la o scara mare, se prefigureaza si realizarea 
retelei urbane a Timisoarei de statii de incarcare a bateriilor vehiculelor electrice, de la autobuze, 
masini, scutere, etc. 
 O alta directie a proiectului vizeaza introducerea de senzori pentru optimizarea 
consumului de energie in  consumul public. 
Avem ocazia sa ne implicam si va rugam sa votati. 

DL. TOANCA:  Cine este pentru ? 
- 23 voturi pentru 

 
PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind alocarea, pentru anul 2014, de la bugetul local a sumei de 30000 
lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50 de ani de căsătorie 

din Timişoara 
 

Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotarare privind  reglementarea procedurilor de inscriere/radiere a 

constructiilor realizate fara Autorizatie de Construire/Desfiinţare si descrierea corecta a 
regimului de inaltime a constructiilor inscrise in cartea funciara 

 
Dl.MOSIU:  La Anexa 1 la intabulare, la punctul 10, o completare cu subpunct, suprafata 

construita si as completa: ” pentru fiecare nivel”. La Anexa 1, la intabulare.Pe fiecare nivel 
pentru a nu fi dubii 

Dl. TOANCA: Cine este pentru acest amendamant de a se preciza suprafata construita la 
fiecare nivel ? 
 -21 voturi pentru 
Cine este pentru acest proiect in intregime? 

- 24 voturi pentru 
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PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire parc 

industrial”, str. Ovidiu Cotruş, CF nr. 422607, nr. top 422607, Timişoara. 
 
 

Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -24 voturi pentru 
 

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului 

„Amenajare strada Prof. Mircea Neamţu” 
 

Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului „Amenajare 

strada Edgar Quinet” 
 
 

Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de 

investiţii: „Execuţie fântână ornamentală strada Aştrilor” 
 

Dl. PRIMAR:  Stiti ca am amenajat o noua piateta in oras  unde la ora actuala sunt 
casutele de Paste si cuprinde la nivel de proiect aceasta fantana care nu este de mare anvergura. 
Este vorba de o piateta in fata Scolii Generale nr. 30. Rugamintea este sa votati ca sa nu ramana 
un proiect neincheiat. 

Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
 - 1abtinere 
 

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 
managementului Filarmonicii Banatul, Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely şi 
Teatrului German de Stat 
 

Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -24 voturi pentru 
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PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  acordarea unui mandat special împuternicitului  

Consiliului Local al Municipiului Timişoara în  Adunarea Generală ordinară a 
Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş 

 
Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 

 -22 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  constituirea şi funcţionarea subcomisiei de dialog social la 

nivelul Primăriei Municipiului Timişoara. 
 

Dl. RUSET: As face un amendament de corectii materiale din cadrul Regulamentului cadru. 
Sunt 6 locuiri unde in loc de “subcomisie de dialog social” apare “comisie de dialog social” 

Dl. TOANCA: Rog secretariatul, in momentul in care se va redacta hotararea sa se tina cont 
de aceasta propunere. 

Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 

 
 

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 15.04.2014 

PUNCTUL 1 ANEXA 
Sentinţa  nr. 8582/2013 a Tribunalului Timiş privind admiterea în parte a acţiunii 

formulate de reclamanta S.C. ROMEL INTERESTS PRODUCTION and Service S.A. , 
prin care obligă pârâţii ( Consiliul Local şi Municipiul Timişoara) la plata sumei de 

11.671.113 lei  despăgubiri şi suma de 30.000 lei cheltuieli de judecată 
 
           DL. FOLICA:  Daca poate domnul secretar sa ne informeze cum s-a pierdut acest proces?  

Dl. PRIMAR:  E vorba despre ceva ce s-a intamplat in timpul administratiei precedente si 
dupa informatiile pe care le-am primit rezulta ca este vorba despre o decizie a puterii 
judecatoresti care nu pare deloc in regula. Puterea judecatoreasca este independenta si asa este 
bine dar avem 3 puteri in stat. din cate am inteles eu, Consiliul Local de la acea vreme a votat in 
interesul public de o anumita maniera si acum cei care au votat in interesul public risca sa fie pusi 
sa plateasca daune ceea ce nu cred ca est in regula. Nu stiu detalii, am ajuns la aceasta concluzie 
in urma unei informari sumare pentru ca lucrurile s-au petrecut recent. 

Dl. SECRETAR:  Toata povestea a inceput in anul 2006 cand domnul Seracin  a cerut la 
Serviciul de Sistematizare sa i se aprobe un PUZ prin care voia sa construiasca o cladire cu 14 
etaje in zona Antenelor. Nu a depus toata documentatia necesara, au avut loc o serie de 
corespondente intre Directia de Urbanism si dansul, si cert este ca in anul 2008 a obtinut o 
hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila prin care Consiliul Local a fost obligat sa ii 
aprobe fara nici un fel de documentatie acel PUZ.  

In sedinta respectiva s-a deturnat problema in sensul ca s-a cerut 14 etaje in loc de 10 si 
de aici au inceput o serie de discutii in contradictoriu, nu se respecta PUG –ul, si pana la urma 
desi eu am spus ca fiind o hotarare la momentul respectiv, am spus ca orice hotarare 
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judecatoreasca trebuie sa fie respectata. S-a picat la 13 voturi, 2 abtineri si restul consilierilor nu 
au votat. Intre timp domnul Seracin a deschis un proces prin care ne-a cerut noua daune spunand 
ca are materialele pregatite si ca a fost prejudiciat pentru ca nu a fost lasat sa construiasca acest 
lucru. In timpul procesului s-a demontat pas cu pas toata apararea lui vis-à-vis de materiale, s-a 
dovedit ca nu avea absolut nici un material, s-a demontat pas cu pas situatia si s-a scos si acum la 
zi de la Registrul Comertului ca firma aceea nu a produs nici un leu beneficiu, profit si practic el 
nu avea posibilitatea sa construiasca , ne-am judecat vreo 4 ani, s-a ajuns la Curtea de Apel care a 
trimis spre rejudecare cu o contraexpertiza contabila care sa spuna : “dar daca s-ar fi construit cat 
ar fi fost beneficiul si cat ar fi fost prejudiciul” ? 

Si-a facut o expertiza contabila, noi nu am fost de acord, s-a facut contraexpertiza, in final 
s-a sjuns la urmatoarea situatie: s-a obligat Consiliul Local sa-I plateasca din 2006 pe 100% 
ocupare, cazare, cu tot hotelul ocupat 100% ep o perioada de 4 ani cu 14 etaje, 6 milioane a venit 
castigul fara cheltuieli fara nimic, si se spunea ca a facut si o parcare cu 400 locuri si s-a ajuns la 
4 milioane si cu 7 s-a ajuns la 11 milioane. 
 Noi acuma suntem in faza de recurs. Recursul este in termen, se va pregati de catre ai 
nostri. Pe langa acest proces mai este un proces separat in care imi cere mie 500 000, lui domnul 
Ciuhandu 500 000 tot pe chestia asta, si care a fost suspendat si mai este un proces cu consilierii 
care au votat atunci contra si le cere si lor  banii separat. 

Dl. FOLICA:  Noi ce votam acum daca nu s-a incheiat procesul? 
Dl. TOANCA: Nu votam, este o informare. 
Dl. SECRETAR: Trebuie sa va fie adusa la cunostinta  aceasta problema. 
Dl. JICHICI:  Eu vreau sa atrag atentia colegilor consilieri si mai ales a celor care sunt la 

primul mandat in consiliul local. Nu este prima data cand Consiliul Local al Municipiului 
Timisoara este pus in fata unei hotarari judecatoresti, ambigue,incorect, inconsistent si incoerent 
formulate care nu ii da nici o varianta legala de a emite o hotarare de Consiliu Local. Vreau sa 
completez ceea ce a spus domnul secretar, hotararea judecatoreasca pe care acea societate a 
primit-o , care obliga Consiliul Local la emiterea unui HCL referitor la PUD nu era o hotarare 
care sa spuna expres “Consiliul Local al  Municipiului Timisoara esti obligat prin aceasta 
hotarare sa aprobi un PUD de P+14” ci era o hotarare formulata intr-un mod foarte bine si foarte 
subtil gandit care spunea “trebuie sa-I dai un PUD in conformitate cu prevederile legale”. 
Prevederile  legale spun ca maximul pe care il poti aproba prin derogare de la regimul de inaltime 
al PUG este cu 2 etaje in plus fata de cladirile invecinate. Limita maxima la cladirile invecinate 
este de P+10. In conditiile in care in urma acelei hotarari judecatoresti societatea respectiva a 
insistat sa mentina documentatiile cu P+14. Consiliul Local al Municipiului Timisoara a fost pus 
in situatia de a alege intre:  
-a respecta o hotarare judecatoreasca  si a incalca legea privind legea privind urbanismul si 
amenajarea teritoriului in Romania  
- a  nu incalca legea privind urbanismul si amenajarea teritoriului in Romania si a respecta acea 
sentinta judecatoreasca 
 Vreau sa subliniez ca situatia este una extrem de grava pentru ca din punctul meu de 
vedere se limiteaza capacitatea de deliberare instutuita prin lege a Consiliului Local si se pune o 
presiune cu caracter financiar asupra membrilor Consiliului Local e cu totul alt domeniu decat 
legalitatea. 
 Solicit cu aceasta ocazie din partea Consiliului Local un vot consultativ pentru a cere 
Directiei Juridice sa faca o sesizare catre organele abilitate de la nivelul Consiliului Superior al 
magistraturii si aici ma refer la Inspectia Judiciara pentru ca aici, si o spun raspicat, asistam la un 
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abuz. Nu cred ca un organism cum este Consiliul Local al Municipiului Timisoara poate fi pus 
intr-o asemenea situatie intr-un asemenea mod. 

Dl. TOANCA: Am mai avut spete de acest gen cu Sedako si alte astfel de sentinte in care 
noi eram obligati sa trecem printr-o majoritate, o documentatie care nu incadra nici cu PUG-ul 
nici cu reglementarile de urbanism . In cazul in care erau colegi care nu doreau sa faca acest 
lucru, ne trezeam fie cu amenintari, fie cu procese. Nu s-au pierdut pana acuma, nu au fost cazuri 
ca in alte consilii locale in care unii consilieri, primarul sau viceprimarii au platit din buzunarul 
personal astfel de sentinte. Eu subscriu la ceea ce spunea colegul meu si supun la vot, un vot 
consultativ ca directia de resort din  cadrul municipalitatii sa se sesizeze acolo unde trebuie si pe 
viitor sa se recomande in masura in care in actul de justitie, organismele de specialitate pot face 
astfel de recomandari, sa se inceteze cu astfel de presiuni financiare asupra unor consilieri care 
voteaza in conformitate cu legea. 
Cine este pentru ? 

- 19 voturi pentru 
-  4 abtineri 

Facem o astfel de solicitare si tinem pumnii Directiei Juridice sa  castige recursul. 
  

    PUNCTUL 2 ANEXA 
Raportul de activitate nr.SC2014 – 9822/14.04.2014 privind deplasarea în Spania şi 

Portugalia, în perioada 25 martie – 1 aprilie 2014 
 
                                                PUNCTUL 3 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului pentru  

gestionarea câinilor fără stăpân din Municipiul Timişoara 
 

Dl. PRIMAR:  As vrea sa pun o intrebare ca nu am apucat sa vad varianta finala. Am 
cerut sa fie incluse penalitati pentru operatorul care se va ocupa de populatia canina, pe de o parte 
in functie de numarul de cetateni care vor fi inregistrati ca muscati in oras de catre cainii fara 
stapani, pe de alta parte si in functie de numarul de caini care vor fi vazuti pe strada de echipe 
mixte formate din reprzentanti ai primariei, reprezentanti ai operatorului respectiv si poate si 
reprezentanti ai societatii civile.Dar cel putin reprezentanti ai celor 2 entitati care au un contract, 
primaria, respectiv operatorul de gestiune al populatiei canine. Cand a ajuns la mine materialul, 
erau trecute penalitatile in functie de numarul de cetateni muscati. 
 Trebuie  sa avem grija sa nu mai ajungem in situatia de a se incasa bani pentru gestiunea 
cainilor indiferent de eficienta activitatii. Indicatorii de performanta sunt foarte clari. Cata vreme 
avem cetateni muscati inseamna ca lucrurile nu sunt in regula. 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru acest proiect de hotarare ? 
- 21 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
PUNCTUL 4 ANEXA 

Proiect de hotărâre privind achiziţia a 2 buc Minibuze electrice cu 14 locuri 
 
   Dl. ORZA; La referat se spune ca se vor incarca la priza de acasa. Intrebarea este la priza cui? 
  Sper ca nu se intelege de aici ca daca va ramane in pana de curent microbuzul va primi de 
la priza de acasa cu stecherul… 

Dl. TOANCA:  La priza domnului primar… 



30 
 

Dl. PRIMAR:  NU. In nici un caz, nu stiu cine a scris asta… de la Uzina de Apa eventual 
ca avem acolo acea statie. E o eroare materiala 

Dl. ORZA:  Zice : incarcarea la priza simpla de acasa va dura 7-8 ore. 
Dl. PRIMAR:  La priza de casa, la priza obisnuita. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru acest proiect ? 

- 20 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
PUNCTUL 5 ANEXA 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în luna aprilie 2014 de către Municipiul 
Timişoara în cooperare cu Fundaţia Eurolink – Casa Europei a evenimentului „Sesiunea de 

operaţionalizare a Centrului Zonal de Competitivitate şi Training SUERD” şi alocarea 
sumei de 9000 de la bugetul local pentru acoperirea cheltuielilor implicate de organizarea 

evenimentului. 
 

DL. TOANCA:  Cine este pentru ? 
- 21 voturi pentru 

 
PUNCTUL 6 ANEXA 

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

Hotărârea Consiliului Local nr. 34/15.01.2013, prin Hotărârea consiliului Local nr. 
80/26.02.2013, Hotărârea Consiliului Local nr. 478/2013 şi Hotărârea Consiliului Local  nr. 

612/2013 
 

Dl. TOANCA: Este un proiect initiat de 12 consilieri, este vorba despre 350 de oameni 
care lucreaza in invatamantul preuniversitar din Timisoara, ma refer la personalul nedidactic, 
oameni care au salarul minim pe economie si care au venit prin intermediul sindicatului din 
invatamantul preuniversitar si au solicitat acest lucru. Sigur ca o sa ne putem prevala de 
argumente de genul pe care domnul primar le-a folosit in ianuarie ca facem discriminare intre 
grupuri, putem sa ne prevalam de argumente de tip fiscal desi nu e vorba de o suma foarte mare 
de la bugetul local care va fi data RATT-ului. Eu insist si fac apel la colegii mei sa incercam ca 
prin  acest vot sa avem grija de personalul cel mai prost platit dar acre face parte din procesul de 
invatamant. 

Dl. PRIMAR: Se intampla ca uneori sa nu fim de acord . Aceasta initiativa este 
discriminatorie si exista in Timisoara foarte multi cetateni care nu au cu nimic venituri mai mari 
decat cei din categoria mentionata. Exista in sanatate, exista in  administratia publica, mediul 
privat, o multime de angajati care au tot salariul minim pe economie. Nu cred ca este corect sa 
aprobam doar pentru o categorie astfel de facilitati. Trebuie sa avem in vedere si situatia 
economica. Stiti ca eu am facut acea propunere care viza multiple efecte pozitive si care au fost 
atinse in perioada de sarbatori in privinta gratuitatilor pe mijloacele de transport in comun si 
aveam intentia sa continuam si sa incurajam folosirea cat mai mult a mijloacelor de transport in 
comun. 
Daca ne uitam la situatia economica constatam ca ea nu este deloc buna si nu ne putem permite 
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Dl. PRIMAR: Numai că, dacă ne uităm la situaţia economică şi a RATT –ului şi a 
noastră a primăriei constatăm că ea nu este deloc bună şi nu ne putem permite să creem astfel de 
precedente pentru că în mod cert lucrurile nu s-ar putea opri aici. Şi aşa s-ar strânge o sumă destul 
de importantă. Vă spun aşa doar cu titlu de reflecţie poate,  pe viitor nu să introducem acum nici 
vorbă ca amendament pentru că eu o să vă rog să nu votaţi acest proiect. Dar, cu tot respectul încă 
o dată, m-am întrebat dacă nu ar fi  un câştig pentru Timişoara ca în week-end să fie transportul 
public gratuit, Sâmbăta, Duminica.  Să ne gândim să facem o analiză să vedem tot aşa urmărind 
să decongestionăm oraşul şi nu o alocare de fonduri cu titlu de asistenţă socială ci o alocare de 
fonduri pentru a decongestiona oraşul inclusiv pentru a-l cruţa de poluare sau a reduce poluarea 
produsă de maşini dar la asta ne mai gândim pe viitor,  trebuie să şi socotim că nu am o estimare 
a costurilor pe care le-ar presupune o astfel de măsură. În încheiere eu vă rog să nu votaţi şi să nu 
vă supăraţi că sunt împotrivă dar asta e.  

Dl. JICHICI: Cred că dincolo de ţinta directă a acestui proiect de hotărâre, cred că ar  
reprezenta un precedent exprem de incorect şi de periculos în acelaşi timp pentru Consiliul Local 
al Municipiului Timişoara să dea hotărâri de consiliu local care să fie ţintite către grupe sau 
grupuri de cetăţeni fără a exista nişte criterii foarte clare şi fără a exista o motivaţie de ce pentru 
unii se poate ceva şi de ce pentru ceilalţi nu se poate acelaşi lucru. De aceea cred că, stimaţi 
colegi, la nivel de principiu mi se pare incorectă abordarea din propunerea proiectului de hotărâre 
şi de asemenea cu tot respectul pentru colegii din PSD senzaţia pe care mi-o produce această 
propunere este că are o tentă foarte  populistă şi mi-e teamă să nu fie legată şi de contextul politic 
al acestui an electoral. Luna ianuarie face parte din acest an.  

Dl. ŢOANCĂ:  Din ianuarie era propunerea am tot amânat-o în urma discuţiilor cu dl. 
Primar iar ţinta este un segment minuscul deci ahiar nu are. Impact electoral are ce spunea dl.  
primar.  

Dl. JICHICI: Lăsând însă la o parte această consideraţie de ordin politic repet, cred că e 
un precedent pe care Consiliul Local al Municipiului Timişoara nu trebuie să îl instituie şi anume 
acela de a...indiferent de cât de mare sau cât de mic este grupul căruia i se adresează hotărârea, e 
un precedent pe care nu cred că trebuie să-l instituim. Mulţumesc.  

Dl. ŢOANCĂ:  Precedentele dacă sunt bune sunt binevenite poate că este un precedent să 
nu încercăm să-l dramatizăm şi să-l considerăm periculos. Vă înţeleg punctul de vedere eu insist 
în continuare să votaţi pentru acest proiect.  

Dl. JICHICI: Eu îl consider a fi  un precedent periculos.  
Dl. GEANĂ:  Am fost unul din iniţiatorii acestui proiect pentru că ţin foarte mult la 

situaţia învăţământului preuniversitar. Noi fiecare am avut şi poate avem copii la nivelul acestui 
învăţământ.  Ştim, dorim să fie curăţenie în zona de activitate a copiilor noştri dar nu putem să nu 
vedem situaţia în care sunt plătiţi sau plătite oamenii de serviciu. Pentru că acest proiect de 
hotărâre se adresează direct acestor oameni, în special femei care au un câştig atât de mic şi sunt 
într-un număr atât de mic. De aceea eu susţin în continuare acest proiect şi nu cred că este o 
chestie de a creea un precedent şi nici ceva populist vizavi de alegerile care sunt luna viitoare. 
Mai ales că el a fost propus la începutul anului nu avea nicio legătură cu acest lucru.  
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Dl. ORZA:  Eu nu vreau să fac comentarii legate de moment de campania electorală de alegeri şi 
chestiuni de acest gen. Vreau însă deşi suntem în consiliul local nu suntem nici în şedinţă de 
guvern nici în şedinţă de parlament unde  se fac legi. Trist e că ajungem să dăm hotărâri cu 
gratuităţi pentru profesori, profesori care în România un profesor la începutul carierei ia undeva 
la 700 de lei salar şi după 1 milion de ani de muncă când aşteaptă pensia ajunge să primească un 
salar semidecent, sau cadre în fine, deci asta cred că e marea problemă. Şi cadre nedidactice 
etc...sigur că noi venim aici în Consiliul local şi tot găsim câte un subterfugiu la pensionari la 
elevi la studenţi. Poate ar trebui o dată încheiată discuţia asta şi găsit un sistem ori să-l facem 
gratis deşi în alte părţi unde s-a făcut gratis s-a falimentat până la urmă societatea chiar citeam 
acum recent o ştire în ziar undeva prin Estonia au încercat chestia asta pe la Talin sau nu mai ştiu 
pe unde şi au dat faliment sau să ne adresăm strict unui grup, vorbesc acum şi prin prisma 
faptului că spre exemplu la Serviciul de bătrâni s-a renunţat la telealarmare pentru că era prea 
scump. Compensăm în partea cealaltă la bilete cu sume de mii de ori mai mari decât un sistem 
care vine în sprijinul unor bătrâni. Deci ori avem o politică coerentă în care ne adresăm pe un 
segment al comunităţii noastre care are stricte nevoi de anumite lucruri ori vom cârpi de-a lungul 
timpului prin diverse hotărâri, unele dintre ele sau altele bănuite fiind de anumite tente electorale 
de care probabil că nu va scăpa niciodată clasa politică. Eu ca om care m-am ocupat de social mi-
e greu să votez împotriva unui proiect de genul acesta chiar dacă el poate fi bănuit de altceva 
decât de cum spunea colegul Jichici, bune intenţii sau situaţii de acest gen care pot creea nişte 
probleme pe viitor.  Dar, ar fi imperios necesar în Consiliul Local să avem o strategie socială pe 
componente pe diverse domenii de activitate ca să nu mai avem discuţii de tipul acesta şi să ne 
asumăm o strategie, în care să sprijinim membrii comunităţii noastre în momentul în care ei au 
nevoie de lucrul acesta. Fie că e vorba de medici, profesori, şomeri, elevi, sudenţi, sau lucruri de 
acest gen.  

Dl. PRIMAR:  Eu sper că am fost corect înţeles nu v-am îndemnat neaparat să votaţi 
împotrivă, eu sunt mulţumit şi dacă vă abţineţi.  

Dl. ŢOANCĂ: Şi dacă unul dintre dvs. Votează pentru, dl. primar e deplin mulţumit. 
Dl. BONCEA : Revin la ceea ce a spus colegul Orza vizavi de experienţa de la Talin de 

fapt acolo nu a dat faliment societatea de transport ci a eşuat modalitatea. Nu a dat faliment 
absolut nimeni problema este că nici nu s-a redus traficul în oraş, dimpotrivă au făcut transportul 
gratuit şi l-au făcut degeaba din acest punct de vedere.  Eu ce doresc să amintesc la acest proiect, 
sunt total de acord cu el şi o să votez pentru, deoarece la câte facilităţi s-au acordat şi câte 
gratuităţi sunt deja date pentru transportul public în comun, cred că această bucăţică mică nu mai 
contează că este în plus sau în minus. În schimb am mai avut o discuţie pe tema aceasta în urmă 
cu câteva şedinţe de consiliu local şi chiar voi veni cu un proiect pentru următoarea şedinţă. Aş 
umbla la limitarea acestor facilităţi în sensul în care să fie o limitare de număr de călătorii pe zi 
de număr de linii pe care să fie acordată această gratuitate, să nu transformăm acest protocol de 
acordare a facilităţilor într-o chetie care oferă posibilitatea de a se face turism cu RATT. Atâta 
tot.  

Dl. CIUHANDU: Votul probabil va fi în funcţie de numărul de colegi care, nu cred că e 
foarte greu de văzut. Având în vedere că proiectul de hotărâre e în special semnat de către colegii 
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din PSD cred că e OK, PSD de asta trebuie să se ocupe într-adevăr, de gratuităţi, de facilităţi, din 
nefericire credeam că partidele social-democrate se ocupă de toată clasa socială care are un 
anumit nivel financiar. De data aceasta probabil se ocupă doar de clasele sociale care sunt mai 
apropiate de a vota de a pune ştampila. Eu am crezut că azi sunt la consiliul local şi la consiliul 
local în general ne preocupăm cu toţii, toţi cei 27 de consilieri să facem ceva pentru oraş că de 
împărţit ştim să împărţim acasă, fiecare dăm în stânga în dreapta sigur e sărbătoarea Paştelui 
acum. Nu-i înţeleg pe colegii din PSD care stau mai bine financiar şi ar putea să contribuie la 
acest proiect de hotărâre cu resursele din partidul din care fac parte, nu cu resursele tuturor 
timişorenilor pentru o categorie foarte mică. Dar dincolo de aceste aspecte m-aş fi bucurat foarte 
mult să susţineţi un proiect de hotărâre la nivel guvernamental pentru mărirea salariilor la cadrele 
nedidactice sau chiar la profesorii şi învăţătorii unde învaţă copiii noştri ai dvs ai tuturor.  

Dl. GEANĂ: Unii au mărit dar alţii le-au tăiat.  
Dl. CIUHANDU: Pun o întrebare: dacă săptămâna sau luna viitoare vreunul din colegii 

de aici vine cu o altă categorie socială vom vota la fel şi peste 2 luni la fel?  Pentru că eu îmi aduc 
foarte bine aminte în urmă cu o lună şi ceva când dl. Bârsăşteanu spunea că va veni cu o listă de 2 
mii şi ceva de cadre de la Spitalul Municipal pentru gratuitatea la abonamentele de parcare.  Mi 
se pare corect să vină domnia sa peste o lună pentru aceeaşi facilitate. Adică de ce alte persoane 
nu pot să beneficieze în Timişoara de facilitatea aceasta?  

Dl.ȚOANCĂ: Beneficiază foarte mulți  și aici subscriu la ce spunea dl. orza că trebuie să 
avem o strategie, sigur.  Dna Olteanu pe scurt. Am votat lucruri importante, Să derapăm acum pe 
niște chestii ieftine. Discuția a luat-o pe arătură pe maluri dâmbovițene, tema e fără miză politică 

Dl. CIUHANDU: Dl. președinte eu sunt de acord să votăm dar haideți atunci să dăm la 
toată lumea care e în situația respectivă. Da? Să vedem atunci dacă mai votăm.  

Dna.OLTEANU: Aș dori să fac niște precizări. Văd că ne tot legăm acum de faptul că ne 
apropiem de perioada campaniei electorale, dl. primar știe că am inițiat acest proiect în urmă cu 8 
luni de zile când nu era vorba de nici o campanie,  am depus o expunere de motive, dar acestui 
proiect nu i s-a făcut referat.  De aceea am solicitat ajutorul colegilor mei și suntem acum pe listă 
mai mulți inițiatori ai acestui proiect, este un proiect vechi.  Nu este singura categorie socială pe 
care am susținut-o, am susținut anterior și cadrele didactice cărora nu le-am oferit gratuitate la 
abonamentele TIMPARK ci o reducere pentru cadrele didactice și cadrele medicale. Pe ordinea 
de zi azi avem suficiente proiecte în care oferim gratuități pentru scutirea de la plata impozitului 
mai multor asociații.  Deci cred că nu susținem doar un singur segment social ci mai multe.  Mă 
bucur că a ajuns acest proiect în dezbatere și probabil la vot va rezulta dacă el va trece sau nu.  

Dna. TÂRZIU:  Am o întrebare pentru colegii mei consilieri PSD, dacă personalul 
nedidactic include de exemplu și contabilii. Deci auxiliar.  

Dna. OLTEANU:  Este vorba de îngrijitori, femei de servici. Ale căror venituri clar nu 
depășesc minimum pe economie și nici nu au de unde să aibă altă susținere.  

Dl. PRIMAR:  Sunt gestionari, femei de serviciu, portari și mai sunt câteva.  
Dna WOLF: Nu e vorba de gestionari, personalul nedidactic sunt femeile de serviciu 

care oricum chiar dacă avem posturi libere în școli nu vin pe acest salar care nu depășește 700 de 
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lei nici dacă sunt aproape de pensie. E vorba de portari și de îngrijitori, dacă mai avem noroc să 
mai avem pe cineva să întrețină ceva în școli.  Despre aceste persoane e vorba.  

Dl. DIACONU:  Prima mea tentație a fost să fac câteva amendamente la acest proiect de 
hotărâre în care să includem jumătate din Timișoara pentru că poate nu jumate dar un sfert din 
Timișoara se încadrează în aceleași dificultăți financiare, nu o să fac acum sunt convins că 
proiectul va trece pentru că e din ce în ce mai cald afară și sigur alegerile se apropie. Întrebarea 
care se pune este: va fi un efect pozitiv discriminarea care pe care o faceți în defavoarea altor 
categorii sociale?  Va fi un plus la vot sau nu? Din punctul acesta de vedere. Însă trebuie să ne 
gândim cum vom proceda luna viitoare când cererile pentru gratuitate vor fi foarte foarte multe.  
Logic cred că ar fi fost să stabilim un prag de venit și nu o categorie socială.  

Dl. PRIMAR:  Sigur că văzând cât de distribuite sunt punctele de vedere aici cât de 
heterogen este consiliul local pe acest subiect, m-am gândit dacă nu ar fi bine să retrag acest 
proiect de pe ordinea de zi, dar nu vreau să fac acest lucru însă nu cred că este bine ce se întâmplă 
așteptați-vă ca în continuare să vină toate sindicatele din diverse alte domenii cu solicitări 
similare pentru că această propunere dvs. O faceți datorită insistențelor duse dincolo de bunul 
simț și îmi pare rău că folosesc cuvinte dure, ale d-lui prof. Virgil Popescu care și-a pus în cap să 
demonstreze că el ca lider sindical tot rezolvă această problemă. Ce o să le spunem noi liderilor 
de sindicat din sănătate din administrație și mai există și prin mediul privat, când vor veni să 
prezinte fix aceleași argumente.  Nu cred că este în regulă.  Până la urmă PSD este un partid de 
stânga și poate veni cu astfel de facilități că nu intră în contradicție cu doctrina numai că de data 
asta vine de o manieră eu zic nepotrivită și cred că va fi acum și un vot stânga dreapta aici, că nu 
cred că cineva care se revendică de dreapta poate să voteze pentru un asemenea proiect. Poate 
eventual să se abțină ca să nu-și supere prietenii dar să voteze pentru nu cred.  Și dacă sunt numai 
350 acum în încheiere iertați-mă îmi preiau ideea d-lui Ciuhandu, dacă sunt numai 350 păi la câți 
baroni locali avuți  sunt în PSD pentru abonamentele pentru 350 de oameni s-ar plăti așa de ușor.  

Dl.ȚOANCĂ: I-ați necăjit pe colegii din stânga mea care sunt de dreapta când le-ați spus 
că e opțiune,  nu e opțiune ireductibilă de stânga sau de dreapta să votezi un astfel de proiect în 
condițiile în care v-am și lăudat anul trecut că sunteți mai degrabă stângist decât liberal.  

Dl. JICHICI: Doresc să vă întreb în calitate de inițiator dacă aveți o analiză financiar- 
economică, care este impactul asupra bugetului RATT și care sunt sursele de finanțare pentru 
această. Am fost atent vă reproduc toate cuvintele pe care le-ați rostit.  

Dl. ȚOANCĂ:  Da am și spus, 20 de mii de lei maxim pe lună. Dacă erați atent ați fi fost 
pe fază. Dacă vă amintiți în prima ședință din luna ianuarie când noi am votat bugetul RATT am 
spus și am cerut dispensă d-lui primar să votăm acel buget cu mențiunea că noi o să venim cu 
acest proiect de hotărâre deci eu zic că am fost corecți.  Sursa de finanțare e prevăzută în bugetul 
RATT pentru că așa era gândită de la începutul acestui an.  

Dl. JICHICI: Permiteți-mi să mă îndoiesc de acest lucru.  
Dl. HERZOG: Se aplică și la metrou reducerile?  
Dl. PRIMAR: Este aviz negativ de la RATT. 
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Dl.ORZA: Vreau să întreb pentru că mă doare sufletul să văd că vă certați fostul USL, 
gratuitatea din Ianuarie ați spus dl. primar că o veți relua, să înțeleg că nu a fost una pozitivă sau 
conform așteptărilor? Pentru că am închide subiectul am mai da o dată  cum a fost în Ianuarie la 
toți și... 

Dl. PRIMAR:  A fost una pozitivă obiectivele propuse atunci au fost atinse numai că în 
situația actuală bugetul local nu-și poate permite să susțină asemenea facilități la acel nivel. Dar 
eu cred că dacă ar putea ar fi o măsură bună dar nu ca măsură de asistență socială ci ca o măsură 
de descurajare a utilizării automobilului ca o măsură care conducea la o uzură mai mică a 
drumului și la o poluare mai redusă și cu noxe și cu praf. 
 Dl.SANDU: Sunt mii de timișoreni care sunt în aceeași situație în care au venituri foarte 
mici. Ce vom spune mâine unui timișorean plătitor și el de taxe și impozite în acest oraș care are 
aceleași venituri și care va întreba el cu ce este mai prost? 
 Dl. ȚOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru?  
-12 voturi pentru 
- 7 voturi impotriva 
- 2 abtineri 
Se numără voturile?  
Proiectul a căzut. 
 

PUNCTUL   7 ANEXĂ: 
Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile de 

învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara 
 
 Dna. WOLF:  Aș avea două amendamente. În tabelul anexat să se specifice concursurile 
organizate de Ministerul Educației Naționale, pentru că de câțiva ani încoace nu se mai numește 
MECTS. Iar cei 20%  reducere pentru bursele de merit să nu fie față de numărul solicitat. În 
ultimul articol apare specificat, art.8 lit.a, care sunt mult mai numeroase bursele de merit, acestea 
să se acorde la un procent de până la 20% din numărul solicitat. Deoarece consider că unele școli 
au solicitat și au mers până la media 8,50 și  altele probabil s-au rezumat la un număr mai redus, 
propunerea mea este ca 20% să fie practic până la o anumită medie generală pentru toate școlile.  
 Dl. DIACONU: Pe subiectul burse și asta e pentru executiv  nu poate fi un proiect inițiat 
exclusiv de Direcția Economică pentru că până la urmă e un lucru de oportunitate și un 
regulement  pe care trebuie să-l punem în practică nu e absolut deloc normal indiferent că aveți 
Serviciul financiar în interiorul direcției.  
 Dna. WOLF: Un al treilea aspect, în septembrie ar urma o rediscutare a acestei propuneri 
deoarece la ora actuală se mai desfășoară olimpiade naționale și rezultatele vor fi altele în 
septembrie.  
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 Dl. PRIMAR: E urgent acest material? Dacă e urgent îl lăsăm la vot Trecând peste 
această anomalie că nu s-a colaborat cu Direcția Instituții Școlare. Dacă nu e urgent îl retrag și îl 
completăm peste două săptămâni. De unde a apărut urgența? A venit în ultimul moment ca fiind 
ceva urgent.   Dacă nu e urgent îl retrag de pe ordinea de zi și ne informăm mai bine pe data 
viitoare.  
 Dl. HERZOG: Am o obiecție dl. Țoancă, îmi pare rău dar vreau să fiu atent la acest lucru 
dacă s-a votat ordinea de zi de către plen retragerea de pe ordinea de zi să se facă tot prin vot al 
plenului deci nu inițiatorul îl retrage.  Dl. Secretar o opinie juridică.   
 Dl. PRIMAR: Regula este că primarul poate retrage oricând fără vot, nu poate introduce 
ceva fără vot dar poate retrage.  
 Dl. SECRETAR:   Opinia juridică se schimbă în funcție de primar.  
 Dl. ORZA:  Acum vorbind serios deci ordinea de zi se votează înainte și ... 
 Dl. ȚOANCĂ: Primarul are dreptul să retragă la început după care la caz, vă spun din 
regulamentul ce noi l-am votat, de forță majoră poate să retragă sigur în mandatele precedente că 
vorbea dl.  Secretar de alt primar se supunea votului când se retrăgea pe parcurs. Nu la început 
când se făcea ordinea de zi deci asta era procedura.  
 Dl. SECRETAR: Acum haideți care sunteți mai vechi consilieri vă dați seama și dl. 
Ciuhandu multe puncte când erau discuții fierbinți spunea îmi retrag fără nici un vot de la 
consilieri. Hai să fim obiectivi. De aceea am spus că depinde de primar pentru că spune așa: 
ordinea de zi se propune de către primar, până nu s-a votat eu pot să retrag dacă simt ceva, corect, 
nu trebuie să, s-a votat ordinea de zi, procedural dl. Herzog e cum spuneți dvs practic e cum 
spune dl. primar.  
 Dl. PRIMAR:  Nu vrem să facem acum sigur exemplul dat cred că a fost unul dintre 
lucrurile bune făcute de dl. Ciuhandu că a spus îl retrag și de aceea aș vrea si eu să-l retrag dacă 
am ajuns la această concluzie.  
 

PUNCTUL 8 ANEXĂ: 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 
43/01.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a 

activităţilor de comerţ stradal – terase sezoniere pe raza Municipiului Timişoara, scoaterea 
la licitaţie public deschisă a amplasamentelor libere, aprobarea caietului de sarcini 

 
 Dl. PRIMAR:  Foarte scurt vreau să vă spun că am cerut să existe o preocupare pentru ca 
terasele din Piața Victoriei să fie mai bine poziționate și chiar venim cu o exigență suplimentară 
care până acum nu a existat pentru că nu ne-am pus problema ca ea să existe. Despre ce este 
vorba.  Ați remarcat cu toții fără îndoială cum a remarcat atâta lume că Piața Victoriei arată chiar 
minunat mă refer la spațiul verde din Piața Victoriei, anul acesta aranjamentulde lalele din oraș și 
de acolo și de la Filarmonică a fost la superlativul absolut în aprecierea mea. Este și sigur că 
lalelele vor trece în curând vin alte flori suntem orașul florilor și este păcat să obturăm 
vizibilitatea înspre acest spațiu verde.  De aceea aș dori să le interzicem comercianților care vor 
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câștiga licitația să mai aibă paravane după care să țină lăzi cu mai știu eu ce să mai aibă vitrine 
care să obtureze vizibilitatea și pentru la anul aș vrea să venim cu un proiect elaborat care să pună 
în valoare Piața Victoriei mult mai bine decât cel care este în aplicare acum. Cerem din mers că 
nu e vorba de o investiție majoră ca și pulturile să fie mai joase și nu la înalțimea la care sunt 
acum. Cred că trebuie să primeze preocuparea pentru cum arată orașul nostru și nu comoditatea 
celor care desfășoară activități acolo.  
 Dl. MOȘIU: Dl. primar sunt în asentimentul dvs. și cred că noi toți la fel ar trebui să 
felicităm Horticultura că trebuie accentuată firma care se ocupă de centru și arată într-adevăr 
extraordinar. Cu o singură obiecție nu ni se pare oportun amplasamentul căsuțelor de Paști în 
centru. și vă spun de ce.  De la treptele Catedralei până la prima căsuță cred că sunt doi-trei metri.  
Și este așa un fel de stil din acesta balcanic spre oriental. De la Operă mă scuzați. Cred că era 
mult mai bine cum a fost anul trecut cred după ceea ce dvs. Ați constatat că se poate vedea tot 
centrul în splendoarea lui, cred că aceste căsuțe la anul ar trebui dirijate pe Mărășești sau pe 
pietonală.  Pentru că altfel e un amalgam acum de căsuțe de terase, cei cu terasele spun că nu se 
văd datorită căsuțelor și cred că nu trebuie amestecate lucrurile.  În afară de aranjamentul din față 
de la Operă care e foarte oportun cu iepurașul cu butaforia de acolo.  Este o părere personală.  
 Dl. PRIMAR: Sunt de acord și eu consider că va trebui să forțăm puțin nota toți au plâns 
că pe Mărășești nu au avut același vad. Păi mai ales vadul de acum este extraordinar acum este o 
afluență cum e închisă zona Cetate cum nu a fost niciodată pe Alba Iulia sau chiar prin Piața 
Victoriei.  
 Dl. ORZA: Legat de terase am fost primul oraș din România care a avut un regulament 
de terase și toate aspectele pe care le-ați spus sunt prevăzute acolo inclusiv pulturile inclusiv 
lăzile inclusiv florile de plastic care acum tronează la terase, e plin de flori de plastic acolo, mese 
date de firme de băutură care sunt interzise prin regulement umbrele cum inscripționări de firme 
care sunt interzise prin regulement, nu trebuie să facem decât să aplicăm ace, regulament.  Există 
accept ideea că poate fi îmbunătățit nu e nici o absurditate în asta dar măcar dacă ar fi aplicat așa 
cum scrie în regulament e deja ceea ce ați spus dvs. O calitate și un aspect în plus. Din păcate nu 
se mai respectă acel regulement de terase. Repet a fost primul regulament din România s-a luat şi 
Sibiul mult lăudatul Sibiu după noi cu acel regulament şi apoi o serie de alte oraşe.  Iar acel 
regulament a fost făcut ca să respecte centrul istoric din punctul de vedere al amenajărilor acelor 
terase. Am fost zilele trecute am stat la o terasă o mizerie de nedescris, întâmplător m-am întalnit 
cu  şeful de la comercial şi i-am atras atenţia. Şerveţele pe sub mese nu mai vorbesc de florile din 
plastic că degeaba avem de ani de zile Horticola care face acolo o muncă excepţională în Piaţa 
Victoriei şi în fiecare an e un punct în care cetăţenii îşi fac poze acolo cu lalelele dacă la 2m mai 
încolo tronează flori din plastic.   Adică plasticul transformat în floare mi se pare în special în 
Piaţa Victoriei într-un spaţiu public o chestiune de maxim prost gust. Şi repet e o chestiune care 
contravine regulamentului consiliului local.  Care trebuie aplicat.  
 Dl. PRIMAR: Facem licitaţie acum pentru aproape toate locaţiile şi facem licitaţiile cu 
atribuirea locaţiilor doar pentru 6 luni pentru ca la toamnă în linişte după ce trece sezonul din 
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noiembrie încolo să putem pregăti şi desfăşura licitaţia pentru anul următor. Cronologia cu care 
funcţionăm acum este anormală, trebuie să se deschidă terase şi noi tocmai acum facem licitaţiile, 
trebuie să schimbăm calendarul şi într-o intervenţie în forţă  aşa cum v-am spus îl vom schimba. 
Şi cu ocazia licitaţiei le vom pune clar în vedere tuturor care este regulamentul care sunt 
exigenţele suplimentare cu care am venit şi desigur că Poliţia Locală şi celelalte autorităţi îşi vor 
intra în rol şi vo asigura ca serviciile să fie la înălţime la nivelul a ceea ce timişorenii merită şi 
merită Piaţa Victoriei care chiar e superbă. 
  Dl. ȚOANCĂ: Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru?  
-21 voturi pentru 
 Dl. PRIMAR: Pe scurt aş vrea câteva informări pentru că sunt convins că sunteţi 
interesaţi să aflaţi despre lucrurile în cauză. În primul rând vă aduc la cunoştinţă că Piaţa Iosefin, 
Văcărescu tronsonul Regele Carol până la Bega este deja în funcţiune într-o amenajare care e 
foarte funcţională şi apreciată şi unde am postat o mulţime de flori ţin să accentuez pentru că aţi 
remarcat că avem o preocupare specială pentru a înfrumuseţa oraşul pentru a avea cât mai multe 
flori în oraş.  Este la ora actuală probabil finalizată o fântână apropo de fântâni în acea intersecţie 
Regele Carol cu Văcărescu unde am realizat un sens giratoriu şi chiat în mijlocul sensului 
giratoriu e o fântână.  Sper ca în cursul zilei de azi să se realizeze şi iluminatul acelei fântâni 
astfel încât ea să fie feerică şi noaptea.  Vreau să vă spun despre zona Cetate care ne preocupă pe 
toţi, am avut o discuţie săptămâna trecută care a durat 3 ore cu arhitecţii cu proiectanţii arhitecţi 
ai zonei Cetate şi eu am emis 4 exigenţe: ca pavajul care se va pune în zona Cetate atât în pieţe 
cât şi pe străzi şi ne-am focalizat mai mult pe străzi că la nivelul pieţelor lucrurile sunt destul de 
clare, să fie unul din piatră naturală, să fie unul care să dea izul de vechi, să fie frumos, să fie 
funcţional şi să aibă durabilitate, perenitate să nu ne trezim că după un an după doi sau după mai 
mulţi dar nu suficient de mulţi, se mişcă pietrele cum s-a întâmplat în alte oraşe din România.  Şi 
atunci consider că e mai bine să fim mai atenţi acum să nu ne pripim chiar să cheltuim mai mult 
dacă este nevoie pentru a reabilita centrul istoric zona Cetate aşa cum se cuvine. Soluţiile pe care 
le-am convenit cu proiectanţii cred eu am fost convins de către dânşii că îndeplinesc aceste 
cerinţe. Vreau să spun că toată lumea a fost constructivă a participat inclusiv dl. Arhitect Sturza 
care este preşedintele Ordinului Arhitecţilor din România un arhitect celebru ştim cu toţii, au fost 
şi reprezentanţi ai firmei care execută lucrarea. Soluţia prevede ca pe străzile care vor fi prin 
excelenţă de promenadă şi unde va fi un flux serios pietonal precum Vasile Alecsandri, Lucian 
Blaga, Eugeniu de Savoya şi Mercy să avem probabil în partea centrală dar se analizează şi 
varianta cu pe margini hai să zicem în partea centrală pavaj din granit piatră naturală, dar de 
dimensiuni mai mari, tăiată uniform încât să poată fi postată acolo fără rosturi între pietre. Iar pe 
părţile laterale dacă se merge pe ideea aceasta sau în rest pe partea centrală dar dacă se va merge 
cu astfel de pietre mari fără rost pe margini, piatră cubică neregulată cioplită cum se spune, de 
dimensiuni 12 x 12 x 12 că e cubică şi respectiv pe lângă ziduri piatră tot aşa naturală cioplită de 
dimensiuni mici 6 x 6 x 6 care e potrivită pe zonele pe care nu se umblă lipit de ziduri pe de o 
parte pentru a compensa nerergularităţile clădirilor pe de altă parte pentru a asigura nu numai o 
scurgere bună a apei dar şi o evaporare a ei  ca să nu se facă infiltraţii în fundaţii, în ziduri.  Cred 
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că această soluţie va fi bună noi ne vom putea şi vizitatorii Timişoarei cu toţii ne vom putea 
plimba fără să avem probleme fără să facem entorse şi desigur se va putea umbla şi pe zona care 
e cu piatră cioplită mai neregulată dar care e mai obositoare. Şi acolo s-a limitat lăţimea rostului 
la cel mult 15 mm să nu mai ajungem în situaţia din Parcul Rozelor unde o zonă este foarte prost 
pavată cu rosturi care au cred 4 cm. Discuţia a fost foarte pozitivă şi eu mă bucur că ea a avut loc 
personal am stat la discuţie de la început până la sfârşit.  Pe străzile mai mici pe care nu va fi aşa 
o promenadă intensă acolo pavajul va fi numai din piatră cubică, vom folosi ca să nu mai apară 
tot felul de fabulaţii pe aceste idei care nu au nici o legătură cu intenţiile pe care le-am avut 
vreodată eu sau cei din jurul meu vom folosi numai piatră naturală nu s-a vândut nici o piatră nici 
prin Italia nici prin alte părţi pentru că cineva a lansat o zvonistică şi care o parte dintre dvs. m-aţi 
întrebat dacă e adevărat sau nu v-am spus Doamne fereşte! Nici vorbă de aşa ceva piatra bună din 
Piaţa Unirii care e în saci la ora actuală se va folosi, piatra care a fost deteriorată de trecerea 
anilor evident că nu o să fie ea folosită pentru că nu ar fi potrivit să se creeze găuri pe care să le 
umpli apoi cu ce?  Şi în plus vom folosi piatră din zona aceasta de peste Bega în jurul străzii 
Remus.  Acolo avem o reţea de străzi cu piatră cubică piatră care nu are ce căuta că acolo nu sunt 
clădiri care să aibă o arhitectură istorică ba mai mult unele au o ahitectură mai nouă aşa 
neoralistă. Şi acolo vom scoate piatra vom folosi ce e bun şi în loc evident că vom asfalta acea 
zonă pentru că ea cu asfalt trebuie să fie. Am ţinut să ştiţi aceste lucruri pentru că e vorba despre 
oraşul nostru care ne interesează pe toţi în egală măsură. Foarte scurt ca să fie limpede pentru 
toată lumea că în Timişoara legea e lege pentru toată lumea cele 3 etaje care au fost construite 
fără autorizaţie pe strada Musorsky sunt în curs de demolare, a început demolarea în urmă cu 
vreo 10 zile ea continuă am fost înţelegători că nu trebuie de azi pe mâine şi am evitat intervenţia 
în forţă cetăţenii respectivi au înţeles că nu au scăpare trebuie să demoleze ce au construit ilegal 
şi trebuie să fie o învăţătură de minte pentru toată lumea să nu mai facă aşa ceva. Sunt foarte 
nemulţumit de SDM  care are o mulţime de lucrări în oraş şi care lucrează la un nivel absolut 
inadmisbil şi nu se mai poate continua aşa sunt îngrijorat de situaţia de la COLTERM unde parcă 
se pluteşte nu se conştientizează dimensiunea pe care o ia aspectul negativ alo societăţii pentru că 
nu văd soluţii şi sigur că va trebui să ne preocupăm şi să intervenim.  Multumesc. 
 
 

INTERPELĂRILE CONSILIERILOR MUNICIPALI 
 
 

DL. ŢOANCĂ:  S-au înscris până acum la interpelări dl. Dimeca, d-na Olteanu, dl. 
Geană, dl. Bogluţ, dl. Sandu, d-na Tîrziu, d-na Wolf, dl. Vesa. 

DL. DIMECA:  Vreau să ştiţi că săptămâna trecută a avut loc adunarea generală a 
Asociaţiei Timişoara Capitală Cultural Europeană, iar ieri s-au lansat Polii de cultură, un alt 
proiect care doreşte să elaboreze o strategie culturală pe 10 ani 2014 – 2024, unde Timişoara 
Capitală Cultural Europeană e un punct foarte important. Aş recomanda ca din grupurile noastre 
de consilieri să numim câte un membru din fiecare grup de consilieri în această asociaţie, să 
putem fi activi şio să luăm informaţiile calde, pentru că au fost nişte lucruri foarte importante care 
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s-au discutat săptămâna trecută şi ieri la Primărie şi poate nu conştientizăm că proiectul 2021 
trebuie pregătit anul acesta şi anul următor.  

Zilele trecute am primit un refuz pentru solicitarea făcută de cluburile Rotary şi Allianz 
privind un sediu, un spaţiu cu altă destinaţie. Ştiţi foarte bine implicaţiile acestor cluburi, de peste 
10 milioane de dolari, în ultimii 22 de ani în Timişoara şi totul e contra cost, numai să existe un 
spaţiu reprezentativ. Modul în care după trei luni de zile a venit acest răspuns negativ, sincer, nu 
consider că este un mesaj pozitiv dat de către executiv. O să revin cu solicitarea şi voi discuta şi 
cu dvs dl. Primar. 

D-NA OLTEANU:  Aş avea o întrebare legată de cele peste 80 de locuinţe ANL de pe 
strada Miloia, de la blocurile B9 până la B12, sunt în continuare 80 de locuinţe care nu sunt 
întabulate. Vreau să vă aduc la cunoştinţă că în data de 3 august va expira contractul de închiriere 
pentru acele apartamente şi majoritatea locatarilor, peste 90% şi-au depus cerere pentru 
cumpărarea locuinţelor. Aş vrea să ştiu ce se întâmplă şi în cât timp se va rezolva situaţia cu 
aceste apartamente? 

DL. PRIMAR:  Nu pot să răspund pe loc, e o situaţie foarte complicată, pentru că cei de 
la ANL, din păcate, nu doresc să depună documentaţia pentru obţinerea autorizaţiei de intrare în 
legalitate. S-au construit fără autorizaţie, în mod normal ei ar trebui să primească o amendă şi 
apoi pe baza documentaţiei depuse să se emită ulterior autorizaţia de intrare în legalitate. Nefiind 
intrate în legalitate, ele nu pot fi întabulate şi nu pot fi vândute. Am discutat subiectul chiar ieri şi 
am cerut să vedem totuşi ce soluţie putem găsi în situaţia în care cei de la ANL se aşează pe o 
asemenea poziţie. Poate că dvs fiind la putere, reuşiţi să îi convingeţi că acolo sunt oameni puşi 
pe criterii politice. 

D-NA OLTEANU:  Da dl. Primar, mulţumesc. Vom încerca şi noi atunci pe criterii 
politice, să vedem ce presiuni putem face împreună cu dvs, pentru că mi se pare că nu putem să 
tărăgănăm foarte mult problema. Chiria, din august, va fi de 10 ori mai mare, tinerii care locuiesc 
acolo sunt cu venituri medii, şi nu îşi vor permite plata unei asemenea chirii. Ei sunt îndreptăţiţi 
după un an de zile să îşi poată cumpăra această locuinţă. Nu sunt ei de vină că noi nu ne 
înţelegem cu ANL-ul să întabulăm aceste clădiri. Dacă trebuie să facem şi noi demersuri pe linie 
politică, sunt de acord să vorbesc cu colegii mei din Parlament şi să depunem ceea ce trebuie la 
Bucureşti. Vă mulţumesc. 

DL. GEANĂ:  Noi consilierii locali ai PC-ului, încă de anul trecut am avut o activitate 
bună în a ţine legătura cu consiliile consultative de cartier. Ca răspuns la aceste acţiuni la care am 
participat în toate cartierele, au început să apară sesizări din partea consiliilor consultative de 
cartier. Am să vă dau citire unei rugăminţi a secretarului Consiliului Consultativ de cartier 
Stadion – Soarelui vis a vis de a se găsi o variantă pentru a prelungi strada Mureş până la Calea 
Urseni. Dânşii spun că strada Mureş până la Calea Urseni ar fi 90 de m şi e un teren privat, e 
adevărat. Se propune ori un schimb, ori achiziţionarea terenului necesar prelungirii străzii. Voi 
depune această cerinţă a Consiliului Consultativ de Cartier, prin secretarul Consiliului, dl. Furgi 
Mihai, care conţine şi o poză.  

DL. PRIMAR:  Cunosc problema, cunosc propunerea consiliului consultativ de cartier şi 
e iniţiată rezolvarea pentru că e pertinentă propunerea. Procedurile sunt consumatoare de timp şi 
încă nu suntem în măsură să putem intra cu amenajarea, dar se va face.  

DL. BOGLUŢ:  Am câteva probleme legate de Cartierul Fabric şi Ion Ionescu de la 
Brad. Le înmânez în scris şi am rugămintea de a mi se răspunde în scris.  

DL. SANDU: Aş avea o primă problemă legată de situaţia din zona Mircea cel Bătrân, 
str. Ovidiu Balea nr. 45 unde am făcut o sesizare în plenul trecut legată de o firmă de construcţii 
care desfăşura şi desfăşoară în continuare o activitate de descărcare, încărcare, depozitare 
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materiale de construcţii, sunt utilaje grele care funcţionează acolo şi noaptea şi ziua şi în zilele de 
sărbătoare. Au fost cei de la Poliţia Locală acolo, au constatat că se desfăşoară activităţi de 
descărcare, încărcare, depozitare, se produc vibraţii, zgomote, praf provenite de la motoarele 
diesel ambalate la maximum. Din păcate s-a constatat că nu se poate lua nicio măsură împotriva 
acele firme, s-a dat un avertisment, firma continuă să funcţioneze în aceiaşi parametrii iar 
cetăţeanul care ne-a sesizat se află în aceeaşi situaţie. Cred că trebuie să dăm dovadă de mai 
multă grijă faţă de cetăţenii Timişoarei. Este o zonă rezidenţială şi chiar consider că nu poate să 
fie desfăşurată orice fel de activitate în orice zonă şi dacă la ora aceasta nu există o bază legală ca 
să se ia măsuri atunci trebuie să hotărâm de comun acord iniţierea unui proiect de hotărâre care să 
pună puţină ordine în aceste situaţii, pentru că bănuiesc că nu este singurul cetăţean din 
Timişoara care se află în această situaţei, poate este doar singurul care ne-a sesizat, dar chiar nu 
cred că orice activitate poate fi desfăşurată între locuinţe. 

DL. PRIMAR:  Vă rog să iniţiaţi un proiect şi eu îl susţin. E normal să intervenim pentru 
că nu e în regulă ce se întâmplă.  

DL. SANDU: O a doua rugăminte se referă la nişte demersuri care chiar cred că ar trebui 
iniţiate de către municipalitate, chiar după sărbătorile de paşti în organizarea târgului de Crăciun. 
Am observat că în marile oraşe ale Europei, Târgul de Crăciun este pregătit deja din perioada de 
primăvară şi la începutul verii se ştie deja ce căsuţe sunt atribuite, se ştie cui şi ce mărfuri vor fi. 
Ca să nu fim luaţi aşa cum aţi spus şi cu căsuţele şi cu terasele, cred că e o activitate pe care ar 
trebui să o derulăm la fel ca toată lumea, la începutul anului, ca să ştim pe ce ne bazăm în 
perioada de sărbători.  

O mare parte din stâlpii care susţin reţelele electrice, reţelele care asigură cablurile 
mijloacelor de transport în comun sunt foarte strâmbi în tot oraşul, inclusiv în zona centrală, în 
jurul fântânii de la Punctele cardinale, chiar şi aici foarte aproape de catedrală. De multe ori poate 
ai vrea să faci o poză Catedralei şi este un stâlp care stă înclinat la 10-15 grade faţă de vertical. 
Cred că ar trebui somaţi într-o formă sau alta proprietarii acestor stâlpi să-i aducă într-o stare 
civilizată pentru că un stâlp strâmb în oraş, mai ales în zona centrală chiar strică foarte mult 
aspectul şi îi dă un aer de necivilizaţie.  

D-NA TÎRZIU:  În primul rând aş fi vrut să îi dau un răspuns d-lui Radu Dimeca, dar nu 
mai este din păcate aici, referitor la dorinţa dânsului de a ne implica fiecare grup de consilieri în 
Asociaţia Timişoara Capitală Cultural Europeană. Doresc să reamintesc şi d-lui Primar şi 
distinşilor mei colegi că în urmă cu un an, printr-un amendament s-a stabilit ca această asociaţie 
să ne prezinte consilierilor locali, atât un raport asupra activităţii desfăşurate în ultimele 3 luni, 
cât şi o prognoză asupra unei activităţi sau a unei serii de activităţi ce se vor desfăşura în 
următoarele 3 luni. Ţin să menţionez că deşi această hotărâre de consiliu a fost adoptată în urmă 
cu un an de zile, nu s-a prezentat nici măcar un raport asupra acestei activităţi deci cred că prima 
dată ar trebui să beneficiem de aceste rapoarte şi să vedem cum ne putem implica în această 
asociaţie.  

Mai am două interpelări vis a vis de solicitările unor cetăţeni din zona Gh. Lazăr privind 
necesitatea reparării scărilor care duc de la platoul unde sunt blocuri şi spaţii comerciale către 
carosabil. Aceste scări trebuiesc reabilitate şi, mult mai important, trebuiesc găsite soluţii pentru 
amplasarea „mâinii curente”, acea bară de sprijin, pentru că cetăţenii în etate foarte greu pot 
accesa aceste scări. De asemena, tot cetăţenii de pe str. Gh. Lazăr au sesizat că doresc să fie 
amenajată o pistă de biciclete, iar staţia de autobuz care duce spre Mehala nu este amenajată şi ar 
dori montarea unui pavilion pentru vremea rea. 

Vis a vis de cetăţenii din Parcul Dacia, una dintre problemele sesizate de către aceşti 
cetăţeni ar fi reabilitarea leagănelor pentru copii, care în acest moment sunt aproape distruse şi 
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necesită în mod obligatoriu acea bară de siguranţă pentru copii. De asemenea cetăţenii, având în 
vedere că ei îşi petrec sfârşitul de săptămână în acest parc, pe lângă vestitele mese cu table de 
şah, ar dori şi amenajarea unui spaţiu pentru tenis de masă.  

D-NA WOLF:  Aş dori să revin asupra punctului cu bursele. Referitor la acestea, în 
momentul în care s-a schimbat metodologia de acordare a burselor, s-a coborât media până la 
8,50, unele şcoli au considerat că e şi momentul să se meargă până la 8,50, altele au considerat că 
într-adevăr doar cei care au prezentat o calitate deosebită în procesul de învăţământ merită bursa 
de merit. În consecinţă cred că ar trebui să hotărâm dacă lăsăm hotărârea la latitudinea şcolilor 
sau într-adevăr să premiem calitatea şi să ne rezumăm la o anumită medie generală, atâta timp cât 
asistăm şi la o inflaţie a notelor, 8,50 nu cred că este neapărat o medie pentru bursă de merit, 
ţinând cont şi de faptul că nu dispunem de fondurile necesare. O metodologie dată trebuie 
susţinută şi financiar de legiuitor. Noi ne aflăm în situaţia în care avem legea dată, dar nu şi 
susţinerea financiară.  

În al doilea rând, nu ştiu dacă este doar percepţia mea sau într-adevăr avem şi o problemă 
cu porumbeii. În oraş poate nu este foarte mare problema, dar consider că ar trebui să ne gândim 
şi la metode de control a numărului acestei populaţii eventual prin amenajarea unor case în care 
să fie controlat numărul urmaşilor.  

DL. MOŞIU:  Aş avea pentru început o atenţionare pentru presă să noteze prima repriză 
din meciul USL şi acum, lăsând gluma la o parte, în ultima perioadă dl. Primar, am observat o 
abordare destul de ciudată a presei faţă de funcţionarea aparatului primăriei şi aici mă refer la 
problema avizelor date de CFR. După câte am înţeles, aceste avize au fost date în urmă cu o lună 
şi o săptămână. Eu cred că dvs aţi delegat câteva sarcini anumitor persoane din cadrul aparatului 
Primăriei şi mi se pare impardonabil că aceste persoane vă pun într-o situaţie delicată atât pe dvs 
cât şi pe noi, ca şi timişoreni, pentru că din punct de vedere al partidelor de opoziţie noi ar trebui 
să ne bucurăm, dar din punct de vedere a cetăţeanului din Timişoara, ne simţim stânjeniţi de 
această nepăsare, neglijenţă sau rea – voinţă. Toate trei, oricare din ele constituie un fapt grav şi o 
pată aruncată asupra Primăriei Timişoara, fapt care chiar cred că nu îl merităm. Dacă timp de o 
lună de zile nimeni din aparatul Primăriei nu s-a interesat la firma respectivă, care e din Moldova, 
putea să fie din Africa. Păi nu este nimeni care să pistoneze respectiva firmă, la un aşa proiect 
important să-şi arate interesul pentru el. Nu se poate să apăreţi în presă şi să fiţi în situaţii din 
acestea stânjenitoare şi nimeni să nu răspundă de aşa ceva.  

DL. PRIMAR:  A fost o situaţie neplăcută, acuma eu mi-o încasez pentru foarte multe 
lucruri. În acest caz am analizat să văd cum stau lucrurile şi vă garantez că vina nu a aparţinut 
aparatului primăriei ci firmei din Iaşi, care a câştigat licitaţia pentru elaborarea proiectelor 
tehnice, cu detalii de execuţie, pentru toate cele 3 subpasaje pe sub calea ferată. Tocmai că în 
urma presiunii puse de noi şi de mine personal şi de aparatul primăriei să ne predea proiectele în 
termen, acea firmă ne-a trimis o hârtie în care spuneau că ei nu pot să finalizeze proiectul din 
cauză că Ministerul Transporturilor şi respectiv CFR nu au eliberat avizele, pe motiv că în proiect 
nu este reflectat impactul coridorului 4 asupra acestor lucrări. De aici a plecat ieşirea mea, pentru 
că, realmente mi s-a părut inacceptabil să se vorbească de coridorul 4, când e vorba de lucrări 
care nu au niciun impact asupra coridorului 4 şi am luat-o ca pe o boicotare a activităţii noastre. 
Am acţionat virulent să pun presiune să se rezolve problema şi cred că a fost bine că am pus 
presiune pentru că adevărul era doar parţial aşa cum l-a menţionat CFR, dar în cea mai mare parte 
aşa stăteau lucrurile. CFR-ul a emis avizele, dar nu le-a trimis Primăriei ci le-a trimis direct acelei 
firme care nu ni le-a făcut cunoscute. Firma doar s-a plâns de o trimitere, într-adevăr neinspirată 
din partea CFR-ului, la coridorul 4, firma respectivă a extras doar acest eşantion din documentul 
CFR-ului, şi ni s-a plâns ca să ceară prelungirea termenului. Lucrurile s-au rezolvat până la urmă, 
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eu am venit cu fair-play, aşa cum procedez întotdeauna şi am prezentat cum stau lucrurile, care 
este adevărul. 

DL. VESA:  Având în vedere că este foarte târziu aş dori doar să vă supun atenţiei două 
situaţii. Este vorba despre strada Platanilor, acolo au avut loc lucrări de modernizare şi de 
amenajare a unor parcări, iar constructorul, în buna tradiţie românească a „uitat” să ridice 
resturile şi molozul. Locatarii au mai curăţat cât au putut, dar sunt nişte blocuri mai mari de beton 
care nu pot fi transportate decât cu utilaje speciale.  

DL. PRIMAR:  Rog Retimul să facă puţină muncă voluntară, dacă e vorba de moloz 
lăsat de cei care au făcut lucrările, că nu o fi acuma gaură în cer, în câteva minute se rezolvă 
problema. E o lucrare de mare anvergură acolo, cunosc situaţia, vă rog dl. Director să vedeţi, 
chiar dacă nu era obligaţia dvs., dar mai facem multe şi peste ceea ce ne intră în obligaţii.  

DL. VESA:  În parcarea unui supermarket din Calea Şagului, mai ales în weekend şi după 
ora închiderii au loc curse de maşini şi locatarii sunt destul de deranjaţi de asta. 

DL. PRIMAR:  Spuneţi unde pentru ca poliţia să poată interveni.  
DL. VESA:  Este vorba despre parcarea magazinului Kaufland de pe strada Vasici 

Ungureanu. Într-adevăr undeva după ora 24 am fost acolo şi am primit inclusiv ameninţări. 
DL. CIUHANDU:  Ştiţi dl. Primar că am tot insitat şi v-am tot rugat dacă se poate să 

amenajăm zona verde din sensurile giratorii. Insist în continuare, mai ales că sâmbătă şi duminică 
am fost la Ordaea, unde locuiesc părinţii mei şi, dacă nu mă înşel, acolo este un coleg de-al dvs 
primar şi chiar am rămas plăcut surprins să văd că Oradea a crescut din punct de vedre al 
amenajării oraşului foarte mult. Nu am mai fost de vreun an acasă şi au foarte multe sensuri 
giratorii, încă o dată nu înţeleg de ce Timişoara nu agrează ideea de sensuri giratorii, văd că 
Oradea a mers ca şi Braşovul pe aceeaşi direcţie şi acestea sunt extraordinar de bine amenajate 
peisagistic. Chiar dacă au diametrul de 3 m ele arată impecabil. Timişoara cred că merită acest 
lucru şi poate reuşiţi cumva ca firmele care se ocupă de zonele respective pentru că până la urmă 
e vorba de nişte gazon, de nişte flori, arbuşti de talie mică şi schimbă imediat tot impactul asupra 
zonei respective.  

Am fost şi eu pe strada Văcărescu în zona pieţei, mă bucur că s-a realizat investiţia 
respectivă şi ar fi ideal dacă s-ar putea negocia noi municipalitatea cu proprietarii să se deschidă 
strada până spre gară pentru ca asta ar rezolva o parte importantă a traficului şi poate nu ar fi 
exagerat ca într-un an 2 să rezolvăm problema respectivă. Tot pe această stradă eu zic că aţi putea 
fi mai exigent la calitatea lucrărilor. Eu m-am uitat la trotuare şi nu e la nivelul pe care ni-l dorim 
noi pentru Timişoara. E bine că s-a realizat însă trebuie mai multă presiune pe calitate.  

DL. PRIMAR:  Împărtăşesc punctul dvs de vedere în privinţa sensurilor giratorii şi aţi 
remarcat că am amenajat deja câteva sensuri giratorii şi chiar săptămâna trecută i-am cerut 
domnului director Culiţă să dea în lucru o analiză la intersecţia între 16 decembrie şi Văcărescu, 
unde e cumplit să ieşi sau să intri şi mai sunt şi alte locuri pe care le avem în vedere, nu intru 
acum în detalii. Şi mie îmi place cum arată Oradea, cum s-a fluidizat traficul cu foarte multe 
sensuri giratorii, ei au şi centură însă eu am o anumită restricţionare a intervenţiilor pe această 
linie care derivă din proiectul pe fonduri europene de management al traficului. Acolo sunt 
prevăzute semaforizări şi nu am voie să mai modific acum, chiar dacă în câteva puncte eu aş fi 
înlocuit semafoarele şi aş fi făcut sensuri giratorii. Mi-a venit în minte o idee să facem sens 
giratoriu şi să rămână şi semaforizarea iar cu timpul să renunţăm la semaforizare atunci când 
scăpăm de sub restricţiile de finanţare, dacă se va dovedi că nu mai e nevoie de semaforizare. 
Dacă e nevoie, evident că o vom păstra şi după ce ieşim din perioada de obligativitate impusă de 
proiect. Vis a vis de acest proiect de management al traficului, am spus astăzi şi presei, din păcate 
mereu suntem contestaţi, mereu este suspendată procedura şi nici acum nu am reuşit să finalizăm. 
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Este o firmă care mereu contestă şi cei care se ocupă de problemă afirmă că nici nu lasă a se 
înţelege că ar avea defapt vreo ofertă definită. Nu intru în alte detalii, ar trebui instituţiile 
specializate ale statului să se mai intereseze ce se întâmplă în astfel de situaţii. Dacă aş ştii că 
acest proiect eşuează din cauză că nu putem finaliza licitaţia atunci am trece la o altă amenajare, 
am face sensuri giratorii şi nu am mai avea nicio constrângere. Aşa stăm pe loc, nu ne putem 
atinge de o grămadă de intersecţii şi mi-e teamă că în final nici nu vom reuşi să punem în practică 
proiectul din cauză că ieşim din termenele permise de proiectele europene.  

Legat de str. Văcărescu aşa este, finisajele nu sunt aşa cum trebuie, dar mă bucur că am 
finalizat şi mai ajustăm din mers. 

Am început discuţiile cu cei de la Elba şi cred că ar fi un mare câştig pentru oraş dacă am 
reuşi să prelungim Bv. Văcărescu până pe strada Gării. Oricum e un mare câştig pentru că iată, 
după cine ştie câţi ani, avem încă o trecere pe axa sud – nord peste Canalul Bega. Ar fi ideal dacă 
s-ar putea prelungi această trecere până pe strada Gării. Vă mulţumesc. 

DL. ŢOANCĂ:  Vă mulţumesc şi mulţumesc colegilor care au mai rămas la această 
şedinţă maraton. Vă urez Sărbători fericite! Ne vedem la plenul din luna mai.  

DL. PRIMAR:  Sărbători fericite tuturor şi din partea mea! 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     SECRETAR, 
        RADU ŢOANCĂ                     IOAN COJOCARI 
 
 

 
 

 

 

 
 

 


