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 PROCES - VERBAL 
Încheiat astăzi 28.07.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  

Preşedinte de şedinţă –Dl. SIMION MOSIU 
Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 19; 
Au absentat :Ilare Bordeasu, Lucian Taropa, Marius Dugulescu, Ioan Mateescu, 

Luminita Tundrea, Octavian Mazilu, Sorin Ionescu, Dan Diaconu; 
    Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu,  domnul 
viceprimar Farkas Imre si doamna secretar Simona Dragoi 

 
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  1254    din  24.07.2017 
 
 

 
 
          ANEXĂ 
            La Dispoziţia nr.  1254 
           Din data de  24.07.2017 

1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Local din data de 
04.07.2017. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul 

Timișoara pentru anul 2018. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor  pentru funcționarii publici și personalul 

contractual  din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara și din 

serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 

4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în 

Societate  Comercială pe acțiuni. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția 

Poliției Locale Timișoara. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția 

Fiscală a Municipiului Timișoara. 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru 

Filarmonica Banatul Timișoara. 
8. Proiect  de hotărâre privind trecerea terenului înscris în C.F. 438994 – teren pentru drum, 

din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului 

Timișoara. 

9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, cu contract de comodat pe o 

perioadă de  10 ani, către SC Horticultura S.A., a spațiului cu altă destinație, situat în 

Timișoaar, str. Emanuel Ungureanu, nr.5. 
10. Proiect de hotărâre privind  alocarea pe o perioadă de  5 ani a unui număr de 7 săli de 

clasă situate la etajul III al clădirii din strada Ulmului nr.2, aferentă Colegiului Tehnic 

”Ion Mincu” către Școala Gimnazială nr.24. 

11. Proiect de hotărâre privind alocarea unui număr de 3 încăperi cu suparafața de 61 mp 
situate la parterul Căminului nr.2 din str. Lorena, nr.35 aferent Colegiului Tehnic 
”Regele Ferdinand I” Către Școala Gimnazială nr.16  ”Take Ionescu”. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 

terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Peppel Eva-
Leontine-Theresia. 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 

terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Jianu Sever-Radu-

Iancu și Jianu Georgeta. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 

terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA 
INVEST S.A. 

15. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață 

de 1019,19 mp și teren în suprafață de 510 mp din Căminul nr.2 al Colegiului Tehnic 

Energetic Regele Ferdinand I situat în Timișoara, str. Renașterii nr.24A – în spațiu pentru 

desfășurarea activității specifice de ordine publică și atribuirea către Inspectoratul de 

Poliție Județean Timiș Secția 1 Poliție. 

16. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației spațiului în suprafață 
de 843,39 mp din – Căminul nr.1 cu P+3 etaje al Colegiului Tehnic Azur, situat în 

Timișoara, str. Calea Martirilor nr. 64 – în spațiu pentru desfășurarea activității specifice 

de ordine publică și atribuirea către Inspectoratul de Poliție Județean Timiș- sectia 2 

Poliție. 
17. Proiect de hotărâre privind   propunerea de schimbare a destinaţiei  spaţiului cu suprafaţa 

utilă de 769,00 mp  din  Caminul nr. 1 cu P+3 etaje aferent  fostului Liceul Tehnologic 
Agricol „Petru Botiş”, situat în Timişoara, str. Calea Aradului nr. 56 în spaţiu  petru 
desfăşurarea activităţii de interes public   şi atribuirea   către Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Timiş -  Secţia 5 Poliţie. 

18. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  partea Consiliului 
Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  imobilului  din Timişoara , strada Emanoil  
Gojdu nr.13, etaj subsol, ap.S.A.D1, înscris în C.F. nr.400938-C1-U10, nr.topo 
17178/XVI, la preţul de vânzare de 21.000 euro. 



19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii termenului contractului de concesiune 

nr.4/09.01.2009 încheiat  cu dr. Sferlea Andrea și încheierea actului adițional. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din 

Timișoara, str. Dorobanților nr.42, către Asociația Femeilor Țigănci ”Pentru Copiii 

Noștri”. 
21. Proiect de hotărâre privind  retragerea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic 

”Henri Coandă” fost Grup Școlar ”Henri Coandă” asupra imobilelor înscrise în CF nr. 

409456, CF nr. 409476, CF nr. 409462, CF nr. 409472 și CF nr. 409479 precum și 

înscrierea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Timișoara 

asupra acestor imobile și asupra imobilului înscris în CF nr. 414910. 
22. Proiect de hotărâre privind suspendarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2009 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.169/2012 privind vânzarea terenurilor 

aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995. 

23. Proiect de hotărâre  pentru aprobarea asocierii Municipiului Timișoara ca membru 

fondator al Asociației ”Institutul de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport 

Timișoara”. 

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
193/10.05.2016 privind aprobarea ”Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a 

Polului de Creștere Timișoara”. 

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de pornire 

în licitație a 7933 mc masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a 

Municipiului Timișoara. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2017 către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Pădurea Bistra”. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea acțiunilor  sportive cuprinse în programul propriu 

”Ziua Timișoarei 2017” organizat de Biroul Sport-Cultură din cadrul Primăriei 

Municipiului Timișoara. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru  al asociației Eurocities 
pentru anul 2017. 

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achitării taxei de membru al  asociației LIKE 
pentru anul 2017. 

30. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru 

autovehiculele aflate în dotarea Primăriei Municipiului Timișoara. 
31. Proiect de hotărâre privind  realizarea de noi fântâni publice forate în municipiul 

Timișoara. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Audit Energetic+Expertiza Locala 

Corp Vechi+DALI+SF, și realizarea  obiectivului  de investiții  ”Audit 

Energetic+Expertiză Locală Corp Vechi+DALI+SF+PT+AC Grădiniță P.P. nr.33, 

Timișoara, Jud. Timiș”. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ET+audit energetic+DALI+SF  și 

realizarea obiectivului de investiții ”ET+auditenergetic+DALI+SF+PT+DDE – 



Refuncționalizare, reabilitare și realizare pasarelă circuit septic la corp vechi Spital Louis 

Țurcanu, din Timișoara, str. Nemoianu – Dr. Liviu Gabor colț cu str. Brăila. 

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea obiectivului de investiții ” Proiect complex de 

investiții + PT + Extindere și modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de Boli 

Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. V. Babeș, Timișoara, etapa I – Extindere 
compartiment de recuperare medicală respiratorie”. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”D.A.L.I” pentru obiectivul de investiții 
”Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe 

orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr.30” 

din Timișoara, str. Astrilor, nr.13. 
36. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării articolului 2 din cuprinsul Hotărârii 

Consiliului Local nr. 178/08.05.2017 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 

”Ansamblu rezidențial, locuințe colective în regim de înălțime P+2E”, str. Livezilor 

nr.71-73 Timișoara. 
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire 2 case 

unifamiliale în regim  P+M(1E) și garaje auto”, str. Chișodei nr.2, Timișoara. 
38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare platformă 

industrială Monlandy’s”, Calea Șagului DN 59 KM 8+950, Timișoara. 
39. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului Urbanistic Zonal ”Zonă industrială, 

servicii și depozitare”, str. Ovidiu Cotruș CF 427323, extravilan Timișoara. 
40. Proiect de hotărâre privind  constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea pe durată 

nedeterminată a postului de consilier juridic din cadrul  Biroului Aparatului Permanent 

de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 

41. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție în vederea evaluării/selecției 

membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Consiliul Local 

al  Municipiului Timișoara are calitatea de autoritate publică tutelară. 
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local  

nr.261/20.12.2016 de constituire a Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile 

situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului 

Timișoara. 
43. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al 

Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în 

unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara pentru anul școlar 2017 
– 2018. 

44. Adresa nr. SC2017 – 016865/06.07.2017 a Agenției Naționale de Integritate privind 

Raportul de evaluare nr. 28276/G/II/06.07.2016 rămas definitiv conform Sentinței Civile 

nr. 1013/22.03.2017 privind pe dl. Bîrsășteanu Florică. 
45. Adresa nr. SC2017 -015445/22.06.2017  a dl. Popa Cătălin  privind Plângerea prealabilă 

formulată împotriva Hotărârilor Consiliului Local nr. 188/07.04.2015; nr. 

221/08.05.2015 și 269/02.06.2015. 
46. Adresa nr. SC2017 – 017689/14.07.2017 a d-nei Toc Mirela-Adriana privind Plângerea 

prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local  nr. 267/04.07.2017  privind 



modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 165/08.05.2017 – privind 

modificarea și aprobarea Organigramei și statului de Funcții pentru aparatul de 

specialitate al Primarului Municipiului Timișoara. 

47. Adresa nr. SC2017 – 017459/12.07.2017 a d-lui Vărșăndan Lucian-Manuel referitoare la 
Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local  nr. 371/2007 –

privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara. 
48. Adresa nr. SC2017-17347/24.07.2017  referitoare la Raportul de activitate privind 

participarea la evenimentul Săptămâna Europeană a Energiei Durabile – EUSEW 2017 – 
Bruxelles 20-23 iunie 2017 a consilierilor locali Constantin Ștefan Sandu și Radu-Dragoș 
Dimeca. 

49. Interpelările consilierilor locali. 
 

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, au fost inițiate de Primarul Municipiului 

Timișoara – domnul Nicolae Robu. 
 

 
 

 

 
 

 

DL.MOSIU: Aprobarea ordinei de zi din data de 28.07.2017. 
Deschid procedura de vot: 
18 voturi pentru. 
Dau cuvantul domnului Primar pentru Anexa la ordinea de zi. 

DL.PRIMAR: Buna ziua! V-as ruga sa agreati pe ordinea de zi, ca proiecte 
suplimentare, cele din Anexa pe care ati primit-o, tinand seama ca ne mai intalnim saptamana 
viitoare intr-o sedinta festiva, cand, poate, unu, doua proiecte mai pot intra. Tinand seama ca 
intram in vacanta, este potrivit sa introducem pe ordinea de zi aceste proiecte care nu au putut 
fi finalizate mai devreme. Daca doriti sa le trec in revista prin lecturare, o fac, daca, vazandu-
le d-voastra, ca sa castigam timp, v-ati lamurit si putem trece la vot, vom trece la vot. 

DL.MOSIU: Are cineva vreo nelamurire in legatura cu proiectele suplimentare? 
DL.IDOLU: Cu mentiunea ca nu vad subiecte atat de urgente incat sa le primim 

acum. Nici nu am apucat sa citim materialele. 
DL.MOSIU: Sedinta viitoare va fi festiva si se doreste a fi mult mai operativa. 
DL.PRIMAR: Urgenta de aici deriva. Abia in septembrie mai discutam si este  pacat 

sa nu facem demersurile catre Guvernul Romaniei pentru emiterea unei hotarari de Guvern de 
trecere a unui teren in domeniul public al municipiului Timisoara. E pacat sa le lasam pana in 
septembrie. 

DL.MOSIU: Aprobam Anexa la ordinea de zi. 
Deschid procedura de vot. 



 
Aprobam in integralitate. 
Deschid procedura de vot. 
 

 
PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Local din data de 
04.07.2017 

 
       Deschid procedura de vot. 

 19 voturi pentru. 
 
 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul 

Timișoara pentru anul 2018 
 

DL.SANDU: Avand in vedere solicitarile mai multor organizatii, cat si din discutiile cu 
cetatenii care au domiciliul si lucrari in zona centrala, v-as propune niste modificari care sa se 
refere la alte taxe cuprinse in Anexa 1 a Proiectului de hotarare, ce se refera in special la 
utilizarea domeniului public cu schele aferente constructiilor sau amenajarilor si reparatiilor 
monumentelor istorice sau izolarii termice a blocurilor. La anexa 1, la punctul C, „Alte taxe 
locale”, art.486, alin.1, „Taxa zilnica pentru utilizarea temporara a locurilor publice”, propun 
introducerea unui punct 8 - taxa pentru ocuparea domeniului public cu schele necesare 
executarii lucrarilor de restaurare si conservare, efectuate in condiile legii, la imobile 
clasificate ca monumente istorice, in sensul art.3 din Legea 422/2001, monument istoric, 
ansamblu si sit, sa fie de 0,01 lei/mp/zi. Este cea mai mica subdiviziune a leului, care poate fi 
utilizata ca pret si credem ca aceasta taxa simbolica va incuraja executarea acestor lucrari si 
va determina pe proprietarii de locuinte sa investeasca mai bine bani in solutii tehnice mai 
bine adaptate decat in plata taxelor pentru utilizarea domeniului public cu schele. 

DL.PRIMAR: Nu poate fi zero, este o suma simbolica si noi nu ne-am mai complica cu 
ea. Este pusa cea mai mica valoare cuantificabila, dupa cum dl.consilier a explicat. 

DL.SANDU: Punctul 9 in acelasi articol: Taxa pentru ocuparea domeniului public cu 
schele necesare executarii lucrarilor in conditiile Legii nr. 153/2011, privind masuri de 
crestere a calitatii  arhitecturale ambientale a cladirilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare, aceeasi taxa modica de 0,01 lei/mp/zi. Punctul 10: Taxa pentru ocuparea 
domeniului public, cu schele necesare executarii lucrarilor de interventie pentru cresterea 
performantei energetice, in conformitate cu prevederile O.U.G.nr.18/2009, cu modificari si 
completari ulterioare, lucrari ce sunt executate pe cheltuiala proprie a proprietarilor cladirilor, 
tot 0,01 lei/mp/zi. Taxa de ocupare, pct.11, taxa de ocupare a domeniului public, cu schele, 
altele decat cele prevazute la punctele anterioare, 1 leu/mp/zi. 

DL.ORZA: Sa nu se inteleaga ca aceste taxe au tinut in loc pe cei care puteau sa-si 
refaca fatadele si sa nu ne asteptam acum sa se imbulzeasca datorita taxei simbolice. 



 DL.SANDU: Asociatiile de proprietari au o suma de bani in care trebuie sa se 
incadreze si in acea limita, daca le ramane mai mult pentru lucrarea propriu-zisa, este benefic. 

DL.PRIMAR: Noi ii tratam pe cetateni in prezumtia de buna credinta si vrem sa-i 
ajutam sa-si foloseasca banii pentru a reabilita cladirile, chiar daca prin aceasta incasam mai 
putin la buget. Trebuie sa fim foarte atenti, ca nu toti sunt de buna credinta si avem un 
exemplu – cladirea de pe colt, E.de Savoya cu Mercy e cu schelele pe ea de aprox.un an si eu 
eram convins ca, dincolo de panza pusa peste schele, se lucreaza cu sarg. A fost o furtuna in 
oras care a rupt prelata de pe Savoya si am constatat cu surprindere ca nu s-a lucrat absolut 
nimic. S-a facut asta doar ca sa ne pacaleasca, dispun de schele, care sunt scumpe. Cu ocazia 
asta, trebuie o noua descindere la cei care au incercat sa ne pacaleasca. Sa-i incurajam pe cei 
de buna credinta, dar sa pregatim acul pentru cei care nu sunt de buna credinta. 

DL.MOSIU: Votam cele doua amendamente ale d-lui consilier: 
Deschid procedura de vot: 

18 voturi pentru 
Votam proiectul in ansamblu.Deschid procedura de vot: 
18 voturi pentru 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor  pentru funcționarii publici și personalul 

contractual  din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara și din 

serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara 
 
DL.ORZA: Una din problemele dupa Revolutie, in unitatile administrative, au fost 

salariile. Imi aduc aminte cu ce salar am intrat in anul 2000 in administratie, astazi are un 
debutant consilier. Ca viceprimar, am avut cat are azi un debutant. Este foarte bine ca aceste 
salarii au crescut in niste etape si s-a ajuns, pentru anumite functii, in special de conducere, la 
un nivel aproape de salariile din corporatii. Ceea ce este un lucru bun. Sper ca, odata cu 
aceasta ajustare a salariilor, sa creasca si prestatia serviciului public. Sunt convins ca, pe de o 
parte, conducerea Primariei asteapta rezultate mai bune, evident, si, pe de alta parte, cetatenii 
vor avea pretentii si mai mari. Dansii le au tot timpul, dar, pana nu demult, era circumstanta 
atenuanta ca administratiile locale nu pot atrage in randul lor oameni cu o anumita pregatire 
pentru ca salariile nu sunt atractive. Aceste salarii mari trebuie sa genereze o prestatie publica 
mult mai performanta, in conditiile in care, circumstanta atenuanta era ca nu pot fi atrasi 
oameni cu o pregatire buna in administratie. 

DL.PRIMAR: Cer sa se posteze de urgenta si Anexa la acest proiect de hotarare pe 
site-ul primariei si nu cred ca sunt foarte multe lucruri de discutat. Va spun cum am procedat. 
S-au majorat salariile cu 300 de lei la toti angajatii, ceea ce inseamna ca, la cei care aveau 
salarii mari, cresterea este cu procent mic, cca 5%, la cei care aveau salarii mici, cresterea este 
cu un procent mai mare, 20%. Vorbesc in termeni aproximativi. Am pastrat, astfel, ierarhiile 
de salarizare care au fost stabilite inainte, pentru ca asa am considerat ca este cel mai potrivit. 
La anul, cand va trebui din nou sa aprobam salariile, vom vedea, poate, pana atunci, generam 
si un sistem de indicatori de performanta, la nivel individual, si vom avea o abordare diferita. 
Acum nu a fost timp, pentru ca, de la 1 iulie, se aplica salariile dupa noul sistem, si trebuie sa 
le avem intr-o anumita formula, care nu avea cum sa fie una foarte elaborata. A diferentia 



salariile inseamna o munca serioasa de pregatire a unui instrument de ierarhizare. Eu cred ca 
aceasta abordare este una corecta, pentru ca e o realitate, exista angajati care sunt si ei 
importanti la postul pe care il ocupa, cu salarii foarte mici si daca am fi mers cu majorare in 
procente a salariilor, o anumita majorare era asteptata de toata lumea si se impunea, atunci 
discrepantele intre salariati s-ar fi amplificat, desi calitatea, raspunderea, nu reflecta diferente 
atat de mari. 

DL.DIMECA: Pe viitor, ca si mod de lucru, recomandarea mea este ceea ce a fost, pana 
la 1 iulie, ce este, ca sa poti sa ai in fata si de specificat, brut sau net. 

DL.MOSIU: Este vorba despre salarii brute, la care se aplica impozit. 
DL.PRIMAR: Salariul Primarului nu l-a fixat Primarul, el  este instituit prin noile 

reglementari, in functie de marimea, complexitatea orasului, la mine salariul este atat cat 
stabileste legea, la viceprimari si secretar, este limita superioara, pentru toti salariatii, apoi se 
merge la cum stabilim si va propunem o varianta care inseamna 300 de lei in plus fata de cat a 
fost anterior. Tot prin aceasta hotarare se stabilesc si indemnizatile consilierilor locali. Le-am 
stabilit la maximul prevazut de lege si asta inseamna 435 lei/sedinta. Este o dispozitie a 
Primarului care este mandatat sa faca asta si am stabilit la maximul prevazut de lege. Sunt 3 
sedinte, se numara si cele de comisie, indemnizatia este 1345, daca imi amintesc bine. Sumele 
le-am spus orientativ. 

DL.MOSIU: Ca si completare, noi am fost la Szeged, suntem orase infratite, acolo, un 
consilier are indemnizatia in jur de 1000 euro. 

Deschid procedura de vot: 
18 voturi pentru. 
DL.IDOLU: Era culmea sa nu votam, face parte din politica de guvernare, cresterea 

veniturilor in sectorul public. 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport Timișoara în 

Societate  Comercială pe acțiuni 
 
DL.GRIGOROIU: La proiectul de hotarare, art.6, se modifica astfel: “Componenta 

AGA va fi de 15 consilieri locali, nu de 7,  cum este prevazut in proiectul de hotarare”. 
Art.7: “Consiliul de Administratie provizoriu va avea un mandat de 4 luni, conform 

legislatiei, putand fi prelungit cu doua luni in cazul in care nu este incheiata procedura de 
selectie pentru administrator”.  

Art.7, pct.2: In loc de dna Nastasia Pop, este d-nul Buboi Ligius - Cosmin.  
La art.7, pct.6: In loc de Florin Supuran  este Sorin Supuran. 
 La actul constitutiv, art.11, pct.3, se modifica: “A.G.A. are 15 imputerniciti ai CLMT, 

in loc de 7”.  
Art.13, pct.1, se modifica: “Sedinta AGA se deschide de presedintele A.G.A.”, in loc de 

presedintele C.A.  
Art.19, pct.3 se modifica: “Consiliul de administratie provizoriu este compus din 7 

membri si este numit pe o perioada de 4 luni, cu posibilitatea extinderii mandatului cu inca 
doua luni, in cazul in care nu se finalizeaza selectia membrilor definitivi”, in loc de 6 luni. 



Art.20, pct.1, se modifica: “In caz de vacantare a unuia sau a mai multor administratori, 
A.G.A.procedeaza la numirea de administratori provizorii, in loc de Consiliul de 
Administratie”. 

Art.29,pct.2, se modifica:  “Directorul general poate fi numit de catre C.A. conform 
legislatiei in vigoare”. 

Art.30, pct.1, se modifica: :”Situatiile financiare ale societatii vor fi auditate de cenzori 
sau auditori financiari numiti de A.G.A. , se elimina la propunere C.A.”  

DL.PRIMAR: La punctul 5, de la Act constitutiv, art.29.2 – Directorul general se 
numeste de C.A. conform legislatiei in vigoare, nu poate fi numit. 

DL.IDOLU: Vad o adresa trimisa in 22.07, care redeschide un subiect mai vechi: sigur 
ca dezideratul transformarii din regie in societate este unanim acceptat, cu gandul si dorinta de 
a eficientiza aceasta activitate, pentru a crea premize si conditii de realizare a unui serviciu 
public competitiv. Patru pagini de referat, la o actiune de o asemenea importanta, dau 
exemplu o societate din coordonarea C.L., cum este Coltermul, cu probleme si nevoi la fel de 
mari, a venit cu plan de afaceri, cauta solutii. R.A.T.T.-ul tranteste 4 pagini, fara sa prezinte o 
nota de fundamentare mai concreta, privind un plan de afaceri si un plan de dezvoltare. Un 
plan de afaceri in care sa prezinte veniturile. La o analiza economica, daca acum, 67% din 
cheltuieli sunt sustinute din subventii de la Primarie, cum ne imaginam, ca transformandu-se 
intr-o societate, va fi mai eficienta? Fara sa avem un plan de dezvoltare, ni se invoca accesul 
la bani europeni. Ce vor sa faca? Pana acum, tot ceea ce s-a achizitionat s-a facut de catre 
Primarie. Nu avem un plan, nici macar o suma, ce inseamna, 10 milioane, 20 de milioane, 100 
milioane de euro? O nota neserioasa si incompleta, care nu ne lamureste nimic si nu ne 
convinge  ca va fi pe drumul cel bun. Faptul ca avem un statut dupa legea societatilor 
comerciale, nu este suficient. Planul de dezvoltare trebuie sa contina nevoi investitionale: cate 
autobuze, microbuze, tramvaie, etc. Un orizont de timp previzibil in care sa scada nivelul 
subventiilor. Oare Primaria va mai subventiona in continuare abonamentele si biletele pentru 
anumite categorii de cetateni? Aici nu se raspunde la nimic. Daca sunteti cu constiinta 
impacata ca aceasta regie se va transforma intr-o societate economica cu servicii publice de 
calitate, votati cum va dicteaza constiinta. Dar as pune niste conditii. Patrimoniul regiei, 
inainte de a se transforma in societate, trebuie evaluat la data prezentei. Nu la 31.12.2016. Un 
raport de expertiza contabila extrajudiciara, trebuie realizat. Aveti incredere, ca numai 
transformand din regie in societate, va fi o unitate economica mai performanta? Eu nu cred 
asta. 

DL.PRIMAR: Aceasta transformare se face datorita faptului ca nu putem accesa 
fonduri europene daca nu transformam regia in societate comerciala. Pentru ca este o conditie 
de eligibilitate. Nu se finanteaza pe axele respective decat societati comerciale ca operatori de 
transport public. Devine urgenta transformarea, pentru ca, altfel, ratam fondurile europene. 
Evident ca transformarea in sine nu ne aduce un transport public mai bun. S-au facut 
amendamente de scurtare a perioadei interimare. Initial se propunea de catre initiatorii 
proiectului, ca totul sa tina 6 luni, maximul prevazut de lege pentru perioada interimara, unul 
din amendamentele propuse de dl.consilier Grigoroiu spune patru luni, cu posibilitate de 
prelungire la sase luni, pentru toti membrii C.A., pentru conducere, pentru a se intra prin 
concurs pe formula de functionare pe o perioada mai lunga. Instituim un C.A. interimar, care 
are rolul sa faca aceasta trecere. Dar in patru luni trebuie sa se parcurga procedura, daca nu se 



reuseste in patru, obligatoriu dupa 6 luni, mandatul inceteaza si nu mai putem prelungi. 
Trebuie sa se parcurga toate procedurile legale de constituire a C.A. si A.G.A. Este urgent, de 
aceea este pe ordinea de zi. Noua conducere, noul C.A., noua A.G.A., noua conducere 
operativa vor face ceea ce dl.consilier Idolu spunea ca trebuie facut. Sunt de acord cu dansul, 
sigur ca trebuie facut. Societatea comerciala nu va avea subventie, dupa cum nici R.A.T.T. nu 
are subventie. Sunt subventionati cetatenii care folosesc mijloacele de transport in comun. 

DL.IDOLU: In Consiliul Local am aprobat bugetul pe 2017 al R.A.T.T. si am aprobat 
un buget din care numai putin peste 30% vine din venituri proprii. Faptul ca se transforma in 
societate, nu se mai numeste subventie, ci compensatie. Trebuie indeplinite patru conditii 
cumulative. Ar fi putut fi o solutie, aceasta conducere sau alta, dar cred ca este mult mai 
competitiva decat cea de dinainte, chiar si regie fiind, putea sa pregateasca aceste documente 
in 30 de zile si atunci transformam. 

DL.PRIMAR: V-as ruga sa votati, sa nu taiem sansa municipiului Timisoara de a 
accede fonduri europene. 

DL.IDOLU: Nu stim, nu ni s-a dat o lista, un plan de dezvoltare, nu e nimic. 
DL.PRIMAR: Se va face de cei care vor avea fraiele, nu este normal sa faca unii ceea 

ce urmeaza sa puna in practica altii. Va fi un inceput de drum. Tot cu aprobarea Consiliului 
Local se face totul. In fata Consiliului Local va trebui sa se vina cu strategia, cu planul de 
bataie pe termen scurt, cu lista de proiecte care se initiaza pe fonduri europene. A nu vota 
inseamna a scoate Timisoara de pe lista de localitati cu rateuri eligibile pe fonduri europene 
pentru transportul public. 

DL.IDOLU: Este normal sa se transforme din regie in societate, dar sa nu facem 
lucrurile pripit. Nu avem un program de dezvoltare. Nu avem macar suma. 

DL.PRIMAR:  Acum se deschide axa si nu suntem eligibili. Ne scoatem noi de pe lista 
de eligibilitate. 

 DL.IDOLU: Nu noi ne scoatem, prin votul nostru astazi. Parcul auto de la Iasi este 
dublu fata de parcul auto de la Timisoara. Asta nu s-a intamplat din 22 iulie pana acum. S-a 
intamplat in ani de zile. Este nevoie sa transformam din regie in societate, dar sa nu facem 
pripit.  

DL.PRIMAR: Domnule Idolu, veti da cu subsemnatul. A refuza 40 de milioane euro 
fonduri europene inseamna plangere penala pentru boicot la adresa unui oras cum n-am mai 
auzit pana acum. 

 DL.IEREMIA: Acum ni s-a conditionat votul de plangerea penala. Nu inteleg de unde 
a aparut suma de 40 milioane euro. D-voastra incercati sa impuneti un vot legat la ochi. Eu 
vreau sa votez in cunostinta de cauza. Atata timp cat nu sunt dumirit ceea ce votez, eu ma 
abtin. Si va spun acum public ca sa-mi faceti plangere penala pentru asta. 

DL.PRIMAR:  Eu va spun anticipand, pentru ca, cu pozitia asta obstructionista la 
adresa Timisoarei, ma confrunt  de ani de zile. Nu este prima data. Este doar un pretext ce se 
intampla acum. Pe program operational regional, axa 4.1 – Transporturi. Sunt 40 de milioane 
la dispozitia Timisoarei. Pot fi eligibili daca avem operatori de transport public organizat ca 
societate comerciala. Nu-l avem, nu ne putem atinge de niciun euro din acea suma de 40 de 
milioane si ea va trebui redistribuita in interiorul regiunii de vest catre celelalte municipii 
resedinta de judet. Ce spuneti d-voastra, poate fi facut din mers. Strategia se va aproba in 
Consiliul Local si va fi facuta de catre noua conducere. Ceea ce vreti d-voastra acum, se poate 



face de catre noua conducere. O structura care se dizolva face proiectele pentru cea care 
urmeaza sa functioneze. E nefiresc. Puteti pune orice conditii prin vot catre noua conducere, 
puteti sa va spuneti parerea,  vis a vis de orice subiect. Trebuie sa avem operatori cu statut de 
societate comerciala. Eu nu santajez pe nimeni, atrag atentia asupra consecintelor. Sa nu 
spuneti ca nu ati stiut. Nu am scos din maneca suma, este vorba despre programul operational 
regional, 45,3  milioane. 

DL.IDOLU: Programul este pana in 2020? 
DL.PRIMAR: Ca sa poti face proiectele, trebuia in 2014, suntem in 2017. Cat sa mai 

treaca? 
DL.ORZA: Se asigura o flexibilitate mai mare unei regii care se transforma in societate 

comerciala, in special in ceea ce priveste ultima posibilitate de exercitiu financiar european de 
a se atrage fonduri europene. Exista societati comerciale sub egida C.L., fiecare cu punctele 
tari si slabe in functionarea lor. Nu vom rezolva lucrurile doar pentru ca va trece la vot. As fi 
vrut ca macar sa fi existat un C.V. la oamenii pe care –i numim in C.A.interimar. Este 
important rolul lor de a pune pe roate inceputurile acestei societati comerciale. Nu-l avem. A 
spune, atunci, daca este presanta chestiunea cu fondurile, cele 40 de milioane, sa o 
transformam intr-o obligatie a noii conduceri a societatii comerciale. Neatragerea acestor bani 
sa duca la demiterea lor automata. Daca acesta este scopul sa atraga sumele respective, 
neatragerea lor sa se sanctioneze cu demiterea noii conduceri, si a A.G.A. si a C.A. Doar sa ne 
regasim numele pe o lista, fara nimic, nu cred ca e foarte relevant. Atragerea  fondurilor 
europene se va intampla prin scrierea unor proiecte interesante ca sa fie finantate, nu pentru ca 
votam noi astazi aici. 

DNA POPOVICI: Imi pare rau ca nu este nimeni de la R.A.T.T., pentru ca ne sunt 
datori cu niste explicatii. La cap.2, art.8, este prevazut capitalul social in valoare de 3 
milioane lei, din care 150 de milioane in numerar si 2.850.000 in natura. Nu este atasata nicio 
evaluare a acelor obiecte, imobile sau de ce natura sunt, care sa ne arate ca suma de 2.850.000 
lei exista. Ni se cere sa aprobam un capital social de 3 milioane lei pe vorbe. Poate ca cei 
150.000 lei exista in numerar in banca, dar  restul, nu este dovada existentei capitalului social, 
ceea ce clar, nu este in regula. In momentul in care R.A.T.T. doreste transformarea in 
societate, mi se parea absolut normal sa participe cineva de la aceasta institutie. 

DL.LULCIUC: As vrea sa fac cateva sesizari:  
-Vis a vis de membrii C.A., sunt oameni competenti, dar ei trebuie sa asigure doar 

perioada de interimat pana cand vor fi validati noii membrii in C.A.  
-Vis a vis de corectii, ceea ce spunea dl.Primar, legea permite, sa aduci corectii de 

fiecare data cand este nevoie. 
-Viitorul director general, prin lege trebuie sa vina cu un plan de administrare. 
DL.DIMECA: Pentru ca sunt convins ca la cei care suntem aici, in final dorim sa gasim 

solutii, as recomanda sa avem o abordare prin care sa depasim acest impas, sa putem sa 
votam, dar sa solicitam ca la urmatoarea sedinta sa ne fie prezentate lucrurile care au fost puse 
astazi pe masa. 

DL.MIHOK: Pentru colega Popovici, la pagina 20 din material, a se vedea lamurirea 
dilemelor pe care le-ati semnalat, cu natura si aportul in numerar. 

DNA POPOVICI: Si in natura, acolo este grosul, 2.850.000 lei. Evaluarea de cine a 
fost facuta? 



DL.MIHOK: Banuiesc ca aici, unde scrie Evaluare imobil evaluat, are o evaluare la 
baza. 

DL.LULCIUC: Evaluarea o gasiti din bilant, din sedintele trecute de A.G.A. 
DNA POPOVICI: Din bilant, la 31 decembrie. Din cate stiu, ca sa se plateasca impozit 

pe imobile, trebuia facuta o evaluare. S-a facut acea evaluare a cladirilor? 
DL.MIHOK: Conform legislatiei, o data la trei ani, poate s-a facut anul trecut. 
DNA POPOVICI: Nu si anul acesta? Nu cred ca cei de la R.A.T.T. au facut, pentru ca 

ar fi atasat. 
DL.MIHOK: Nu in fiecare an se face evaluarea, ci o data la trei ani. 
DL.PRIMAR: Doamna consilier, puteti sa faceti amendament, sa se mai faca o 

evaluare la zi, daca se doreste.  
DL.IDOLU: Este RETIM-ul, fata de care sunt nemultumit de modul in care lucreaza si 

pentru ca a dat in judecata Consiliul Local si Primaria si R.A.T.T.-ul, prin calitatea proasta a 
serviciilor oferite de cetateni. Vreau sa fie si rentabil si legal. Sa facem o suma de 
amendamente ca si conditii. Eu nu vreau sa votez in nestiinta de cauza. Sa dam un vot cu care 
se poate forma societatea, dar acel vot sa fie anulat in cazul in care nu se preda intr-un interval 
de timp. E mult patru luni. Sa ne prezinte programul de dezvoltare, sa fie real, cu termene, cu 
valori, nu o cifra repartizata, acesti bani se dau si trebuie sa-i cheltuie legal societatea. 

DL.PRIMAR: Dar nu mai este ca si programul vechi. S-au schimbat regulile. 
DL.IDOLU: Programul de dezvoltare, cu o lista de achizitii propuse, reevaluarea 

patrimoniului care trebuie facuta, sa ne prezinte activele. 
DL.LULCIUC: Pentru patru luni sa ne prezinte aceste lucruri? Dupa aceea se 

organizeaza, in baza legii, cand viitorul director trebuie sa prezinte acest plan pentru patru ani. 
DL.IDOLU: Da, insa la Registrul Comertului se vor incheia niste acte. Noi votam acum 

un cec in alb. Sa facem niste amendamente, sa conditionam ca alesi, acea echipa care cred ca 
este mult mai buna decat cea veche.  
1. Prezentarea unui plan de dezvoltare in termenii academici care exista. Si un plan de 
afaceri care poate fi inclus in planul de dezvoltare, in care sa vedem clar, macar pana in 2024, 
care sunt perspectivele de dotare si de crestere a calitatii serviciilor societatii. Si un plan de 
afaceri, sa vedem acele compensatii, cum le denumeste Regulamentul 1370/2007, la care sa 
poata primi patru conditii cumulative. Sa vedem daca echipa isi asuma acele conditii, daca 
Primaria si noi ne asumam acele gratuitati in decurs de patru luni. Poate sunt prea multi 
cetateni din oras care beneficiaza de transport gratuit. Daca noi, ca alesi, nu facem treaba 
noastra, nici Executivul nu o sa faca. 

 DL.DIMECA: Ca sa faci plan de afaceri, o dezvoltare strategica in urmatorii 4, 6, 8 
ani, pentru o echipa care va fi pe cateva luni, va fi greu, e necesar un rezumat sau o schita. 

DL.IDOLU: Da, o schita, mai repede, si in patru luni sa predea planul. 
DL.MOSIU: O luna fiind vacanta, haideti sa  lasam 15 octombrie.  
DL.IDOLU: Amendamentul meu se refera la 15 octombrie si va fi ca si criteriu de 

performanta al echipei administrative, patru luni, cu posibilitate de prelungire doua luni. 
Probabil va sta sase luni. In prima faza, 15 octombrie, sa prezinte, o schita de plan de afaceri 
si o schita de plan de dezvoltare pana in 2024. Tot pana in 15 octombrie sa se demareze 
procedura de reevaluare a patrimoniului, astfel incat, pana la sfarsitul anului, sa avem o 



oglinda. Ce se va intampla cu patrimoniul care este al Primariei si care este dat in 
comodat catre R.A.T.T.? Se poate transfera catre noua societate? 

DL.PRIMAR: Se poate, insa trebuie luate masuri ca sa se poarte de grija acestui 
patrimoniu. Cazul concret al tramvaielor inoite prin reabilitare. Ele vor intra in administrare 
ca si cele 14 intrate la R.A.T.T.-ul actual, vor intra la societatea comerciala, dar noi nu putem 
sa lasam de izbeliste, trebuie sa instituim niste proceduri prin care sa stim ca ele sunt in stare 
buna si sunt intretinute. Trebuie sa avem grija de patrimoniu, pentru ca tot capitalul social 
reprezinta bunuri ale municipiului date cu acest titlu de capital social catre viitoarea societate 
ce are ca actionar unic Consiliul Local. 

Dl.IDOLU:  Să repetăm. Odată cu începerea evaluării petrimoniului Ar trebui până 
atunci finalizată inventarierea măcar, nu a patrimoniului, care se face legal la sfârşitul anului. 
Măcar a mijloacelor fixe, să le avem până în 15 Octombrie. Pentru că fără inventarierea reală 
nu poţi să faci evaluarea, deci e clar că va trebui, dar ar fi bine să o precizăm acum, nu mă 
interesează obiectele de inventar şi cred că nici pe dvs dar măcar mijloacele fixe să ştim unde 
stă RATT asta poate face şi RATT începând de Luni. Deci noi nu ştim la ora actuală, votăm 
în alb, nu ştim ce terenuri are ce clădiri ce biserici are. Deci solicit ca până în 15 Octombrie, 
ca amendament,  planul de afaceri, schiţa, planul de dezvoltare, inventarierea mijloacelor fixe 
şi demararea procedurii de evaluare a patrimoniului, cu termen de finalizare 15 Decembrie.  

Dl. MOŞIU: Eu zic să începem, să nu uităm şi să votăm acest amendament apoi 
urmează amendamentele d-lui coleg, ca să nu uităm ce e proaspăt acum.  

Dna. POPOVICI: S-au prevăzut aceste termene şi cu ce este de făcut. Şi în cazul în 
care nu se respectă termenele şi ceea ce s-a cerut nu se face, care va fi răspunsul? Se schimbă 
echipa de conducere? V-aş ruga să precizaţi şi acest lucru, în cazul în care termenele precizate 
în amendament precum şi solicitările de documente precizate în amendamentele anterioare, va 
duce la schimbarea întregii echipe.  

Dl. PRIMAR: Va conduce la încetarea mandatelor. 
Dl.IDOLU:  Acesta va fi rolul AGA, al celor 15 membri ai AGA. Dar e clar că noi 

trebuie să vorbim că de asta suntem aleşi aici, are dreptate colega mea. Chiar dacă 
administrativ, legal AGA, cred că şi consiliul de administraţie poate fi lărgit. 

Dna. POPOVICI: Nu mă refeream la interimar ci la echipa care va fi definitivă.  
Dl. MOŞIU: Cum? Ei nu o să aibă mandat, sunt doar cei interimari. Va urma un 

concurs nu poţi să demiţi pe cineva că nu şti cine va fi.  
Dna. POPOVICI:  Atunci cei interimari ce motivaţie au să îndeplinească ce le-am spus 

noi, dacă tuturor le încetează?  
Dl. LULCIUC:  Poate vor să-şi continue mandatul  
Dna. POPOVICI:  În momentul în care există nişte target-uri de îndeplinit, cu termene 

şi condiţii şi nu există nicio sancţiune pentru neefectuarea lor, care este motivarea acelor 
domni?  

Dl. MOŞIU: Vor să continue interimatul e simplă motivaţia.  
Dna. POPOVICI:  Este o presupunere nu este o certitudine.  
Dl. PRIMAR: Dna consilier evident că ei îşi doresc să fie 6 luni, fiţi convinsă, că nu a 

venit nici unul cu gândul să fie două luni sau trei luni. Şi propunerea dvs este binevenită 
trebuie să fie o sancţiune şi după părerea mea şi cred că încetarea mandatului lor este 



sancţiunea care trebuie să intervină. Haideţi să întărim echipa atunci, am propus 7 dar pot fi 9. 
E limita maximă prevăzută de lege. Puteţi face propuneri, încă doi sau puteţi să mă mandataţi 
pe mine şi eu în dialog cu dvs nu face de capul meu, să-i numesc dacă nu aveţi acum nume 
concrete de oameni care pot să-şi aducă un aport. Deci în orice variantă, puteţi să faceţi 
nominalizări acum şi eu personal am încredere că veţi nominaliza oameni care îşi vor aduce 
aportul sau cred că e legală dna Drăgoi şi o formulă de mandatare a primarului să numească 
doi prin dispoziţie, prin consultarea grupurilor dacă vreţi. A liderilor de grup.  

Dl. MOŞIU: E legal să Se extindă cu încă 2?   
Dl. PRIMAR: Da sigur că s-a verificat că pot fi 9. Cifra de afaceri la RATT depăşeşte 

pragul stabilit pentru 9.  
Dna. DRĂGOI: Ideea era că stabilind acel termen de 15 Octombrie nu vor fi nici măcar 

2 luni că hotărârea se comunică în August eu asta încerc să spun că încetează mandatele dar în 
cele două luni de zile cred că la termene ar trebui mai degrabă să discutaţi decât la ce se poate 
face într-o lună două.  

Dl. PRIMAR: Se poate că s-a propus o schită, să se vadă principalele repere ale 
evoluţiei, care e viziunea ce se întrevede, asta era. E prea devreme.  

Dna. DRĂGOI:  Hotătârea intră în vigoare în August. S-a stabilit acel termen de 15 
Octombrie cu sancţiunea încetării.  

Dl. DIMECA: Termenul nu este o problemă eu cred că 15 Octombrie e fezabil.  
Dl. MOŞIU: Iar inventarierea şi restul procedurilor sunt făcute de angajaţi.  
Dl.IDOLU:  De prea multe ori spune bine dna. Drăgoi ca să zică ceva rău acum. Eu 

cred că tot ce zice doamna, e bine de obicei. Să lăsăm măcar 1 Noiembrie ziceţi? Că acum nu 
mai contează, principiul e important să avem şi noi o garanţie ca şi aleşi.  

Dl. PRIMAR: Bun până la sfârşitul lunii Octombrie atunci deci termenul e 1 
Noiembrie.  

Dl.IDOLU:  Bine dar să vedem că se mişcă, nu să aşteptăm că acum e vacanţa de vară 
vine Septembrie începe şcoala şi iată că s-a făcut Octombrie şi nu s-a făcut nimic.  

Dl. PRIMAR: Eu sunt de acord.   
Dl. MOŞIU: Supun la vot amendamentul d-lui Idolu cu completarea privind mărirea 

termenului la.... 
Dl. PRIMAR: Nu, completat cu ceea ce a spus dna. Popovici  cu sancţiunea de încetare 

a mandatului membrilor consiliului de administraţie. Că şi directorul e în Consiliul de 
administraţie şi al conducerii operative. În sensul acesta.  

Dna. DRĂGOI: Ceilalţi doi ar trebui nominalizaţi prin hotărâre de consiliu.  
Suplimentarea celor doi, nu de către dvs prin dispoziţie. E un consiliu de administraţie. Am 
zis că se nominalizează prin hotărâre de consiliu. Se aprobă de către consiliul local celelalte 
două persoane exact aşa cum trebuie nominalizate şi la art.7 persoanele. Aţi avut şi pe comisii 
materialul.  

Dl. MOŞIU: E cu puncte, puncte. Trebuie sigur.  
Dl. PRIMAR: Dacă credeţi că e mai potrivit ca AGA să fie formată din toţi consilierii 

locali, este şi asta o variantă cum se întâmplă la altele.  
Dl. ORZA: Riscul este că niciodată nu este cvorum la şedinţe.   
Dl. PRIMAR: Bun şi dacă se merge acum pe ideea că este întregul consiliu şi se 

restrânge ulterior, trebuie să se umble?  



Dl.IDOLU: Deci toţi consilierii la COLTERM, SDM, HORTICULTURA, PIEŢE.  
Dl. ORZA: Deci, majoritatea, ştiţi foarte bine, ne ascudem după deget, majoritatea 

AGA se desfăşoară în felul următor la orice societate: se convoacă AGA nu se prezintă 
cvorumul şi apoi se iau decizii cu 3, care sunt prezenţi tura viitoare. Ceea ce e absurd adică 
mai bine rămâne un număr civilizat, echilibrat de oameni care ştiu sigur că se implică şi îşi fac 
ei propria opţiune de a participa şi îşi asumă asta decât să fim puşi aşa la grămadă.  

Dl.IDOLU: Dar trebuie concret acum votat.  
Dl. ORZA: Ştiu.  
Dl.IDOLU: Ne votăm pe noi acum? Suntem 18 aici, ce facem? Lăsăm toţi cum  zice 

preşedintele, aveţi dreptate e vorba de responsabilitate spuneţi dvs. dar credeţi că noi cei 18 de 
aici vom fi cei mai responsabili?  

Dl. PRIMAR: Eu vă propun să facem în felul următor: mai întâi să vedem cine doreşte 
dintre cei de faţă să facă parte şi atunci ne adaptăm.  

Dl.IDOLU: Exemplul invers e la Retim în care avem unu  şi s-a întâmplat ce s-a 
întâmplat.  

Dl. PRIMAR: Haideţi să vedem, cred că e un punct de pornire, cine doreşte dintre cei 
de faţă? Să vedem că nu punem cu forţa pe nimeni. Propuneţi-i dvs.  

Dna. POPESCU RALUCA:  Pot să-l propun pe dl. Dugulescu Marius?  
Dl. IDOLU: Sunt 11. 12 cu dl. Dugulescu, Taropa 13, Mateescu 14. Nu, că au venit toţi 

ca să fie 18.  
Dl. PRIMAR: Mai puneţi unu, să fie 15. Trebuie să fie 15.  
Dl. IDOLU: Haideţi totuşi să rămânem toţi şi vedem câţi vom veni ca să fie cvorum. 
Dl. MOŞIU: Spuneţi la microfon fiecare.  E simplu şi se consemnează. 
Dl. ORZA: Dacă se doreşte aşa, un principiu e ok să fie echilibrat. Că PSD a plecat în 

vacanţă.  
Dl. PRIMAR: Faceţi propuneri şi la absenţi nu e nici o problemă.  
Dl. ORZA: Eu deschid lista la cine nu vrea.   
Dl. PRIMAR: Mai propuneţi unu.  
Dl. IDOLU:  Taropa Lucian şi cu Mateescu Ioan.   
Dl. MOŞIU: Citesc componenţa AGA cei 15 care s-au propus: Dl. Taropa, Dl. 

Mateescu, Dl. Dugulescu, Dl. Ieremia, Dl. Mihok, Dl. Căldăraru, Dl. Sîrbu, Dl. Barabas, Dl. 
Lulciuc, Dl. Dimeca, Dl. Moşiu, Dna. Mariş, Dl. Grigoroiu, Dl. Sandu, Dl. Idolu.  
 Supun la vot.  
Se numără voturile:  

Dl. PRIMAR:  Dl. Orza a sesizat o problemă, ne vom trezi cu acuze de conflict de 
interese, deci trebuie fiecare pe rând supus la vot şi cel votat să nu voteze. Întrebaţi dacă sunt 
de acord să se voteze cu ridicarea mâinii.  Verificăm că Nu votează nici unul din cei supuşi la 
vot, cu ei înşişi.  

Dl. MOŞIU: Dl. Taropa. Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  
Dl. Mateescu. Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  
Dl. Dugulescu. Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  



Dl. Ieremia. Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  
Dl. Mihok. Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  
Dl. Căldăraru. Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  
Dl. Sîrbu. Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  
Dl. Barabas. Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  
Dl. Lulciuc. Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  
Dl. Dimeca. Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  
Dl. Moşiu. Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  
Dna. MARIŞ:  Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  
Dl.GRIGOROIU:  Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  
Dl.SANDU:  Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  
Dl.IDOLU:  Supun la vot. Persoana în cauză nu participă la vot.  
Se numără voturile: Unanimitate.  

Dl. ORZA: Am un amendament care vine şi în spiritul celor enunţate de dl. Primar 
legat de  Programul Operaţional Regional şi dacă există măsuri care se iau pentru schiţa de 
strategie, de plan de afaceri, eu cred că cea mai importantă e legată de capacitatea echipei de a 
atrage fonduri europene şi cred că şi conducerea primăriei e interesată de chestiunea aceasta 
că practic acesta e argumentul pentru care o facem societate comercială. Deci eu aş pune la 
Secţiunea 2 la art.19 la durata mandatului administratorilor, care este de 4 ani un subarticol 
aici care să spună că: incapacitatea de absorţie a fondurilor puse la dispoziţie de POR într-un 
procent de 50% spre exemplu, duce automat la încetarea mandatului consiliului de 
administraţie, că AGA nu se va ocupa de scris proiecte.  

Dl. PRIMAR:  Dna Nicoară a plecat pentru că trebuia să facem o verificare. Aplicarea 
pe fonduri europene o face tot primăria, dar ceea ce înainte, ca să fie eligibile proiectele, 
trebuie ca destinatarul folosirii bunurilor respective a infrastructurii ce se creează, linii de 
tramvai troleibuz apoi mijloace de transport în comun ele însele trebuie să fie societatea 
comercială a municipalităţii. Dar proiectele le depune municipalitatea.  

Dl. ORZA: Le depune municipalitatea dar cine le emană sunt totuşi de specialitate. 
Societatea nouă.  

Dl. PRIMAR:  Este un parteneriat evident că de la ei se pleacă, de la cerinţe exprimate 
de ei. Eu sunt de acord să se pună o presiune.  

Dl. ORZA: Punerea la dispoziţie a proiectelor să fie o condiţie legată de durata 
mandatului. Pentru că altfel..... 



Dl. PRIMAR:  Accesarea, nu eu nu la idee, ideea e foarte bună numai la formulare mă 
gândeam că trebuie pus ceva de genul: accesarea în parteneriat cu Municipiul Timişoara a 
50% de acord.  

Dl. MOŞIU: Deci este o condiţie a consiliului de administraţie. 
Dl. ORZA: Încetează mandatul în lipsa.... 

La fel formularea de la dna. Popescu Gabriela dar translatată pentru accesarea de fonduri 
europene.  

Dl. MOŞIU: Pentru viitoarea conducere.  
Dl. PRIMAR:  Mandatul încetează dacă nu se accesează în parteneriat cu Municipiul 

Timişoara cel puţin 50% din fondurile la dispoziţie.  
Dl. MOŞIU: Supun la vot amendamentul d-lui Orza.  
Se numără voturile:  

17 voturi pentru 
Supun la vot amendamentele d-lui Idolu. Termenul rămâne 31 Octombrie.  

Se numără voturile:   
18 voturi pentru 

Supun la vot amendamentul d-nei Popovici. Cel cu sancţiunea încetării mandatului.  
Se numără voturile:  
18 voturi pentru 

Supun la vot amendamentele d-lui Grigoroiu. Cele două. 
Se numără voturile:   
18 voturi pentru 

Mai avem acum de votat Consiliul de administraţie, unde avem două propuneri. Peste 
cele 7.  

Dl. PRIMAR: Am făcut eu propunerea dar sigur amendamentul trebuie să vină de la un 
consilier local, să mărim consiliul de administraţie la 9 cât permite legea, în primul rând 
trebuie votat asta şi apoi şi două persoane care să completeze lista de 7 avută.  

Dl. MOŞIU: Deci 8: Juriţă Arsenie. Votăm atunci propunerea de 9 membri.  
Supun la vot. 

Se numără voturile:  
18 voturi pentru 

Şi apoi, e o modificare la cei 7 în sensul că primul e Culiţă Chiş, iar în loc de Nastasia 
Pop e dl. Buboi Livius Cosmin- 2, 3- Ioan Goia, 4- Bitea Nicolae Florin, 5- Avram Stănuşoiu 
Constantin, 6- Supuran Sorin, 7- Mateuţ Ioan Alexandru, 8- Juriţă Arsenie, 9- Ciancă Daniel.  

Supun la vot consiliul de administraţie, cu cei 9 membri. 
Se numără voturile:   
18 voturi pentru 

Supun la vot proiectul. 
Se numără voturile:  
18 voturi pentru  
 
 
 
 



PUNCTUL  8 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect  de hotărâre privind trecerea terenului înscris în C.F. 438994 – teren pentru 

drum, din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al 

Municipiului Timișoara 
 

Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
Se numără voturile: 18 voturi pentru 
 

 PUNCTUL  9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită, cu contract de comodat pe o 

perioadă de  10 ani, către SC Horticultura S.A., a spațiului cu altă destinație, situat în 

Timișoaar, str. Emanuel Ungureanu, nr.5 
 

Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
Se numără voturile: 18 voturi pentru 
 

PUNCTUL  10 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  alocarea pe o perioadă de  5 ani a unui număr de 7 săli de 
clasă situate la etajul III al clădirii din strada Ulmului nr.2, aferentă Colegiului Tehnic 

”Ion Mincu” către Școala Gimnazială nr.24 
 
 

Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
Se numără voturile: 18 voturi pentru 
 

PUNCTUL  11 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind alocarea unui număr de 3 încăperi cu suparafața de 61 mp 

situate la parterul Căminului nr.2 din str. Lorena, nr. 35 aferent Colegiului Tehnic 
”Regele Ferdinand I” Către Școala Gimnazială nr.16  ”Take Ionescu” 

 
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 

Se numără voturile: 18 voturi pentru 
 

PUNCTUL  12 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 

terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Peppel Eva-
Leontine-Theresia 

 
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 

Se numără voturile: 18 voturi pentru 
 

 
 



 PUNCTUL  13 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 

terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Jianu Sever-

Radu-Iancu și Jianu Georgeta 

 
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 

Se numără voturile: 18 voturi pentru 
 

PUNCTUL  14 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 

terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA 
INVEST S.A. 

 
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 

Se numără voturile: 18 voturi pentru 
Dl. IDOLU:  Dl. Preşedinte, cel puţin  eu dar cred că şi colegii mei ne abţinem aşa cum 

am mai spus  la transferul de administrare de la Ministerul Educaţiei către Inspectoratul de 
Poliţie până nu avem aviz de la Inspectoratul Şcolar. Deci nu are rost, ori le retrage iniţiatorul 
ori vor cădea. Deci acelaşi punct de vedere dacă nu avem aviz de la Inspectoratul Şcolar şi nu 
vreau să detaliem acum argumentaţiile mele le cunoaşteţi, nici măcar nu plătesc utilităţile 
Poliţia, în condiţiile în care la unităţile şcolare, până la urmă susţinute din bani de la primărie, 
suportă toate cheltuielile. Ori le retrageţi ori vor cădea.  

Dl. PRIMAR:  Nu, deci suportarea cheltuielilor nu e deloc în regulă, trebuie să le 
plătească Poliţia, eu cred că le-au plătit până acum pentru că...Pot să le retrag nu e nici o 
problemă, bun dacă nu le votaţi asta e! Este un articol aici care spune aşa: prezenta hotărâre 
va opera după obţinerea avizului conform al Ministrului Educaţiei Naţionale, privind 
schimbarea destinaţiei imobilului. Deci este un articol pe care noi l-am avut în general în 
hotărâri de acest tip.  

Dl. IDOLU:  Dacă am renunţat la alte obiective mai importante...  legea niciodată nu 
spune, da sigur cu avizul Ministerului Educaţiei, dar înainte trebuie să fie cel al 
Inspectoratului Şcolar. Nu ne încăpăţânăm acum, haideţi măcar să .... 

Dl. PRIMAR:  Nu, legea prevede că trebuie să ai aviz conform din partea Ministrului 
Educaţiei Naţionale. Dacă ministerul ne trimite la inspectorat, atunci sigur îl luăm de la 
inspectorat. Dar avizul cerut de lege este de la nivelul ministerului.  

Dl. IDOLU:  Deci încălcarea dispoziţiilor e infracţiune se pedepseşte cu închisoare de 
la 6 luni la 5 ani sau cu amendă.  

Dl. PRIMAR:  Dar citiţi din lege, cine trebuie să dea aviz?  
Dl. IDOLU:  Eu vorbesc dacă se transferă dreptul de administrare. 
Dl. PRIMAR:  Fără aviz conform. Dar cine dă avizul conform? Citiţi din lege.  
Dl. IDOLU:  Ca să dea aviz îi trebuie printre altele şi avizul Inspectoratului Şcolar.  
Dl. PRIMAR: Nu e obligatoriu, ministerul îl poate cere sau nu.  
Dl. IDOLU:  Obţineţi-l pe cel de la Inspectoratul Şcolar, obţineţi avizul înainte. Nu e 

mare lucru cred.  



Dl. PRIMAR: Le retrag dar noi trebuie să lucrăm conform legii. Dacă legea cere ca 
avizul să fie de la Inspectoratul Şcolar, îl cerem de la Inspectoratul Şcolar, dacă legea îl cere 
de la minister îl cerem de la minister. În cazul în care îl cere de la minister, dacă ministerul 
doreşte să aibă un aviz consultativ de la inspectorat sigur că îl cere, dar noi trebuie să 
acţionăm în acord cu legea.  

Dl. IDOLU:  Nu dacă doreşte, e obligatoriu şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 
5 ani pentru cei care doresc le pun la dispoziţie legea. E obligatoriu. 

Dl. PRIMAR: E obligatoriu dar nu de la inspectorat. E obligatoriu de la minister. În 
fine îl retrag. Retrag punctul 15, 16, 17.  
 

PUNCTUL  18 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  partea 

Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  imobilului  din Timişoara , 
strada Emanoil  Gojdu nr.13, etaj subsol, ap.S.A.D1, înscris în C.F. nr.400938-C1-U10, 

nr.topo 17178/XVI, la preţul de vânzare de 21.000 euro 
 

Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
Se numără voturile: 18 voturi pentru 
 

 PUNCTUL  19 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii termenului contractului de 

concesiune nr.4/09.01.2009 încheiat  cu dr. Sferlea Andrea și încheierea actului adițional 

 
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 

Se numără voturile: 18 voturi pentru 
 

 PUNCTUL  20 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a spațiului din 

Timișoara, str. Dorobanților nr. 42, către Asociația Femeilor Țigănci ”Pentru Copiii 

Noștri” 
 

Dl. MOŞIU: Nu am înţeles, eu ştiam că femeile ţigănci s-au transformat acum ceva 
timp, se numesc altfel, nu ştiu cum, iar SAD a dat aprobarea pentru alte femei mai cu gulerele 
albe, se numesc rome şi nu ştiu ce face asociaţia asta, are 170 mp. Eu sunt, am ceva, nu ştiu 
dvs dacă aţi aflat vreodată cu ce se ocupă această asociaţie care are 170 mp. Sunt de acord să 
dăm spaţiu naţionalităţilor dar 170 mp. cred că nu are Asociaţia Timişoara Capitală Culturală 
Europeană. Eu propun ori să fie retras ori să-i găsim un spaţiu corespunzător, sunt convins că 
cheltuielile la 170 mp. nu şi le permit. Nu ştiu ce fac ei pe 170 mp, o sală. E o asociaţie veche 
de care nu am auzit eu personal nu am înţeles şi nu ştiu ce fac acolo. Totuşi avem alte 
asociaţii vizibile care aşteaptă spaţii şi avem un spaţiu care nu ştiu în ce fel e folosit.  

Dl. PRIMAR:  Pot să retrag acest proiect. Să prezinte un raport de activitate.  
Dl. MOŞIU: Am fost avertizaţi să nu folosim numele de ţigan.  
Dl. CĂLDĂRARU: Noi nu ştim care a fost activitatea lor pe un an de zile.  



Dna. TÂRZIU: Sunt obligate toate asociaţiile care deţin spaţiu de la primărie să 
prezinte un raport de activitate.  E o hotărâre de consiliu local in acest sens.  
 

PUNCTUL  21 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  retragerea dreptului de administrare al Colegiului Tehnic 
”Henri Coandă” fost Grup Școlar ”Henri Coandă” asupra imobilelor înscrise în CF nr. 

409456, CF nr. 409476, CF nr. 409462, CF nr. 409472 și CF nr. 409479 precum și 

înscrierea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Timișoara 

asupra acestor imobile și asupra imobilului înscris în CF nr. 414910 
 

Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
Se numără voturile: 18 voturi pentru 
 

PUNCTUL  22 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind suspendarea Hotărârii Consiliului Local nr. 275/2009 

modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.169/2012 privind vânzarea terenurilor 
aferente imobilelor construcții dobândite în temeiul Legii nr. 112/1995 

 
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 

Se numără voturile: 18 voturi pentru  
Dl. PRIMAR: Acest amendament la hotărârea veche este menit să stopeze vânzările ca 

să amintesc despre ce e vorba. Aţi avut la comisii.  
 

ANEXA LA ORDINEA DE ZI: 
 

PUNCTUL  3 ANEXA LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere 

a unei hotărâri de guvern pentru trecerea terenului cu nr. top.29290, înscris în CF 
428068 Timișoara și nr. top. 29297/1, înscris în CF 426527 Timișoara, din proprietatea 

Statului Român în domeniul public al Municipiului  Timișoara, în vederea edificării 

unui parc 
 

Dl. IDOLU:  Nu ştim despre ce e vorba a venit înainte de şedinţă. 
Dl. PRIMAR: Este vorba despre un teren din Calea Lipovei care este în proprietatea 

Statului Român şi îl solicităm în proprietatea Municipiului Timişoara. Să amenajăm un parc 
pe acel teren.  

Dl. IDOLU:  Foarte bine dar numai pentru o adresă trebuie votul a 18 consilieri?  
Dl. PRIMAR:  E o chestiune care vizează patrimoniul.  
Dl. IDOLU:  Dar noi facem adresa, nu hotărâm noi, hotărăşte Guvernul.  
Dl. PRIMAR:   Aşa s-a considerat, Dna Drăgoi? 
Dna DRĂGOI:  E vorba de propunerea de emitere a unei hotărâri de consiliu, vizând o 

problemă de patrimoniu, necesită două treimi.  



Dl. IDOLU:  Eu încerc cu argumente logice, noi trimitem o adresă şi nu hotărâm noi. 
Atât. Primăria doreşte şi noi dorim, dar hotărăşte Guvernul nu noi. Suntem de acord.  

Dl. BONCEA: Doar prin hotărâre de consiliu local se poate solicita acest lucru. E 
prevăzut în lege.  

Dl. PRIMAR:   Având în vedere că vizează patrimoniul, e discutabil, să nu ne trezim că 
ne respinge mai ştiu eu cine la un moment dat hotărârea, că o anulează pentru că nu a avut 18 
voturi. Să nu ne expunem că e un anumit risc. Dacă avem 18 voturi cu certitudine mergem 
înainte. Dacă votăm cu 14 poate da poate nu. Şi eu sunt de părere să nu punem 18 voturi unde 
nu sunt necesare, ca principiu dar aici e adevărat că e interpretabil.  

Dna DRĂGOI:  Deci dacă dvs solicitaţi transmiterea unui teren în proprietatea 
municipiului, vizează patrimoniul unităţii administrativ teritoriale această hotărâre. Că 
urmează înaintarea unei adrese e cu totul altceva, dar vă exprimaţi votul legat de patrimoniu.  

Dl. IDOLU:  Apoi mai hotărâm o dată când primim.  
Dna DRĂGOI:  Nu mai hotărâţi.   
Dl. IDOLU:  Mai hotărâm, că va fi o hotărâre de guvern şi atunci logic mai importantă 

e hotărârea aceea, că aceea e de patrimoniu că înregistrezi în patrimoniu imobilul respectiv. 
Suntem la capitolul votăm 18.  

Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
Se numără voturile: 18 voturi pentru   
 

PUNCTUL  4 ANEXA LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea achiziționării unei autospeciale pentru 

intervenție și salvare de la înălțimi și transmiterea prin contract de comodat cu titlu 

gratuit Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Banat” al județului Timiș 

 
Dl. PRIMAR:   Este o cheltuială mare, vedeţi că ea este scumpă însă oraşul nostru s-a 

dezvoltat pe verticală şi va continua să se dezvolte, avem deja un număr important de clădiri 
cu 15 etaje şi vom avea şi mai multe şi mai înalte şi trebuie să fim precauţi, această investiţie 
este necesară, guvernul nu investeşte şi nu o să investească să doteze ISU pe filiera bugetului 
central şi atunci cred că trebuie să facem noi acest efort, Doamne fereşte să nu avem parte de 
vreun incendiu la vreo astfel de clădire, vedeţi câte se întâmplă în lumea de azi şi să nu avem 
capacitatea de intervenţie. De aceea am agreat solicitarea celor de la ISU care sunt buni 
parteneri ai noştri şi îşi fac datoria, să-i ajutăm achiziţionând un astfel de utilaj.  

Dl. IDOLU:  Cu observaţia că există deja un utilaj la ISU achiziţionat în Februarie plătit 
din banii Consiliului Judeţean. Şi e foarte bine să fie două nu zic să nu fie dar există una.  

Dl. PRIMAR:   Acesta cred că merge la înălţime mai mare.  
Dl. IDOLU:  Nu. Ştiu că a luat ca referinţă clădirea de la Iulius Mall. Cea mai înaltă. E 

bine să fie două.  
Dl. PRIMAR:   Ştiu că ei au insistat. Dacă nu e nevoie, nu dăm banii degeaba.  
Dl. MOŞIU: Dl. Primar eu am avut o discuţie cu cei de la ISU şi având în vedere că 

oraşul se extinde, ei au intenţia de a plasa una în zona de nord şi una în zona de sud a oraşului 
pentru a fi foarte promţi, nu e necesară e vitală această macara mai ales pentru construcţiile 
înalte.  
 Supun la vot proiectul. 



Se numără voturile: 18 voturi pentru   
 

 PUNCTUL  5 ANEXA LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 

terenului ce face obiectul  renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. GREEN 

ACRES TIMIȘOARA S.R.L. 
 

Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
Se numără voturile: 18 voturi pentru   
 

 PUNCTUL  6 ANEXA LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 

Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de 2/7 deținută de 

Schwartz Ana Veronica și a cotei de 2/7 deținută de Friedman Luciana Carmela din 

spațiul cu altă destinație decât aceea de locuință SAD1, aferente imobilului din 

Timișoara, strada Ștefan cel Mare nr.10, etaj parter, înscris în C.F. nr. 402877-C1-U19, 

nr. topo 6854/XIV, curte (teren) 173 mp. la prețul de vânzare de 50.000 euro 

 
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 

Se numără voturile: 18 voturi pentru   
 

 PUNCTUL  10 ANEXA LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  stabilirea sediului Direcției de Asistență Socială a 

Municipiului Timișoara 

 
Dl. IDOLU:  Pentru asta trebuie să votăm noi?  
Dna. DRĂGOI: Rămâne în sediul în care funcţionează, dar pentru că este o nouă 

entitate juridică necesită 18 voturi.  
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 

Se numără voturile: 18 voturi pentru   
 

PUNCTUL  5 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția 

Poliției Locale Timișoara 
 
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
Se numără voturile:  16 voturi pentru   
 

 
PUNCTUL  6 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția 

Fiscală a Municipiului Timișoara 
 



Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
Se numără voturile:  17 voturi pentru   
 

PUNCTUL  7 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru 

Filarmonica Banatul Timișoara 
 

Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
Se numără voturile:  16 voturi pentru   
 

PUNCTUL  23 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre  pentru aprobarea asocierii Municipiului Timișoara ca membru 

fondator al Asociației ”Institutul de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport 

Timișoara” 
 

Dl. ORZA: Mai în glumă mai în serios aş propune ca sediul acestui institut să-l facem 
la intersecţia de la Mall din Calea Şagului. Am vorbit cu dl. Culiţă de multe ori şi văd că e 
implicat în genul acesta de cercetare. Cred că sunt mai multe locuri de acest gen, dar trec 
zilnic pe acolo şi i-am explicat lui Culiţă i-am desenat faptul că semafoarele nu sunt 
sincronizate aşa cum trebuie şi există riscul de accidente. Şi vă rog dacă se poate să-l lămuriţi 
să meargă şi să-l cerceteze în prealabilul institutului ca să rezolve intersecţia respectivă.  

Dl. CĂLDĂRARU: Stau şi mă întreb cu atâtea funcţii pe care le are dl. Chiş, dacă 
efectiv are timp fizic să se ocupe şi de această asociaţie? Şi cred că această asociaţie ar fi 
binevenită ca şi activitate în condiţiile în care ştim noi ce facem cu RATT. E membru.  

Dl. PRIMAR:   E un proiect foarte vechi de colaborare cu Universitatea Politehnica cu 
departamentul, colectivul care se ocupă de transporturi în Politehnica din Timişoara şi noi 
vom organiza probabil, suntem în competiţia finală noi şi un oraş din Olanda parcă pentru 
organizarea în Timişoara a Congresului European de Transport Inteligent. Vor veni 2000 de 
specialişti din domeniu din toată Europa dacă îl câştigăm noi, aici şi sigur în dosarul nostru a 
contat şi faptul că s-a prezentat ideea de a creea în Timişoara un sistem deci a unui institut de 
cercetare în transporturi inteligente. Deci dl. Chiş Culiţă normal că fiind implicat în problema 
transporturilor a traficului în oraş va avea legătură cu institutul dar nu va conduce el institutul 
cu o funcţie de conducere acolo va fi un colaborator. Cercetarea o vor face cercetătorii 
respectivi şi în principal se va face cu specialişti de la Universitatea Politehnica. Iar aparatul 
de specialitate din primărie va colabora cu respectivii. Aşa e conceptul.  

DL. IDOLU:  Dl. primar, nu ajunge că îl cunoaștem  noi pe al doilea energic după dl. 
Vasile, mai trebuie să îl cunoască încă 1000-2000 de afară? 

DL. MOȘIU:  Haideți să nu mai fiți invidioși acum pe dl. director și să trecem  la vot. 
Supun la vot  punctul 23 de pe ordinea de zi: 
17 voturi pentru 
 

 
 



PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

193/10.05.2016 privind aprobarea ”Strategiei Integrate de Dezvoltare 2014-2020 a 
Polului de Creștere Timișoara” 

 
DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 
17 voturi pentru 
 

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea volumului și a prețurilor de referință și de 

pornire în licitație a 7933 mc masă lemnoasă din fondul forestier proprietate publică a 
Municipiului Timișoara 

 
 

DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 
16 voturi pentru 
 

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pe anul 2017 către Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară ”Pădurea Bistra” 
 
 

DL. IDOLU: Am citit cu interes materialul, referatul nu am apucat pentru că astăzi l-am 
primit, dar aș vrea să știu Asociația Pădurea Bistra ce a făcut până acum? Plătim cotizație mai 
mult de 60000 de euro și eu nu am văzut de când s-a înființat niciun rezultat. În acea asociere 
sigur că trebuie să fie și Primăria timișoara, dar nu am văzut niciun rezultat, n-am văzut 
rapoarte și în fiecare an trebuie să cotizăm acolo. 

DL. PRIMAR:  Este înființată din anul 2016, sunt proiecte care nu au ajuns încă la 
finanțare pentru că nu au fost oportunități pentru asta, proiecte interesante pentru care sunt 
convins că asociația va obține fonduri și oricum dacă nu poate obține direct asociația, ea 
mijlocește constituirea de parteneriate, în funcție de condițiile de eligibilitate pe diverse 
oportunități de finanțare, după modelul Polului de creștere. Așa sunt găndite lucrurile. După 
cum știți, la nivelul Polului de creștere avem Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul 
de Creștere Timișoara, acolo se poartă discuții de către reprezentanții UAT-urilor din polul de 
Creștere și se generează idei, se pun la cale proiecte. În funcție de cerințele de finanțare pe 
diversele oportunități care se ivesc, aplică asociația propriu zisă sau aplică în diverse formule 
de parteneriat 2, 3 sau cât e cazul dintre membrii asociației. Exact la fel este și cu Pădurea 
Bistra, unde suntem asociați noi Municipiul Timișoara, comuna Moșnița Nouă, comuna 
Ghiroda, comuna Bucovăț, orașul Recaș. Se plătește o cotizație, dar banii nu se cheltuiesc, 
trebuie să prezinte un raport, să vedem pe ce s-au cheltuit banii, însă cred că este singura 
șansă prin care putem să punem în valoare Pădurea Bistra, cu tot ce mai există în jurul ei. 
Cred că merită această coteizație, dar cerința de a se prezenta un raport este una foarte 
legitimă și totți cei către care dăm bani trebuie să vină să prezinte rapoarte în Consiliu privind 
modul de cheltuire a banilor și evident ce finalități s-au obținut.   



DL. CĂLDĂRARU: Am avut și eu această curiozitate și am luat legătura cu cei 
competenți din primărie și din ce a rezultat din discuțiile și prezentările pe care mi le-au făcut, 
se pare că sunt totuși niște proiecte destul de serioase pentru că m-au frapat cei 331 mii lei pe 
care trebuie să-i plătească în plus, dar am studiat problema și se pare că este poate printer 
puținele asociații care vor avea o activitate foarte bună prin proiectele pe care vor să le 
promoveze.  

DL. MOȘIU:  Asta se și dorește să le promoveze, mai ales dacă le au. 
DL. IDOLU:  Vă felicit d-le Lucian Căldăraru pentru că ați verificat oameni competenți 

din Primărie, eu chiar cu cei implicați am avut niște discuții informale și mă duc des la fața 
locului pentru că merg cu bicicleta pe acolo și nu văd nimic. Eu vreau să văd ceva. 

DL. MOȘIU:  Vă rog să faceți amendamentul.  
DL. IDOLU:  Aș dori ca până în 30 octombrie să ne prezinte un raport, măcar planurile 

a ceea ce se dorește să se facă. Știu că pe Polul de Creștere există niște proiecte, dar haideți să 
vedem dacă sunt realizabile.  

DL. PRIMAR:  Și Polul de creștere trebuie să prezinte un raport în consiliu.  
DL. IDOLU:  M-aș bucura să se facă acolo un lucru frumos, să ne prezinte un proiect, 

pentru că pe mine m-a întrebat lumea și m-am interest în mod privat, dar nu aș vrea să aflu în 
privat niște lucruri, aș vrea să aflu formal.  

DL. MOȘIU:  Votăm amendamentul d-lui Idolu, ca până în data de 31 octombrie să 
primim un raport al acestei asociații.  

 ? voturi pentru 
Supun la vot proiectul în totalitate: 
17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acțiunilor  sportive cuprinse în programul 

propriu ”Ziua Timișoarei 2017” organizat de Biroul Sport-Cultură din cadrul Primăriei 
Municipiului Timișoara 

 
DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 
17 voturi pentru 

 
PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru  al asociației Eurocities 
pentru anul 2017 

 
DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 
17 voturi pentru 

 
PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea achitării taxei de membru al  asociației 
LIKE pentru anul 2017 

 



 
DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 
16 voturi pentru 

 
PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru 
autovehiculele aflate în dotarea Primăriei Municipiului Timișoara 

 
 
DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 
17 voturi pentru 

 
PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  realizarea de noi fântâni publice forate în municipiul 
Timișoara 

 
DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 

17 voturi pentru 
 

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ”Audit Energetic+Expertiza 
Locala Corp Vechi+DALI+SF, și realizarea  obiectivului  de investiții  ”Audit 

Energetic+Expertiză Locală Corp Vechi+DALI+SF+PT+AC Grădiniță P.P. nr.33, 
Timișoara, Jud. Timiș” 

 
 

DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 
           14  voturi pentru 

 
PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației ET+audit 
energetic+DALI+SF  și realizarea obiectivului de investiții 

”ET+auditenergetic+DALI+SF+PT+DDE – Refuncționalizare, reabilitare și realizare 
pasarelă circuit septic la corp vechi Spital Louis Țurcanu, din Timișoara, str. Nemoianu 

– Dr. Liviu Gabor colț cu str. Brăila 
 

DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 
                       17  voturi pentru 

 
PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea obiectivului de investiții ” Proiect complex 
de investiții + PT + Extindere și modernizare ansamblu construit existent la Spitalul de 

Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. V. Babeș, Timișoara, etapa I – Extindere 
compartiment de recuperare medicală respiratorie” 



 
DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 

                       17  voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea ”D.A.L.I” pentru obiectivul de investiții 

”Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe 
orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr.30” 

din Timișoara, str. Astrilor, nr.13 
 

DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 
                       17  voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării articolului 2 din cuprinsul 

Hotărârii Consiliului Local nr. 178/08.05.2017 – privind aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal ”Ansamblu rezidențial, locuințe colective în regim de înălțime P+2E”, str. Livezilor 

nr.71-73 Timișoara 
 

DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 
                       17  voturi pentru 

 
 
 

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire 2 

case unifamiliale în regim  P+M(1E) și garaje auto”, str. Chișodei nr.2, Timișoara 
 

 
DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 

                       16  voturi pentru 
 

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare 

platformă industrială Monlandy’s”, Calea Șagului DN 59 KM 8+950, Timișoara 
 

 
DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 

16  voturi pentru 
 
 
 



PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului Urbanistic Zonal ”Zonă 

industrială, servicii și depozitare”, str. Ovidiu Cotruș CF 427323, extravilan Timișoara 
 

 
DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre: 

16  voturi pentru 
 

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  constituirea comisiei de concurs pentru ocuparea pe 

durată nedeterminată a postului de consilier juridic din cadrul  Biroului Aparatului 
Permanent de Lucru al Consiliului Local al Municipiului Timișoara 

 
DL. MOȘIU: Avem nevoie de trei propuneri. Concursul este în 21 august, deci vă rog 

cei care vor fi propuși să fie aici. 
DL. IDOLU:  O propun pe d-na Luminița Țundrea. 
DL. MOȘIU:  Ați luat legătura, va fi în zonă? 
DL. IDOLU:  Nu am luat legătura, dar va fi. 
DL. MOȘIU:  Regulamentul prevede că trebuie să fie consilier local. Nu e obligatoriu 

să fie juriști.  
Dl. Radu Dimeca 
Da, în sfârșit un tânăr de perspectivă, dl. Alin Sîrbu.  
Deci Luminița Țundrea, dl. Radu Dimeca și dl. Alin Sîrbu 
Supun la vot: 
15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de selecție în vederea 

evaluării/selecției membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la 
care Consiliul Local al  Municipiului Timișoara are calitatea de autoritate publică 
tutelară 
 

DL. GRIGOROIU:  D-le președinte, având în vedere că membrii din această comisie, 
conform legislației trebuie să fie specialiști în resurse umane aș avea câteva propuneri: 

d-na Rodica Aurelian președinte, 
d-na Monica Pffeifer membru, 
d-na Medina Marinescu membru 
DL. IDOLU:  Eu o propun pe d-na Popovici Gabriela, care e specialist în resurse 

umane. 
DL. GRIGOROIU:  Doamnele fac parte din executivul primăriei.  
DL. MOȘIU: Avem pe d-na Rodica Aurelian  președinte, d-na Monica Pffeifer 

membru,d-na Medina Marinescu membru și doamna Gabriela Popovici și trebuiesc doar 3. 



D-NA DRĂGOI:  Este o comisie de selecție care trebuie să fie format din specialiști în 
recrutarea resurselor umane. Nu se precizează apartenența acestor membrii. Nu există nicio 
interdicție în acest sens.  

DL. PRIMAR:  Câți trebuie să fie în final? 
D-NA DRĂGOI:  3  
DL. IDOLU:  D-na este de meserie jurist și specialist în resurse umane.  
DL. PRIMAR:  Nu jurist, trebuie să fie specialist în recrutare. Dacă este, nu am nimic 

împotrivă, doar că așa este cerința legală. 
D-NA POPOVICI:  În viața mea  profesională sunt angajată ca și responsabil de 

resurse umane la INCONTRO PREFABRICATI S.A și am o experiență de aproape 20 de ani.  
DL. PRIMAR:  Nu e o problemă, eu am spus doar că trebuie să avem grijă la cerința 

legală, specialist în recrutare de resurse umane, nu jurist. E ok, dacă sunteți.  
DL. IDOLU:  eu am auzit niște nume, sunt specialiști în resurse umane/ 
DL. PRIMAR:  Da, sunt angajate în Primăria Timișoar. 
DL. GRIGOROIU:  Nu poti fi 4 persoane în acea comisie? 
DL. PRIMAR:  Bada, sigur. 
DL. MOȘIU:  Deci repet comisia:  
d-na Rodica Aurelian președinte, 
d-na Monica Pffeifer membru, 
d-na Medina Marinescu membru 
d-na Gabriela Popovici, membru 
DL. ORZA:  Cred că ar trebui totuși, dincolo de cei cu resurse umane, care văd că sunt 

foarte mulți déjà în comisia aceasta, ar trebui și pe fiecare societate are un obiect de activitate 
și în legea de selecatare a lor spune că membrii în consiliul de administrație sunt și unii care 
au legătură cu activitatea respectvă. Ar trebui să fie și în comisie unii care să aibă legătură cu 
activitatea respectivă, să înțeleagă ceva când se uită în CV. Vor veni cu un plan de 
management ceva, vor fi întrebați. de exemplu pe dl. Supuran, nu știu dacă știe doamna să-l 
întrebe de transport, îl va întreba de alte lucruri specifice, dar ar trebui să fie și unul care să 
știe ceva despre transport acolo să le pună întrebări. Nu doar să se uite să fie CV-ul în ordine, 
să aibe diploma care scrie in CV, ar trebui să fie și niște oameni de specialitate pe acolo.  

DL. PRIMAR:  Trebuiesc făcute niște precizări. S-a schimbat legea pe managementul 
corporatist al firmelor administrației publice locale sau de stat se procedează acum în două 
etape. Vă rog să mă corectați d-na Drăgoi dacă greșesc. Se face o selecție de către o comisie 
format din specialiști în recrutare de resurse umane. Se înscrie cine vrea și această comisie 
face o preselecție. Cei care trec de această preselecție, pe care o poate face și o firmă, spre 
exemplu, numai că ar trebui plătiți și nu e cazul, intră apoi într-o evaluare de abilități 
profesionale, evaluare  pe care o fac alții, inclusiv experții evaluatori de resurse umane ai 
firmelor în cauză. Deci se întâmplă ceea ce doriți dvs., dar în etapa a doua, de către alții.  

DL. IDOLU:....neinteligibil....dar într-adevăr pregătirea dosarelor, trierea, o face o 
echipă, poate să fie din 3, din 5 din 1, sau o societate și după care monitorizează în continuare 
și verificarea comisiei tehnice. La asta se referă, niște specialiști, dar monitorizați, pentru că 
nu pot să facă ei din firmă, de acolo. Se poate și așa, dar nu mi se pare corec, ei pe ei să se 
aleagă.  

DL. PRIMAR:  Și în final, AGA.  



DL. MOȘIU:  Trecem la vot.  
16 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local  

nr.261/20.12.2016 de constituire a Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile 
situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea Municipiului 

Timișoara 
 

DL. MOȘIU:  Vă mai citesc comisia sau trecem la vot? Ok. Inițiez procedura de vot: 
15 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al 

Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în 
unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara pentru anul școlar 

2017 – 2018 
 

 
DL. IDOLU: Propun pe dl. consilier Sorin Ionescu.  
D-NA SECRETAR:  A fost retras în ședința trecută și urma să se vină cu o anexă 

completă.  
?:  A mai existat o discuție în care s-a stabilit ca liderii de grup să se ocupe de lucrul 

acesta.  
DL. MOȘIU:  Păi nu s-au ocupat.  
?: Da, cel mai bine ar fi ca după ședința din 3 august să vină liderii de grup cu o 

propunere. 
DL. MOȘIU:  D-le primar, se pare că trebuie să retrageți acest punct.  
DL. PRIMAR:  Înțeleg că nu se pot face nominalizările. Îl retrag atunci.  
 
 

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2017 – 016865/06.07.2017 a Agenției Naționale de Integritate privind 

Raportul de evaluare nr. 28276/G/II/06.07.2016 rămas definitiv conform Sentinței Civile 
nr. 1013/22.03.2017 privind pe dl. Bîrsășteanu Florică 

 
 
DL. MOȘIU:  E doar de luare la cunoștință. 

 
 
 
 



 
PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI 

Adresa nr. SC2017 -015445/22.06.2017  a dl. Popa Cătălin  privind Plângerea 
prealabilă formulată împotriva Hotărârilor Consiliului Local nr. 188/07.04.2015; nr. 

221/08.05.2015 și 269/02.06.2015 
 
 

DL. MOȘIU:  Votăm dacă ne menținem sau nu punctul de vedere. 
D-NA SECRETAR: Este vorba despre niște hotărâri inițiate de către Direcția de 

Urbanism . Aveți acolo punctul lor de vedere, prin care ei propun menținerea prevederilor 
aprobate. Ei susțin că parcelele care fac obiectul acelor reglementări nu sunt cele pe care le 
invocă respectivul în plângere.  

DL. MOȘIU:  Inițiez procedura de vot: 
15 voturi pentru 
 

 PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2017 – 017689/14.07.2017 a d-nei Toc Mirela-Adriana privind 

Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local  nr. 
267/04.07.2017  privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 

165/08.05.2017 – privind modificarea și aprobarea Organigramei și statului de Funcții 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara 

 
DL. MOȘIU:  E tot o plângere.Votăm dacă ne menținem sau nu punctul de vedere. 
15 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2017 – 017459/12.07.2017 a d-lui Vărșăndan Lucian-Manuel 

referitoare la Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local  nr. 
371/2007 –privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului 

Timișoara 
 

DL. IDOLU:  Eu am citit-o, e foarte scurta și eu chiar cred că are dreptate omul acesta. 
Adică, dacă există Codul rutier ca lege, care pevede niște sancțiuni explicite pentru o anumită 
contravenție, de ce ar veni Consiliul local și ar supralicita valoarea amenzilor? 

DL. PRIMAR:  E o eroare pe care au indus-o unii care au vorbit când trebuia să tacă. 
Noi nu am stabilit nimic pentru ce este prevăzut în Codul rutier. Nu vorbim despre drumuri. 
Eu am mai explicat asta, dar s-au băgat în seamă unii și evident că au indus o confuzie. Noi 
vorbim despre o zonă specială, definită ca atare ca zonă specială a orașului, zona de 
promenadă, care nu apare în niciun cod rutier, pentru că piețele acestea nu sunt reglementate 
prin cod rutier. Pe toată planeta se întâmplă așa, reglementează autoritățile publice locale.  

DL. IDOLU:  Eu am înțeles că este vorba despre parcările pentru persoane cu 
dizabilități, care e reglementat de Codul rutier și de ce amenda aici e nu știu cât. 

DL. PRIMAR:  A, despre asta este vorba? 



DL. IDOLU:  Da, e de la 200 la 1000 de lei. 
DL. PRIMAR:  Mai este dl. Domășneanu? Spuneți dvs. Atunci îmi cer scuze. Am 

crezut că este vorba despre subiectul celălalt, unde s-a întâmplat ce vă spuneam. Au vorbit 
unii fără să fie cazul. 

DL. DOMĂȘNEANU:  Acolo este vorba despre legea 195, care vorbește despre 
drumuri publice. Pe când ceea ce avem noi în Timișoara este vorba de locuri publice pietonale 
și de promenadă.  

Domnilor consilieri, dacă îmi permiteți, într-adevăr am studiat solicitarea d-lui 
Vărșăndan, dumnealui se referă la faptul că Hotărârea 371 stabilește, printre altele sancțiuni 
stabilite de OUG 195/2002 republicată. Însă dl. vărșăndan. Eu cu echipa de juriști de la 
Direcția poliției locale am studiat foarte bine cererea dumnealui, însă dumnealui nu a ținut 
cont că în 371 sunt stabilite și sancționate mai multe fapte care se referă la circulația pe 
drumurile publice, printre care, parcarea, staționarea, chiar și oprirea pe locurile de parcare 
reglementate de semnul internațional de handicap. În concluzie, prevederile hotărârii 
consiliului local nr. 371 sunt mult mai ample și se referă la o gamă mai largă de contravenții. 

DL. IDOLU: Cu alte cuvinte, să extragem noi din hotărârea de consiliu local, ce se 
referă strict la plângerea petentului, respectiv parcarea pe locuri rezervate pentru persoane cu 
dizabilități. Să nu anulăm hotărârea per ansamblu, care se referă în mod larg  și să facem un 
amendament sau o modificare.  

DL. DOMĂȘNEANU:  Noi am formulat și un punct de vedere  și cred că dumnealui va 
înțelege, pentru că în concluzie v-am expus motivele, hotărârea de consiliu este mult mai 
amplă. 

DL. IDOLU:  Da, dar se referă la parcarea pe locurile pentru cei cu dizabilități. Ce 
facem? Nu anulăm toată hotărârea, credem că așa e. 

DL. PRIMAR:  Concluzia este, pe cale de consecință, motivele de nelegalitate invocate 
de petent sunt neîntemeiate deoarece Consiliul local nu a încălcat dispozițiile art. 2. Atunci nu 
trebuie modificat nimic. Trebuie păstrată hotărârea așa cum este. Dl. Domășneanu spunea că 
acolo sunt reglementate mai multe. Și trebuie votată menținerea în aceste condiții.  

DL. IDOLU:  Petentul se referă numai la oprirea și staționarea autovehiculelor pe 
locurile de parcare rezervate pentru persoanele cu handicap și sancțiunile aferente. Sigur că 
asta este inclus într-o hotărâre de consiliu cu multe probleme, dar dacă pentru sancțiunea 
aceasta, pentru contravenția aceasta este o sancțiune reglementată la nivel național, eu mă 
gândesc logic că ar trebui respectat. Omul nici nu vorbește despre mai mult. 

DL. PRIMAR:  Noi nu suntem în contradicție cu reglementarea națională. De aceea 
trebuie păstrată hotărârea așa cum este. Aceasta este concluzia juriștilor de la Poliția locală. Ei 
propun păstrarea considerând că nu e nimic în contradicție cu legislația. 

DL. MOȘIU:  Deschid procedura de vot. 
14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2017-17347/24.07.2017  referitoare la Raportul de activitate privind 

participarea la evenimentul Săptămâna Europeană a Energiei Durabile – EUSEW 2017 
– Bruxelles 20-23 iunie 2017 a consilierilor locali Constantin Ștefan Sandu și Radu-

Dragoș Dimeca 



 
 

 
DL. MOȘIU:  E doar de luare la cunoștință. 
Mai avem punctele de pe Anexa la ordinea de zi. 
 

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 din cuprinsul Hotărârii 

Consiliului Local nr. 246/27.06.2017 
 

 
DL. MOȘIU:  Este vorba despre un PUZ zona Ilsa de pe bv. Take Ionescu nr. 46 B. 
DL. PRIMAR:  Pot să vă spun că s-au parcurs etapele de dezbatere publică, tot ce 

prevede legea și eu sunt convins ca și dvs. și nu pot decât să salut că acel loc, în curând va fi 
unul dintre cele mai reprezentative pentru oraș și nu va mai fi ceea ce a fost și încă e, un loc în 
paragină. În cadrul proiectului de dezvoltare imobiliară s-au pus condiții pentru investitor, 
destul de dure, printre altele să cedeze teren, pe care să se facă prelungirea unui tronson de 
inelul 2, de la strada Înfrățirii, se traversează Take Ionescu și apoi va fi un drum pe acolo, care 
va fi continuat printr-un nou pod peste Bega. Terenul este donat, nu se plătește nimic pentru el 
și mai mult, investitorul predă proiectul tehnic, cu detalii de execuție, gratuit către primărie, 
pentru acel nou pod și pentru o pasarelă pietonală. Nu cunosc să fi fost vreo problemă cu acest 
proiect și prin urmare propun votarea lui.  

DL. ORZA: E ciudată nota aceasta: “Verificat în limita avizului Serviciului juridic” 
DL. PRIMAR:  Da, ei scriu asta pentru că proiectul cuprinde o mulțime de alte aspecte 

unde juriștii spun că nu sunt competenți, sunt urbaniștii competenți. Din punct de vedere 
juridic e în regulă. Aceasta a fost discuția.  

DL. MOȘIU: Deschid procedura de vot: 
14 voturi pentru 
  

PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional nr. 3 la Actul Constitutiv 

și Statutul Asociației Automotivest 
 

DL. SÎRBU:  Întrucât dețin și funcția de director general la ISIM Timișoara, instituție 
care este mebru în această asociație, mă abțin de la vot.  

DL. MOȘIU:  Deschid procedura de vot: 
16 voturi pentru 

 
PUNCTUL 8 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  însușirea Raportului de evaluare întocmit la 
solicitarea Municipiului Timișoara prin Primar, de către SC BLACK LIGHT SRL & 

SC CONSULTIM în vederea stabilirii valorii de piață a imobilului situat în Timișoara, 
str. Romulus nr. 32, etaj subsol și parter, ap. Restaurant, înscris în CF nr. 413788 – C1 –

U6, nr. topo 413788 –C1- U6 



 
 
DL. PRIMAR:  Am un singur comentariu. Când s-a luat hotărârea aici, nu se știa că 

este monument. Va fi o bătaie de cap cu o clădire monument.  
DL. MOȘIU:  Am trecut noi prin mai grele, d-le primar. Deschid procedura de vot: 
16 voturi pentru 

 
PUNCTUL 9 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  achiziționării a 3 (trei) vehicule pentru orice tip 
de teren(autospeciale și autoutilitară) prin procedura de licitație deschisă 

 
DL. PRIMAR:  Nu vor fie ele chiar pentru orice tip de teren. Au respectat cei de la noi 

plafoanele legale.  
DL. MOȘIU:  Deschid procedura de vot: 

16 voturi pentru 
 

PUNCTUL 11 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr. 1 și nr. 2 la hotărârea 

Consiliului local nr. 266/20.12.2016 privind majorarea impozitului pe clădiri și a 
impozitului pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în 

intravilan 
 

DL. IDOLU: Am depus o interpelare legat de acest subiect, în scris, nu o mai citesc, 
dar profit de această ocazie să spun că un imobil aflat în proprietatea Municipiului Timișoara 
se află în stare mare de degradare și acum 2-3 zile a fost și un accident, au venit pompierii, s-a 
prăbușit pur și simplu o bucată din casa scării. Oamenii au reclamat de multe ori, au sesizat și 
fac un apel, așa cum am făcut în scris să se renoveze acea clădire și chiar să se evacueze, ca să 
nu fie victime. E vorba de clădirea de pe Deliblata, de lângă Abator. Au fost pompierii, ISU și 
e o poveste veche, care vine din mandatul trecut și nu s-a făcut nimic. 

DL. PRIMAR:  Din păcate mai sunt anumite proprietăți ale primăriei care sunt și ele în 
paragină și trebuie să intervenim pentru că ar fi culmea să ne aplicăm și nouă înșine așa ceva.  

DL. MOȘIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre 
16 voturi pentru 

 
 
 

PUNCTUL 12 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Informarea nr. SC2017 – 18925/28.07.2017 privind deplasarea unei delegații 
oficiale din municipiul Timișoara în orașul înfrățit Lublin din Polonia 

 

DL. MOȘIU:  Este vorba despre o deplasare la Lublin, în perioada 14-16 august 2017. 
700 de ani de existență a orașului.  

DL. PRIMAR:  Este un oraș foarte frumos și polonezi niște oameni foarte prietenoși.  



DL. MOȘIU:  Cred că argumente aveți destule să vă înscrieți. 
DL. GRIGOROIU:  Să supunem la vot să desemneze dl. Primar două persoane. 

Propun pe dl. Consilier Orza Adrian.  
DL. LULCIUC: Să fie contactați cei absenți, poate sunt doritori printre dânșii. 
DL. MOȘIU: Trebuiesc votați.  
DL. PRIMAR:  În ordinea în care se înscriu doi consilieri, primii doi vor pleca. Dacă 

nu se înscriu, pe filiera executivă pot pleca și fără hotărâre de consiliu.  
DL. GRIGOROIU:  O propun pe d-na consilier Mariș.  
DL. MOȘIU: Deci până la urmă sunt d-na consilier Mariș și d-na consilier Marcov . 
Deschid procedura de vot: 
14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI 
Interpelările consilierilor municipali 

 
DL. GRIGOROIU: Este destul de urgent. S-a amintit de către colegi de-ai noștrii, legat 

de asociații și fundații care sunt finanțate de către primărie privind prezentarea unui raport de 
activitate. Aș dori să cer Asociației Timișoara Capitală Cultural Europeană, un raport de 
activitate privind cheltuielile de personal, toate formele de contracte existente. Vreau să știu 
ce cheltuieli de personal are asociația și ce cheltuieli pe proiecte.  

DL. PRIMAR:  Pentru că eu trebuie să plec, sunt într-o foarte mare întârziere, eu vă 
rog să depuneți interpelările în scris. Ce am vrut totuși să spun, este că eu am prezentat acum 
recent, pentru că sunt tot felul de discuții și trebuie să clarificăm lucrurile, cine cu ce 
contribuie la proiectul Timișoara Capitală Cultural Europeană. Evident că trebuie să se știe ce 
se întâmplă cu banii apropos de intervenția d-lui consilier orza și a d-lui consilier Idolu cu 
privire la alte organizații care primesc mult mai puțin. Deci 86% din fonduri de după ce s-a 
desemnat Timișoara Capitală Culturală Europeană provin de la primărie direct sau prin 
structurile subordonate, cu aprobarea Consiliului Local. 11% provin de la Consiliul județean 
și se fac 97% și abia 3% acoperă restul comunității noastre. E ușor să spui în diverse ocazii că 
susținem Timișoara Capitală Cultural Europeană, dar mai trebuie și dovedită susținerea. 
Galeria nu e destul, e bună, dar totuși cineva trebuie să susțină activitatea. Sunt bani mulți pe 
care i-am dat până acum și mai mulți cei pe care îi vom da de acum, pentru că am făcut niște 
angajamente și angajamentele trebuiesc respectate, dar mai trebuie să se și recunoască această 
contribuiție pentru că e vorba aici de răspunderi asumate. Noi nu dăm banii din propriul 
buzunar și nu ne mai interesează ce s-a întâmplat cu ei. Îi dăm dintr-un buget public și prin 
urmare trebuie să lucrăm transparent și trebuie să se atingă țintele pe care le-am angajat prin 
folosirea acestor bani. 

DL. MOȘIU:  O mică rectificare, d-le Primar, guvernul României anul acesta nu a dat 
niciun leu, Consiliul Județean anul acesta nu a dat niciun leu.  

DL. PRIMAR:  Anul acesta bugetar nu a dat niciun leu, eu am făcut socoteala pe care 
am publicat-o pe facebook de la 01.10.2016 până în 30.06.2017 – 1.862.914 lei, adică 
86,43%, Consiliul Județean Timiș împreună cu unitățile aparținătoare, subordonate 237 mii lei 
, respectiv 11%, firme 29 250, adică 1,36 %. Avem peste 50000 de firme în Timișoara. 



Universități 20000 lei adică 0,93%, asociații și fundații, toate la un loc  3116 adică 0,14%, 
persoane fizice 2700 lei adică 0,13%, cluburile Rotary din Timișoara 400 lei, deci 0,02%. 
Aceasta este contribuția de la 01.10.2016 și până în 30.06.2017. 

DL. MOȘIU:  Acesta este adevărul trist.  
DL. PRIMAR:  Înainte doar dintre actorii nepublici, Fundația Bega a dat o sumă mai 

importantă până la declarearea Timișoarei ca și câștigătoare. Mulți spuneau până atunci nu 
dăm, că-i dăm degeaba, nu avem nicio șansă, că va câștiga Clujul. Ei bine, de la 01.10. a fost 
era Timișoara câștigătoare, nu mai există riscuri, prin umrare eu sper că după ce am făcut 
cunoscute aceste cifre, să se trezească comunitatea din orașul nostru și să vină alături de 
primărie, de Consiliul Județean, dar deocamdată de Primărie, pentru că nici Consiliul județean  
nu a dat nimic anul acesta  și să susținem acest proiect. Nu e normal să-l susțină doar 
Primăria.  

DL. ORZA:  Cifra aceasta de 3%, care reprezintă contribuția societății, alta decât cea a 
autorităților locale crede că ar trebui să ne inducă și faptul că s-ar putea undeva să fi greșit 
ceva, pentru că înseamnă că acest proiect nu reușește să genereze coeziune la nivelul societății 
Timișorene. Dacă în momentul când s-a vorbit despre asta, toți ieșeau în față cu subiectul 
acesta, erau un fel de marotă, iată că astăzi reprezintă 3% din preocupare. Repet, scot 
autoritățile din discuție și mă refer la restul. Înseamnă că undeva greșim. Ori nu reușim să 
generăm coeziunea aceasta, pentru că cifrele arată o realitate tristă. Eu nu am acum în față 
cifrele de la Cluj, dar am senzația, auzind la momentul respectiv sumele vehiculate că s-ar 
putea ca acea contribuție a Primăriei dânșilor să fi fost mai mică decât restul contribuțiilor, 
sau decât unele dintre contribuții. Dacă nu vom reuși să generăm coeziune acest proiect va 
risca să eșueze.  

DL. MOȘIU:  O scurtă intervenție: până în data de 15 septembrie se depun CV-uri și va 
fi o întreagă echipă care se ocupă inclusiv de atragerea de fonduri private. Acum este doar un 
nucleu de vreo 15 persoane, vor fi în jur de 60-90 de persoane care vor demara proiectele și o 
parte dintre dânșii se vor ocupa de strângere de fonduri, inclusiv din domeniul privat. 

DL. ORZA:  E bine asta. Vreau doar să revin la ședința de data trecută știți sloganul 
sportului din Timișoara: Timișoara se iubește nu se discută. Eu am spus atunci un lucru s-ar 
putea ca astăzi să se vorbească mult în Timișoara și să se iubească mai puțin.  

DL. PRIMAR:  Asta e, din păcate sunt realități triste, dar eu chiar nu mai am timp 
acum, poate altă dată vom continua acest subiect. Neimplicarea nu e doar în acest proiect, 
haideți să vedem unde este implicare? Am făcut toate încercările și „Adoptă o stradă”, 
„Adoptă o grădiniță, o creșă, o școală, un festival„ ș.a.m.d. dacă nu am venit noi cu banul 
public al Timișoarei, ce ar fi oare în oraș? Mă aștept la o schimbare de mentalitate și cu tot 
respectul am adresat rugăminți către toți cei care pot, indiferent de ce ne-ar despărți în termeni 
de orientare politică, de orice alt criteriu, suntem o comunitate până la urmă și sunt proiecte 
ale comunității. E Timișoara, Capitală Europeană a Culturii, nu e altceva, e Timișoara și 
atunci toți trebuie să punem umărul. 

Înainte de a pleca vreau să vă mulțumesc, sunt într-o mare întârziere, dar nu am vrut să 
plec, din solidaritate, chiar dacă proiectele importante erau deja trecute. Vreau  să vă 
mulțumesc tuturor pentru atitudinea constructivă și pentru votul prin care ați materializat-o. 
Ați votat cu toții pentru Timișoara. Ne vedem în 3 august de ziua Timișoarei.  



DL. MOȘIU:  Activitatea începe la ora 10 la Bustul Colonelului Economu. Vă 
mulțumesc și eu pentru răbdare. Să aveți un weekend plăcut 

 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     p.SECRETAR, 
Cons. SIMION MOȘIU          Jr. SIMONA DRĂGOI 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


