
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  19.03.2019 cu ocazia sedintei extraordinare  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

 Preşedinte de şedinţă –  Cons. Elena Sipos 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 16 ; 
 Au absentat:   Andra Blotiu, Sorin Ionescu, Octavian mazilu, Luminita 

Tundrea, Gabriela Popovici, Dan Idolu, Ioan Mateescu, Lucian Taropa, Ioan 
Szatmari, Laura Chindris; 
    Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE 
ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna secretar  Simona 
Dragoi; 
 

 
   ORDINEA DE ZI: 
 
 

                                     
Anexă 

                                                                                                                   La Dispoziţia nr. 332 
                                                                                                                    Din data 15.03.2019 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 
din data de 12.03.2019. 

2. Proiect de hotărâre  privind prelungirea contractului de împrumut de 
folosință – comodat nr.3/14.04.2014 încheiat cu Mitropolia Banatului – 
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei și modificarea  obiectului 
contractului. 

  
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice, 

a indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a 
investiției pentru obiectivul ”Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie 



exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara”, B-dul 
C.D.Loga, nr.1. 

  
4. Proiect de hotărâre privind  îndreptarea unei erori materiale din Hotărârile 

de Consiliu Local ale Municipiului Timișoara privind acordarea 
subvențiilor locale în baza Legii nr. 34/1998 pentru asociații, fundații și 
culte recunoscute în România, prin includerea în liniile prioritare 
subvenționate și a serviciilor sociale cu cod serviciu social 8899 CPDH-II. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție(14 voturi). 
5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate 
Servicii de asistență comunitară ”Centrul de Incluziune Socială și Relația 
cu Minoritățile”. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție(14 voturi). 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului ”SEVA –

STOP!  Eliminăm violența și agresivitatea”, cod SMIS 127586 și a 
cheltuielilor aferente. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție(14 voturi). 
7. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

44/15.02.2019 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara ca 
partener al Proiectului ”Smart And Sustainable Energy Consumption”, 
finanțat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră 
România-Serbia. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție(14 voturi). 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil pentru Parcul 

auto al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 
Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție(14 voturi). 

9. Raport de activitate  privind deplasarea la Bruxelles, în Belgia, în 
perioada 20-22 februarie 2019. 
 
 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de 
Primarul Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu. 

 
 

 
 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 19.03.2019 
 

1. Proiect de hotărâre  privind aprobarea încheierii Contractelor de 
administrare în regim silvic, a fondului forestier proprietate a 
Municipiului Timișoara, între Municipiul Timișoara și Regia Națională a 



Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Timiș prin Ocolul Silvic 
Timișoara, respectiv Ocolului Silvic Ana Lugojana. 

  
2. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului de la parterul 

căminului internat al fostului Colegiu Tehnic ”Ion Mincu” din Timișoara, 
și a terenului de acces situat în Str. Franz Listz nr.3 precum și atribuirea  
prin închiriere directă către Direcția Generală de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Timiș. 

  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de rectificare a 

suprafeţei imobilului situat în Timişoara str.Lacului cu nr. top.26950/1/1/2 
înscris în CF nr.411887 Timişoara de la 1944 mp. la 1789 mp. şi a 
imobilului cu nr. top. 441/2,392/27/1,440/2,439/1/3 înscris în CF 
nr.410100 Timişoara, de la 12584 mp. la 12376 mp. 

  
4. Proiect de hotărâre privind  anularea creanțelor fiscale restante mai  mici 

de 40 lei existente în sold la 31.12.2018. 
  

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației de către Municipiul 
Timișoara a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Reabilitare linii de 
tramvai și modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin – 
Timișoara”. 

  
 
Proiectul de hotărâre privind acceptarea donaţiei  de către Municipiul 
Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii 
de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneştilor - 
Timişoara”; 
Proiectul de hotărâre privind acceptarea donaţiei  de către Municipiul 
Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul ,,Linie nouă de 
tramvai Solventul – Gara de Nord” 
Proiectul de hotărâre privind acceptarea donaţiei  de către Municipiul 
Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii 
de tramvai şi modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin - 
Timişoara”; 
Proiectul de hotărâre privind acceptarea donaţiei  de către Municipiul 
Timişoara a Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitare linii 
de tramvai şi modernizare trame stradale pe B-dul Cetăţii - Timişoara”; 
Proiectul de hotărâre pentru aprobarea completării HCLMT nr. 
91/12.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza 
SF,  a indicatorilor tehnico-economici  și a anexei privind descrierea 



sumară a investiției pentru obiectivul ,,Linie nouă de tramvai Solventul – 
Gara de Nord”; 

Pentru accesarea de fonduri nerambursabile în cadrul Programului 
Operaţional Regional 2014-2020, este necesară adoptarea unor hotărâri de 
consiliu local pentru aprobarea donaţiei de către Municipiul Timişoara a 
studiilor de fezabilitate realizate în baza contractelor încheiate de către 
operatorul de transport SC Societatea de Transport Public Timişoara SA, 
percum şi modificarea HCLMT nr. 91/12.03.2019.  

Având în vedere cele mai sus menţionate considerăm că se impune 
introducerea proiectelor pe ordinea de zi pentru plenul Consiliului Local 
al Municipiului Timişoara din data de 19.03.2019.  
 

6. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației de către Municipiul 
Timișoara a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Linie nouă de 
tramvai Solventul – Gara de Nord”. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14voturi) 
7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației de către Municipiul 

Timișoara a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Reabilitare linii 
tramvai și modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneștilor – 
Timișoara”. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14voturi) 
8. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației de către Municipiul 

Timișoara a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  ” Reabilitare linii 
tramvai și modernizare trame stradale pe B-dul Cetății – Timișoara”. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14voturi) 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului 

Local nr. 91/12.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-
economice – faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Linie nouă de tramvai 
Solventul – Gara de Nord”. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14voturi) 
10. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente sortării 

deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de 
operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA, în Stația de 
Sortare Deșeuri a municipiului Timișoara. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14voturi) 
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării HCL nr. 489/19.10.2018 

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, Analizei Cost Beneficiu şi a 
indicatorilor tehnico-economici aferenţi Proiectului „Retehnologizarea 
sistemului centralizat de termoficare din municipiul Timişoara în vederea 
conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în 



aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană - Etapa 
II”. 

  
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea  încheierii Protocolului de 

colaborare între Ministerul Educației Naționale, Județul Timiș- Consiliul 
Județean Timiș,  Municipiul Timișoara – Consiliul Local al Municipiului 
Timișoara și Instituția Prefectului – Județul Timiș. 

  

 

Dna. SIPOS: Bună ziua! Începem ședința extraordinară de azi. Supun la vot 
Anexa la ordinea de zi, care cuprinde 12 puncte.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 15 voturi pentru.  
Supun la vot Ordinea de zi în întregime.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 15 voturi pentru.  
Dl. PRIMAR: Vă propun să începem de la punctul 5 suplimentar până la 12 
suplimentar. , fiindcă sunt cereri de finanțare.  
 
                                         ANEXA LA ORDINEA DE ZI:  
 

PUNCTUL 5 ANEXĂ: 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donației de către Municipiul 
Timișoara a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Reabilitare linii de 
tramvai și modernizare trame stradale pe Calea Stan Vidrighin – 
Timișoara”. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul. Cine este pentru?  
Se numără voturile:  15 voturi pentru.  
 

PUNCTUL 6 ANEXĂ: 
 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donației de către Municipiul 
Timișoara a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Linie nouă de 
tramvai Solventul – Gara de Nord”. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul. Cine este pentru?  
Se numără voturile:  15 voturi pentru.  



 
PUNCTUL 7 ANEXĂ: 

 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donației de către Municipiul 
Timișoara a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul ”Reabilitare linii 
tramvai și modernizare trame stradale pe Calea Bogdăneștilor – 
Timișoara”. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:   14 voturi pentru.  
 
 
 

PUNCTUL 8 ANEXĂ: 
 

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației de către Municipiul 
Timișoara a Studiului de fezabilitate pentru obiectivul  ” Reabilitare linii 
tramvai și modernizare trame stradale pe B-dul Cetății – Timișoara”. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  15 voturi pentru.  
 
 
 
                                                 PUNCTUL 9 ANEXĂ: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului 
Local nr. 91/12.03.2019 privind aprobarea documentației tehnico-
economice – faza SF, a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Linie nouă de tramvai 
Solventul – Gara de Nord”. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  15 voturi pentru.  
 
 



                                               PUNCTUL 10 ANEXĂ: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor aferente sortării 
deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de 
operatorul Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA, în Stația de 
Sortare Deșeuri a municipiului Timișoara. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  15 voturi pentru.  
 
 
                                               PUNCTUL 11 ANEXĂ: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului 
Local nr. 489/19.10.2018 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate, 
Analizei Cost Beneficiu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
Proiectului „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din 
municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia 
mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în 
alimentarea cu căldură urbană - Etapa II”. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  15 voturi pentru.  
 
                                               PUNCTUL 12 ANEXĂ: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare 
între Ministerul Educației Naționale, Judeţul Timiş - Consiliul Judeţean 
Timiş, Municipiul Timişoara - Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi 
Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş.  
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  14 voturi pentru.  
 
 



Dl. PRIMAR: Proiectele 1, 2 și 3 de pe anexă și cele de pe ordinea de zi, le 
retrag, fiindcă necesită 18 voturi Pentru.  
 
                                           PUNCTUL 4  ANEXĂ: 
 
Proiect de hotărâre privind  anularea creanțelor fiscale restante mai  mici 
de 40 lei existente în sold la 31.12.2018. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  14 voturi pentru.  
 

PUNCTUL 1 al Ordinei de zi: 
 
Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 
din data de 12.03.2019. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  14 voturi pentru.  
 
 

PUNCTUL 3 al Ordinei de zi: 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a 
investiției pentru obiectivul ”Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie 
exterioară la corp clădire Primăria Municipiului Timișoara”, B-dul 
C.D.Loga, nr.1. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  14 voturi pentru.  
 

PUNCTUL 4 al Ordinei de zi: 
 

Proiect de hotărâre privind  îndreptarea unei erori materiale din Hotărârile 
de Consiliu Local ale Municipiului Timișoara privind acordarea 
subvențiilor locale în baza Legii nr. 34/1998 pentru asociații, fundații și 



culte recunoscute în România, prin includerea în liniile prioritare 
subvenționate și a serviciilor sociale cu cod serviciu social 8899 CPDH-II. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  15 voturi pentru.  
 
 
 

PUNCTUL 5 al Ordinei de zi: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a serviciului social furnizat în comunitate 
Servicii de asistență comunitară ”Centrul de Incluziune Socială și Relația 
cu Minoritățile”. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  14 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 6 al Ordinei de zi: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării proiectului ”SEVA –
STOP!  Eliminăm violența și agresivitatea”, cod SMIS 127586 și a 
cheltuielilor aferente. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  14 voturi pentru 
 
 
 
 

PUNCTUL 7 al Ordinei de zi: 
 

Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
44/15.02.2019 privind aprobarea participării Municipiului Timișoara ca 
partener al Proiectului ”Smart And Sustainable Energy Consumption”, 



finanțat în cadrul INTERREG IPA de Cooperare Transfrontalieră 
România-Serbia. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul. Cine este pentru?  
Se numără voturile:  15 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 8 al Ordinei de zi:  
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei de combustibil pentru Parcul 
auto al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 
 
Dna. SIPOS: Supun la vot proiectul. Cine este pentru?  
Se numără voturile:  15 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 9 al Ordinei de zi:  
 
Raport de activitate  privind deplasarea la Bruxelles, în Belgia, în perioada 
20-22 februarie 2019. 
 
Dna. SIPOS: S-a luat la cunoștință.  
Dl. PRIMAR: Mulțumesc d-lui Orza și d-nei Popescu în special și tuturor 
colegilor din majoritatea consiliului local.  E de neînțeles cum grupul PSD …nu-
I mai spun împotriva Timișoarei îl las să se califice singur, nu a votat punctul 2 
de pe ordinea de zi.  
Dna. SIPOS: Vă mulțumesc pentru participare. Declar ședința închisă! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR, 
 
Cons. ELENA SIPOS          SIMONA DRAGOI 

 



 
  

 
 


