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        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  25.03.2019 cu ocazia sedintei de indata  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

 Preşedinte de şedinţă –  Cons. Elena Sipos 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 23 ; 
 Au absentat:   Ioan Mateescu, Laura Chindris, Marius Dugulescu si Stefan 

Sandu 
    Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, 
domnul viceprimar Dan Diaconu , domnul Viceprimar Imre Farkas si doamna 
secretar  Simona Dragoi; 
 

 

    ORDINEA DE ZI:  

 

1. Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 
6026 mp aferentă străzii Cerna(parțial) și operațiunea de rectificare a suprafeței 
imobilului cu nr. top. 8521/1/1/1/1 înscris în CF nr.413712 Timișoara - str. 
Chimiștilor  și rectificare a suprafeței imobilului cu nr. top.8542 înscris în CF 
nr.431341 Timișoara- str. 1 Decembrie. 
 2. Proiect de hotărâre  privind operațiunea de primă înscriere a terenului cu 
destinația drum – B-dului 12 Noiembrie 1884 (parțial) (fost  b-dul Constructorilor). 
 3. Proiect de hotărâre privind operațiunea de rectificare a suprafeței si 
geometriei imobilelor: cu nr.top. 17412 – str. Pop de Basesti -înscris în CF nr. 
421574  Timisoara (CF nr. vechi 2), cu nr. top 17498/1-str. Baritiu- inscris in CF 
nr. 415876 Timisoara (CF nr. vechi 2),cu nr. top. 17584- str. Gelu inscris in CF nr. 



447432 Timisoara (CF nr. vechi 2), cu nr. topo 17711- str. Balcescu inscris in CF 
nr. 446579 Timisoara(CF nr. vechi 2). 
 

 

DL.PRIMAR: …S-a întâmplat ca proiecte care ar fi putut să fie pregătite  și date la 
comisii din timp, să fie aduse în ultimul moment, când, într-adevăr, deveniseră 
urgente, dar nu era nicio scuză că nu au apărut mai devreme. De acord cu 
dumneavoastră. Dar chiar și în aceste cazuri, credeți-mă că nu este așa. Sunt 
convins că vă amintiți cu toții, acum o lună sau chiar mai mult, v-am spus că va 
trebui să ne întâlnim mai des decât de obicei pentru că știam ce înseamnă a aplica 
în noile condiții pe fonduri europene. Și am anticipat că vom ajunge în astfel de 
situații, când trebuie să ne întâlnim repede, să facem o modificare iar orice 
modificare trebuie să aibă aprobarea Consiliului Local. Mă raliez nemulțumirii 
atunci când aparatul nu se mișcă cum trebuie și de foarte multe ori nu se mișcă cum 
trebuie și știți bine că mi-am exprimat și eu nemulțumirea. 

DL.IDOLU: O scurtă completare: am avut ședință acum o lună, cred, când, la o 
ședință „de îndată”, cu șapte subiecte, așa zis urgente, s-au mai adăugat, înainte de 
ședință, 25. Am înțeles că acesta este urgent. Dar noi vorbim de regulă. Acum este 
excepția. De regulă vin subiecte care nu au nicio legătură cu urgența. 

D-NA ȘIPOȘ: Mulțumesc. Să trecem la ordinea de zi a ședinței: 

 

 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

 

1.Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 
6026 mp aferentă străzii Cerna(parțial) și operațiunea de rectificare a 
suprafeței imobilului cu nr. top. 8521/1/1/1/1 înscris în CF nr.413712 
Timișoara - str. Chimiștilor  și rectificare a suprafeței imobilului cu nr. 
top.8542 înscris în CF nr.431341 Timișoara- str. 1 Decembrie 

D-NA ȘIPOȘ: Deschid procedura de vot: 



22 de voturi pentru 

 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

2. Proiect de hotărâre  privind operațiunea de primă înscriere a terenului cu 
destinația drum – B-dului 12 Noiembrie 1884 (parțial) (fost  b-dul 
Constructorilor) 

D-NA ȘIPOȘ: Deschid procedura de vot: 

23 de voturi pentru 

 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

3.Proiect de hotărâre privind operațiunea de rectificare a suprafeței si 
geometriei imobilelor: cu nr.top. 17412 – str. Pop de Basesti -înscris în CF nr. 
421574  Timisoara (CF nr. vechi 2), cu nr. top 17498/1-str. Baritiu- inscris in 
CF nr. 415876 Timisoara (CF nr. vechi 2),cu nr. top. 17584- str. Gelu inscris in 
CF nr. 447432 Timisoara (CF nr. vechi 2), cu nr. topo 17711- str. Balcescu 
inscris in CF nr. 446579 Timisoara(CF nr. vechi 2) 

D-NA ȘIPOȘ: Deschid procedura de vot: 

- 22 de voturi pentru. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA      SECRETAR 

 

Cons. ELENA SIPOS                             SIMONA DRAGOI 


