ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
MUNICIPIUL TIMIŞOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi, 03.08. 2006, al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Municipiului
Timişoara
Preşedinte de şedinţă – SORIN KARAGENA.
Din efectivul de 27 de consilieri au fost prezenţi 22.
Au absentat: Achimescu Bogdan, Bîrsăşteanu Florică, Blaj Adriana, Crişan Lelica, Ţepeneu
Gheorghe.
Din partea executivului participă: primar GHEORGHE CIUHANDU, viceprimar ADRIAN
ORZA, şef serv. Administraţie Locală SIMONA DRĂGOI.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 2010/31.07.2006, cu
ocazia aniversării Zilei de 3 August – Ziua Timişoarei.
Dl. primar Ciuhandu: Doamnelor şi domnilor, fiţi bine veniţi, v-aş ruga să poftiţi în sală şi
aş dori să începem, pentru că suntem angrenaţi într-un program care trebuie respectat. Îl rog
pe domnul preşedinte să înceapă şedinţa.
Dl. cons. Karagena: Vă mulţumesc mult pentru că aţi acceptat invitaţia noastră şi vă aflaţi în
sală alături de noi şi aş dori în foarte puţine cuvinte să mă adresez timişorenilor. Am deosebita
onoare şi plăcere de a mă adresa nu doar colegilor şi celor aflaţi în prezidiu, ci dumneavoastră
cetăţenilor, în calitatea mea de consilier local şi preşedinte al acestei şedinţe extraordinare, cu
ocazia Zilei de 3 August – Ziua Timişoarei. Această întâlnire a noastră, are un unic motiv: să
sărbătorim împreună această zi , fără ca orientările noastre politice care ne-au adus aici să aibă
vreo importanţă. Aşa că-mi permit, ca în numele tuturor, să vă urez cele mai bune gânduri. Nu
doresc să răpesc plăcerea domnului primar, aflat lângă mine, de a vă prezenta importanţa şi
însemnătatea istorică a acestei zile. Doresc doar să vă spun că în opinia mea, acum fix 87 de
ani, în jurul acestei ore, primarul de atunci, Ghemul Iosef, îi promitea premierului din acea
perioadă I.C. Brătianu, preşedinte al PNL şi aflat la Timişoara în acea dată, că toţi locuitorii,
indiferent de naţionalitate, vor fi întotdeauna loiali faţă de Statul Român. Cred că Timişoara,
din acest punct de vedere, este un exemplu european şi chiar mondial, astfel încât 29 de etnii
reuşesc să convieţuiască în armonie. Vă mulţumesc încă odată, urându-vă toate cele bune şi
dau cuvântul domnului primar.
Dl. primar Ciuhandu: Onorat consiliu local, onorate autorităţi civile şi militare, onorat corp
consular, stimaţi oaspeţi, doamnelor şi domnilor: astăzi este ziua oraşului Timişoara, 3
August, zi în care cu 87 de ani în urmă armata română intra în Timişoara şi se instaura

administraţia românească, după alipirea Banatului românesc de astăzi şi a capitalei sale
Timişoara la Regatul României. Era sfârşitul unei epopei naţionale, care începuse poate cu
secole înainte şi în care românii bănăţeni dar cred că şi ceilalţi locuitori ai Banatului, la
momentul respectiv, aşteptau instaurarea legii şi a ordinii şi a unei autorităţi care să reprezinte
majoritatea populaţiei. Lucrul acesta s-a întâmplat la 3 August 1919 şi în semn de respect
pentru această dată, Consiliul Local în 1999, printr-o hotărâre, a stabilit această dată ca zi a
oraşului Timişoara. 3 August 1919 a deschis o perspectivă nouă oraşului Timişoara. În
deceniile care s-au scurs de atunci, Timişoara a devenit centru universitar, a devenit un
important centru economic şi industrial, a devenit un centru de cultură al României de astăzi,
unul din cele mai importante oraşe ale ţării. Acest lucru s-a datorat muncii pline de abnegaţie
a timişorenilor, indiferent din ce naţionalitate sau de ce confesiune erau. Aici nu a contat în
primul rând origine etnică sau confesiunea, ci a contat în primul rând calitate de om. Faptul că
noi convieţuim de aproape 300 de ani, oameni de etnii şi de confesiuni diferite, chiar de
crezuri politice diferite – şi convieţuim, zic eu, în armonie – este un semn că deja avem
maturitatea necesară pentru a intra sau pentru a ne apropia de Uniunea Europeană de astăzi.
Noi trăiam în spirit european de sute de ani, fără să fim conştienţi de acest lucru. Datorită
acestei munci plină de abnegaţie, Timişoara a parcurs nişte trepte de dezvoltare, ajungând la
un oraş de aproape patru sute de mii de locuitori în momentul de faţă, un oraş care a restabilit
zic eu demnitatea naţională a românilor în Decembrie 1989, când populaţia acestui oraş s-a
sculat la luptă împotriva unui regim totalitar în care decăzuse ţara timp de mai bine de 40 de
ani. Şi lucrul acesta se datorează eroismului timişorenilor care au reuşit să facă dreptate în
România şi să aducă în România nişte rânduieli democratice de care beneficiem şi noi în
momentul de faţă. Lucrul acesta nu trebuie uitat şi cred că de aici rezidă şi tăria morală a
noastră de a căuta şi pe alte planuri, pe plan economic în principal, pe plan cultural, de a ne
manifesta ca atare şi de a deveni un oraş de referinţă în România şi în lume. Alţii vorbesc deja
de modelul Timişoara. Timişoara este o realitate. Nu este creaţia unui om, nu este creaţia unui
partid, este creaţia acestei comunităţi locale şi în această sală de consiliu, vreau să spun
acelora care şi în momentul de faţă nu găsesc altceva mai bun decât să împroaşte în orice
iniţiativă şi în orice acţiune pozitivă care se face în Timişoara, că greşesc profund, pentru că
populaţia acestui oraş ştie ce se întâmplă în Timişoara, populaţia acestui oraş a ales un
consiliu, care cred eu că este în deplinătatea puterilor sale de a face Timişoara să meargă pe o
cale mai bună. A ales un primar, a ales un executiv şi dorim doar ca acest executiv şi acest
consiliu să fie lăsate să lucreze şi bineînţeles că vom suporta consecinţele prin verdictul
electoral. Nu avem de ce să ne fie ruşine pentru ceea ce am făcut în Timişoara şi dacă ne
apreciază străinii, cred că cu atât mai mult ar trebui măcar în ziua de azi, la hotărârile pe care
le vom lua împreună, să gândim în primul la ceea ce este bine pentru Timişoara şi nu la ceea
ce este bine pentru mine sau pentru alţii, deci să nu gândim în spirit partizan, ci în spirit
timişorean. Mă bucur că suntem astăzi onoraţi de prezenţe importante din partea autorităţilor
judeţene, din partea Corpului Consular, din partea membrilor noştri în Parlamentul României,
din partea unor reprezentanţi ai vieţii politice, sociale, culturale timişorene, dar în primul rând
vreau să scot în evidenţă prezenţa armatei şi să-mi exprim gratitudinea faţă de Ministerul
Apărării Naţionale – şi vă rog domnule general să fiţi purtătorul acestui mesaj – pentru că la
fel ca în 1919, aţi venit şi cred că e prima dată când vine un general al armatei române chiar
în ziua de 3 August, în plenul Consiliului Local să ne aducă un salut. Eu vă mulţumesc pentru
prezenţă, tuturor celor de faţă vă doresc toate cele bune şi aş încheia spunând „Trăiască
Timişoara!” După aceea vă rog să ciocnim un pahar, iar cu îngăduinţa dumneavoastră doresc
să vă mai spun doar că pe la orele 19,15 ar trebui să fim în Piaţa Unirii, aici va fi un coctail
unde o să mai schimbăm impresii şi atunci vă invit să ne deplasăm pentru ca la şapte şi un
sfert, cel târziu la şapte şi douăzeci să fim în piaţă, unde se va desfăşura un ceremonial militar.
Vă mulţumesc tuturor.

Dl. general: Sunt onorat de un asemenea moment, pentru că se creează o posibilitate aparte.
A fi prezent în Banat, înseamnă a fi prezent în garnizoana în care funcţionează o unitate
subordonată Brigăzii 2 Infanterie Rovine din Craiova, înseamnă a participa la Ziua
Timişoarei, iar dacă mă uit mai bine în program, de fapt la Zilele Timişoarei şi în felul acesta
să ne facem mai bine cunoscuţi noi, Armata Română, cu o particularizare, Brigada 2
Infanterie şi am ţinut cu tot dinadinsul să participăm la acest ceremonial nu numai cu
subunităţi din Batalionul 32 Infanterie Mircea, dar din celelalte două batalioane de infanterie
ale brigăzii, Batalioanele 26 şi 20 Infanterie, Scorpionii Roşii şi Negri, destul de bine
cunoscuţi, mai ales Scorpionii Roşii, din misiunile internaţionale. Probabil şi pentru oşteni va
fi un simbol aparte, o readucere aminte, pentru că am venit atunci oltenii şi revenim pe
simbolul 1919 încă odată astăzi. Vă mulţumesc din inimă!
Dl. cons. Karagena: Domnilor invitaţi, cred că fiecare aţi avea ceva să ne spuneţi, prezenţa
dumneavoastră ne confirmă acest lucru, dar pentru a sta mai mult împreună şi pentru a ne
simţi bine, vă rugăm să ciocnim o cupă de şampanie. Vă mulţumesc, am închis partea oficială
a ceremoniei.

Preşedinte de şedinţă,
Cons. SORIN KARAGENA

p. Secretar,
Jr. SIMONA DRĂGOI

