ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 03.08.2008 cu ocazia şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Preşedinte de şedinţă –D-na Cons. Blaj Adriana
Din numarul de 27 de consilieri au fost prezenţi 23.
Au absentat : RADU TOANCA, JICHICI CIPRIAN, MOSIU SIMION, OVIDIU
CIUHANDU.
Din partea executivului participă: domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul
secretar Ioan Cojocari, domnul viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin
Grindeanu.
ORDINEA DE ZI :
1. Decernarea Titlului de Cetatean de onoare pentru:
1.plt. adj. (r) Călina Constantin
2. gl. bg. (r) Gheorghe Ghiţă
3. gl. gl. a. (r) Stoian Ioan.
4. Academician Toma Dordea
5. Componenţilor echipei de fotbal Ştiinţa Timişoara care au câştigat Cupa României
în 1957-1958;
- DINCĂ SCHILERU - post-mortem
- IOSIF LERETER
- CORNEL TĂNASE - post-mortem
- IOAN SBÂRCEA - post-mortem
- IOAN CIOSESCU
- PETRE CĂDARIU
- COSTICĂ FILIP
- OCTAVIAN BRÎNZEI - post -mortem
- IULIU BOROŞ
- GHEORGHE CODREANU - post-mortem
- PETRE COJEREANU
- MIRCEA ENĂCHESCU - post-mortem
- RAUL MAZĂRE - post-mortem
- CONSTANTIN DINULESCU
- ILIE GÎRLEANU
- LUCREŢIU FLORESCU
- PETRIŞOR CURCAN

2.Decernarea Diplomei de Excelenta pentru:
Peter Hochmuth, preşedintele Clubului Economic German, a lucrat ca director de
departamente si manager în cadrul mai multor companii cum ar fi Texas Instruments
Gmbh, M.E.G. si Continental Automotive Products, cu profil de industrie electrica,
electronica si de automobile. Din 2004 este preşedintele Clubului Oamenilor de Afaceri
Germani din Timisoara. Organizaţia reuneşte întreprinzători din Germania, Austria si
Elveţia, precum si firme româneşti si alte persoane particulare interesate. Scopul
organizaţiei conduse de Peter Hochmuth este de a reprezenta cât mai bine interesele
oamenilor de afaceri vorbitori de germana într-una din cele mai dezvoltate regiuni din
punct de vedere economic din România.
- Peter Bayard, om de afaceri elveţian, preşedinte al companiei Helvetica Profarm.
Compania este una dintre cele mai importante investiţii străine în Timisoara, situându-se
între primele zece din zona. Este membru al Clubului Oamenilor de Afaceri Elveţieni din
România, care în 2001 a ales Timisoara pentru organizarea întrunirii naţionale anuale.
Atragerea acestor investitori străini în municipiul nostru a fost posibila si datorita acestui
sufletist om de afaceri elveţian.
- Vasile Hojda - prim bariton al Operei Române din Timişoara, unde a activat timp de 31
de ani. A debutat cu rolul G. Germont din opera Traviata de G. Verdi în anul 1956. A
cântat peste 3.000 de spectacole şi concerte;
- Petrică Moise - interpret de muzică populară, figură emblematică a folclorului bănăţean;
- Constantin Grangure - sculptor; născut la Lugoj, la anul 1945, într-o familie
excepţională. Constantin Grangure studiază devenirea formelor; el gândeşte şi modelează
în mod liber, eliminând canoanele clasice, după regulile şi direcţiile spontane,
caracteristice sensibilităţii şi inteligenţei sale proprii. Lucrări: Sărutul, Prinţesa, Forma
Mobilă, Sancho Panza
- Tomiţă Frenţescu - coreograf şi conducător artistic al Ansamblului "Timiş" al Casei de
Cultură a Municipiului Timişoara, laureat al numeroase premii la concursuri naţionale şi
internaţionale;
- Iosif Dudaş - cronicar sportiv; Născut în anul 1936, la Dragşina, judeţul Timiş.
Absolvent al Facultăţii de Istorie. Este bine cunoscut în presa locală, fiind redactor
sportiv din anul 1962. Este autorul cărţii "Timişoara, leagănul fotbalului românesc". Este
colaborator al "Agendei" încă din aprilie 1990, fiind responsabilul rubricii sportive.
- Constantin Popa - antrenor de handbal; A antrenat echipa de fete junioare a Liceului 4
cu care a câştigat titlul de vicecampioană naţională în 1964-1965. Cu echipa de băieţi a
câştigat trei titluri de vicecampioni naţionali în 67-68, 68-69 şi 71-72 şi titlul de campioni
naţionali în 73-74. A promovat handbalul în 7 alături de Constantin Lache şi Victor
Chiţa. A promovat tineri jucători timişoreni în loturile naţionale de juniori şi seniori (de
ex. Alexandru Volker). A câştigat Campionatul Balcanic în 1980 cu naţionala de tineret
fete.
Dna BLAJ: Supun la vot procesul verbal al sedintei din data de 29. 07.2008
Cine este pentru?
Se numara voturile: 21 voturi pentru
Supun la vot ordinea de zi a sedintei de azi.

Cine este pentru?
Se numara voturile: 21 voturi pentru
In continuare dau cuvantul d-lui Primar pentru a ne vorbi despre
insemnatatea zilei de azi.
Dl.PRIMAR: Onorat Consiliu Local, stimati invitati, cu 89 de ani in urma la 3
august 1919 Armata romana intra in Timisoara si instaura administratia
romaneasca. Consiliul Local in 1999 printr-un H.C.L. a stabilit ca ziua de 3
august sa fie declarata zi a orasului si de atunci o sarbatorim in fiecare an. Este un
prilej binevenit si pentru a onora pe cei merituosi cu titluri de cetatean de onoare
sau cu diplome de excelenta si astazi vom avea aceasta cinste. Istoria
contemporana a orasului incepe cu 3 august 1919. Au trecut de atunci 89 de ani,
timp in care s-au intamplat multe. Istoria ne-a rezervat si clipe faste si nefaste,
orasul s-a dezvoltat, s-a schimbat, au aparut probleme noi. Cu toate aceste greutati
orasul e mers inainte si nu impartasesc acele pareri care spun ca in Timisoara nu
s-ar fi facut nimic, ca este un oras parasit, dimpotriva Timisoara este un oras
dinamic este al doilea oras al tarii dupa Bucuresti lucru atestat statistic, cu care
trebuie sa ne mandrim. Se mandresc si cetatenii care sunt creatorii acestor valori.
Iar cei care au alte pareri sunt o minoritate si ar trebui sa faca o analiza mai
echilibrata a fenomenului timsorean. Dupa 1919 primul primar roman Stan
Vidrighin a fost unul din cei mai vrednici primari ai acestui oras. A adus Scoala
Politehnica la Timisoara in 1920 infiintata de Regele Ferdinand, care de atunci e
asociata cu imaginea acestui oras. O scoala care a produs generatii intregi de
ingineri care au facut cinste acestui oras. Perioada interbelica a fost una fasta
pentru oras, au aparut noi cartiere, viata economica a prins un avant extraordinar
si Timisoara era considerata unul din cele mai importante orase ale tarii. A venit
apoi perioada razboiului, anii 1940 care au fost o prima provocare pentru orasul
Timisoara fiindca a trebuit sa adaposteasca refugiati din Ardealul de Nord din
Basarabia, Bucovina, Cadrilater si sa le creeze sansa unui nou inceput. Timisoara
s-a achitat de aceasta datorie. Dupa Razboi a urmat o alta perioada, de dictatura de
peste 40 de ani. Cursul firesc al lucrurilor in acest oras a fost intrerupt de un regim
totalitar care a cautat sa impuna niste oranduiri straine orasului. Orasul s-a
dezvoltat dar nu s-a tinut cont prea mult de om, iar atmosfera de teroare care a
domnit in Romania s-a manifestat si in Timisoara. Cu toate acestea Timisoara a
pretuit libertatea si a luptat pentru ea. Sa ne amintim de octombrie 1956 cand
studentii au protestat impotriva agresiunii sovietice in Ungaria. Acest lucru s-a
lasat cu 3000 de arestari si liderii de atunci au facut ani grei de puscarie. Sa ne
amintim de decembrie 1989 cand soarta tarii s-a schimbat la Timisoara. In prezent
orasul este confruntat cu multe provocari care deriva din statutul lui de Centru
National de Crestere, din faptul ca orasul trebuie sa se extinda si aceasta zona
metropolitana trebuie creata si din punct de vedere urbanistic dificultatile trebuie
tratate cu responsabilitate si nu in mod partizan sau interesat. Faptul ca in ultimii
10 ani Timisoara a fost beneficiara unor investitii de peste 1 mld. de euro, a
contribuit la ridicarea orasului a nivelului de trai si evident ca si bugetul Primariei
a avut de castigat. S-au facut lucrari mari de infrastructura care vor continua. Am
avut parte si de o colaborare din partea prietenilor nostri germani, italieni,
austrieci, francezi, americani care au venit aici si au investit si care s-au straduit

sa aduca si o noua mentalitate, una capitalista de la care romanii au de invtat.
Cred ca putem privi cu incredere viitorul acestui oras, cu speranta ca apartenenta
la U.E.va crea acestui oras sansa de a continua ce am inceput prin forte proprii, de
a ne dezvolta ca un oras european. Ma bucur ca suntem onorati de prezenta d-lui
Prefect a unor oaspeti din tara si din strainatate de prezenta echipei de fotbal Poli
Timisoara, care dovedesc ca generatii inaintea lor cu 50 de ani in urma au castigat
Cupa Romaniei in conditii mult mai vitrege. Ma bucur ca putem inmana acete
titluri de onoare.
Traiasca Timisoara, traiasca Romania!
Dl.PREFECT: Va multumesc fiindca mi-ati dat cuvantul, nu puteam sa lipsesc la
sarbatoarea orasului, care este sarbatoarea administratiei romanesti deoarece ea se
sarbatoreste in momentul in care statul roman a preluat conducerea acestui
teritoriu. Desi statul roman a preluat si conducerea Banatului in 1919 in 4 august
au fost prezent primul ministru de atunci Ionel Bratianu. Timisoara este in
continuare un simbol al multiculturalismului, a preluat tot ce a fost bun de la
Imperiul Austriac si a preluat din traditiile celor care au incercat sa faca ceva bun
pentru orasul Timisoara. Important este ca tot ceea ce urmeaza sa se faca in
stransa legatura cu cetateanul sa fie o decizie atat al C.L.M.T. cat si a executivului
primariei care sa fie acceptata de cetatean. Si atunci cu siguranta si cetateanul va
fi aproape de autoritati si autoritatile vor fi aproape de cetateni. Problema fiecarui
cetatean este cea mai importanta si asa trebuie tratata de autoritati. La multi ani
Timisoara, La multi ani Romania!
Dna.BLAJ: Trecem la decernarea unor titluri de cetatean de onoare unor
personalitati marcante ale orasului nostru.
Veterean de razboi, plt. Adj. Calina Constantin. Veteran de razboi, G-ral. de
brigada in rezerva Gheorghe Ghita. Veteran de razboi G-ral. de aviatie in rezerva
Stoian Ioan, academician Toma Dordea, regizorul si profesorul Nikolaus Wolcz.
Urmeaza acum decernarea titlurilor, componentilor echipei de fotbal Stiinta
Timisoara care a castigat Cupa Romaniei intre anii 1957-1958. Dl. Dinca
Schileriu post mortem, dl. Iosif Lereter, dl. Cornel Tanase post mortem, dl. Ioan
Zbarcea post mortem, dl . Ioan Ciosescu, dl. Petre Cadariu, dl. Costica Filip, dl.
Ocativian Branzei post mortem, dl. Iuliu Boros, dl. Gheorghe Codreanu post
mortem, dl. Petre Cojereanu, dl. Mircea Enachescu post mortem, dl. Raul Mazare
post mortem, dl. Constantin Dinulescu, dl. Ilie Garleanu, dl. Lucretiu Florescu, dl.
Petrisor Curcan. Dau cuvantul d-lui Primar.
Dl.PRIMAR: Doresc sa-i felicit pe cei laureati cu acest titlu de onoare al
orasului. Consiliul Local prin mai multe hotarari s-a straduit sa onoreze ceea ce
inseamna veteranii de razboi dintre care prea putini au mai ramas si ma bucur ca
azi am putut sa facem acest oficiu din respect si stima pentru acesti oameni care
au luptat pentru tara. Am onorat excelenta in stiinte dl. acad. Toma Dordea este o
personalitate binecunoscuta, ani de zile a condus baza Academiei Romane din
Timisoara; am onorat excelenta in arte si ma bucur ca dl. Wolcz s-a gasit in
Timisoara in aceste zile, am onorat pe cei care cu 50 de ani in urma au adus un
trofeu important in Timisoara Cupa Romaniei. Acesti mari jucatori au facut un act
de eroism luptand in Bucuresti impotriva unei echipe sustinute de oficialitati. Sper

ca si componentii de azi sa stie acest lucru si sa se comporte in teren cum s-au
comportat dansii. Ai felicit pe toti laureatii.
Dna.BLAJ:
Trecem la decernarea unor titluri de excelenta unor apropiati ai
Primariei Timisoara, pentru tot ceea ce au facut in acesti ani. Dl. Peter Hocmuth,
Presedintele Clubului Economic German, dl. Peter Bayard om de afaceri elvetian,
Presedinte al Companiei Helvetica Profarm, dl. Vasile Hojda prim bariton al
Operei Romane din Timisoara, dl. Petrica Moise, dl. Constantin Grangure, dl.
Tomita Frentescu, dl. Iosif Dudas, dl. Constantin Popa.
Dl.PRIMAR: Doresc sa-i felicit pe cei laureati cu aceste diplome de excelenta.
Ea se acorda de catre primar acelor persoane care au o relatie de colaborare cu
Primaria mun. Timisoara si cu Consiliul Local si care prin prestatia lor reusesc sa
promoveze imaginea acestui oras. Anul acesta ne-am adresat lumii economice,
artelor muzicale si plastice. Am onorat un conducator artistic care de la infiintare
a condus destinele ansamblului Timisul si un cronicar sportiv pentru activitatea sa
pusa in slujba sportului si nu in ultimul rand pe antrenorul de handbal dl.
Constantin Popa care a adus titlul in acest oras cu ani de zile in urma si prin acest
gest noi le multumim pentru munca depusa in numele si pentru binele orasului. Le
multumesc tuturor.
Dna BLAJ: Va multumesc pentru participare. Declar sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cons. ADRIANA BLAJ

SECRETAR
JR. IOAN COJOCARI

