ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 02-08-2013 cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Presedinte de sedinta – Cons. ADRIAN ORZA;
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 18;
Au absentat : Purceld Octavian, Vasile Caprea, Radu Toanca, Andrei Petrisor,
Radu Dimeca, Vasile Ruset, Maria Saracan, Florin Barsasteanu;
Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar
Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara Nr.
1312/30.07.2013

DISPOZIŢIA NR.
din data:30.07.2013
privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în ŞEDINŢĂ
EXTRAORDINARĂ FESTIVĂ , pentru data de 02.08.2013

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA
În conformitate cu prevederile art.39 şi art. 68 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată şi modificată ;

DISPUNE :
Art. 1: Se convoacă membrii Consiliului Local al Municipiului Timişoara în ŞEDINŢĂ
EXTRAORDINARĂ FESTIVĂ , în data de 02.08.2013, ora 11,00, în Sala de Consiliu a
Primăriei Municipiului Timişoara din B-dul C.D. Loga nr. 1, dedicată omagierii Zilei Timişoarei.
Art. 2: Ordinea de Zi a Şedinţei:
1. Omagierea Zilei Timişoarei
2. Decernarea post-mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara
lui Wilhelm Muhle.
3. Aniversarea domnului Cornel Ungureanu, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de viaţă.
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MATERIALE PLEN 2 AUGUST
1.

Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor de concesiune la contractele
încheiate cu Societăţile Comerciale si Regiile Autonome la care Consiliul Local al
Municipiului Timişoara are calitatea de acţionar.

2.

Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009.

3.

Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a terenului pe care se
află Cimitirul Nicoreşti, zona Steaua.

4.

Proiect de hotărâre privind operaţiunea cadastrală de modificare a limitelor de
proprietate a imobilului sub nr. topografic 16230/1/2/2 aflat în proprietatea
privată a S.C. TIMCARDENAS SRL, în raport cu limitele de proprietate a
imobilului de sub nr. topografic 16230/1/2/1 aflat în proprietatea Municipiului
Timişoara – Domeniul Public.

5.

Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr. 1
având suprafaţa de 970,0 mp.

6.

Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr.
1” identificat cu nr. cad. DF1508 având suprafaţa de 12214, 0 mp, teren pentru
Calea Ferată, imobilului „LOT nr. 2” identificat cu nr. DF 1559 având suprafaţa
de 56172,0 mp, teren pentru Calea Ferată, imobilului „LOT nr. 3” identificat cu
nr. cad. DF1559/1 având suprafaţa de 12127, 0 mp, teren pentru Calea Ferată.

7.

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri aferent
anului fiscal 2013, datorat bugetului local al municipiului Timişoara, pentru trei clădiri,
Asociaţiei Ecumenica a Bisericilor din România.

8.

Proiect de hotărâre privind completarea obiectului de activitate al contractului de
concesiune nr. 66/07.08.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi S. C. PIEŢE
S.A

D-l consilier Orza: Buna ziua, doamnelor şi domnilor! Va multumim pentru prezenta
dumneavoastra astazi la aceasta sedinta festiva legata de sarbatoarea orasului. Domnule
presedinte al Consiliului Judetean, doamna subprefect, onorata asistenta, domnule primar,
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dragi colegi, in 1999, consiliul local de atunci vota ca zi a orasului data de 3 august.
Evident, in stransa legatura cu evenimentele de la 1 decembrie 1918, in 3 august trupele
romane intrand, in anul urmator in Timisoara, instaurand administratia romaneasca. De-a
lungul secolelor, Timisoara a fost, intotdeauna, un punct de referinta, un oras in al carui
creuzet s-au amestecat, civilizatia, echilibrul, decenta, progresul, constituind, astfel,
substanta si forta motrice pentru ceea ce a fost si a devenit Timisoara de-a lungul
timpului. Fie ca a fost vorba de eliberarea adusa de trupele lui Eugeniu de Savoya, fie ca a
fost vorba de decembrie 1989 sau de alta data importanta, acest oras a fost jalonat de
nenumarate evenimente decisive importante, care au lasat urme adanci in istoria acestui
oras. Alaturi de premierele europene, mondiale si nationale, Timisoara s-a remarcat,
intotdeauna, ca fiind fereastra deschisa spre o lume mai buna. In decembrie 1989,
timisorenii au deschis din nou aceasta fereastra dupa o lunga perioada de timp, lasand sa
intre aerul libertatii, aerul curat al unei europe pe care stramosii nostri au servit-o si au
ajutat-o, la un moment dat chiar sa devina. Ne-a placut intotdeauna si ne place inca sa
vorbim despre spiritul orasului. Tocmai acest spirit a fost legat de aceasta fereastra
deschisa, de aceasta sete de libertate, pe care Timisoara s-a straduit sa o impuna prin forta
sa, prin exemplul sau, unei Romanii care, inca, isi cauta cadenta si cursul, cu stangacie,
inca, a unei normalitati la care toti cetatenii ei doresc sa adere. Intotdeauna, acest bastion
al libertatii a pus in fata totalitarului „eu vreau”, democraticul „noi vrem”. Si lucrul acesta
va trebui sa ramana in continuare in fisa postului fiecarui cetatean, a fiecarui lider, a
fiecarui conducator, a fiecarui factor de opinie. Sarbatorim astazi, asadar, o zi a orasului,
asa cum ar trebui, dealtfel, sa fie toate zilele acestui oras, repet, intr-o Romanie care-si
cauta, inca, un curs firesc. Timisoara trebuie sa ramana, mai departe, punctul de referinta
al unei Romanii europene. Va multumesc, inca o data, pentru prezenta si am sa dau, in
continuare, cavantul domnului primar, Nicolae Robu.
D-nul Primar: Multumesc, domnule presedinte de sedinta, domnule presedinte al
Consiliului Judetean, domnisoara subprefect, distinse doamne, distinsi domni, dati-mi
voie sa va spun, mai intai, „Bun venit” la acasta sedinta festiva de omagiere a „Zilei
Timisoarei”. As vrea sa scot in evidenta prezenta alaturi de noi, astazi, a catorva oaspeti
de seama, de la Novi Sad, ii avem pe domnul Borco Ilic, viceprimar al orasului Novi Sad,
pe domnul Pedrag Silvar, membru al Consiliului Local, responsabil cu sportul si tineretul,
si, mai avem, de asemenea, alaturi de noi, de data aceasta pe un compatriot de-al nostru,
domnul Liviu Pop, fost ministru al Educatiei, o figura cunoscuta de catre toti din sala, le
multumesc tuturor pentru prezenta astazi, alaturi de noi. De asemenea, vreau sa salut
prezenta in sala a reprezentantilor Corpului Diplomatic, reprezentantii Consulatelor
prezente in orasul nostru. V-as spune cateva cuvinte legate de acest eveniment, in prima
parte a sedintei festive, urmand ca dupa aceea, sa trecem la partea a doua, in cadrul careia
vom decerna titluri importante si diplome importante unor personalitati de seama ale
orasului nostru. Dupa cum stim cu totii, la 3 august 1919, prin intrarea armatei romane si
instaurarea administratiei publice romanesti in Timisoara, incepea perioada de istorie
contemporana a orasului nostru. In toamna anului 1918, dupa infrangerea puterilor
centrale, Banatul a fost ocupat de trupele Antantei. La 14 noiembrie 1918, in Timisoara
au intrat unitati militare sarbe, iar la inceputul lunii decembrie 1918, ele au fost urmate de
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cele franceze. In anul urmator, la Conferinta de Pace de la Paris, a inceput o dezbatere
asupra apartenentei Banatului. Conferinta hotaraste dezmembrarea teritorialadministrativa a Banatului istoric si atribuirea a 2/3 din teritoriul sau Romaniei si a 1/3
regatului sarbo-croato-sloven. Zona revenita Romaniei cuprindea, evident, si orasul
Timisoara. In acest context, la 28 iulie 1919, a inceput procesul de instaurare a
administratiei romanesti. El s-a finalizat pe 3 august prin intrarea in oras a primelor unitati
ale armatei operative romane conduse de generalul Economu. In cursul aceleasi zile,
primul ministru Ionel I. C.Bratianu, insotit de Stefan Cicio Pop, ministru in consiliul
diligent prezidat de Iuliu Maniu, il inscauneaza pe dr. Aurel Cosma drept primul prefect
al judetului Timis-Torontal. La 10 august, o mare adunare populara a svabilor banateni,
tinuta la Timisoara, isi da si ea acordul pentru alipirea acestei parti a Banatului la
Romania. Ziua Timisoarei, 3 august, a devenit ziua orasului nostru prin Hotararea
Consiliului Local al municipiului Timisoara, cu numarul 217 din 1999. Astfel, in fiecare
an, sarbatorim cu totii ziua orasului, Ziua Timisoarei noastre dragi. Acest eveniment a
devenit, deja, unul traditional, si un prilej de bucurie pentru fiecare dintre noi. Sa fim
cetateni ai acestui oras este, in acelasi timp, o mandrie, dar si o obligatie de a pastra viu
spiritul Timisoarei. Avem datoria de a continua ceea ce au inceput inaintasii nostri,
pentru ca Timisoara sa fie mereu un simbol, sa fie din nou orasul premierilor, orasul
deschis inovatiei, orasul florilor, si un model al dezvoltarii economice. Iar peste toate
acestea, sa fie, in continuare, orasul diversitatii, orasul multi-etnicitatii, multiconfesionalitatii, multi-culturalitatii, multi-lingvismului, s.a.m.d. Vreau sa precizez in
acest context ca, de-a lungul timpul, indiferent de schimbarile, de ponderi ale diverselor
etnii din populatia Timisoarei, mereu au existat relatii excelente, de buna intelegere, de
toleranta, de respect de catre fiecare pentru valorile celuilalt. Avem acum datele ultimului
recensamant, cel din 2011, date validate in urma cu cateva saptamani. Conform acestor
date, Timisoara are acum o populatie de 319.279 de locuitori, fiind al treilea oras al tarii
dupa populatie, dupa capitala Bucuresti si dupa municipiul Cluj-Napoca, municipiul care
are cca 5000 de locuitori in plus fata de Timisoara. 87,62% din populatie o reprezinta
cetatenii de etnie romana, 4,84% cei de etnie maghiara, 1,51% cei de etnie sarba, 1,31%
cei de etnie germana, 0,67% cei de etnie roma, 0,26% cei de etnie bulgara, 0,17% cei de
etnie ucraineana si apoi, ponderi mai mici exista si convietuiesc in armonie cu ceilalti,
turci, rusi, lipoveni, tatari, croati, greci, italieni, evrei, cehi, polonezi, chinezi, armeni,
ceangai, macedoneni si alte etnii, care toate la un loc au o pondere de 0,04%. Stimati
concitadini si stimati invitati, am vrut sa dau citire acestor cifre, pentru a avea prilejul sa
accentuez ca, in conceptia mea si, sunt convins ca, in intelegerea majoritatii covarsitoare a
timisorenilor, daca nu, cumva, a tuturor, fara a avea prea mare importanta, cat la suta
reprezinta la un moment dat o populatie sau alta din acest intreg. Noi trebuie sa ne
respectam unii pe altii, trebuie sa ne respectam valorile si sa ne sustinem, astfel incat
fiecare componenta etnica, religioasa sau de orice alta natura a orasului nostru, sa se poata
manifesta liber, sa-si poata cultiva si continua traditiile, sa isi poata pune in valoare
potentialitatile. Cred ca adevaratul spirit al Timisoarei prin asta trebuie sa se manifeste,
printr-o armonie desavarsita intre cetatenii care ii dau suflet. Dincolo de asta, insa, avem
si datoria de a fi deschisi inspre modernizarea orasului nostru, inspre schimbari, uneori,
4

radicale in orasul nostru, pentru a-l aduce in acord cu cerintele civilizatiei actuale si a
celei din perioada imediat urmatoare si, in egala masura, trebuie sa prefiguram Timisoara
unui termen mai indepartat. Fie, asadar, ca noi, cei de astazi, sa reusim, impreuna, dincolo
de partizanate politice, sau de alta natura, dincolo de ceea ce in mod inevitabil ne mai si
desparte, sa fim impreuna atunci cand trebuie sa fim impreuna si cand interesul comun al
nostru, cand interesul orasului nostru drag o cere, sa punem umarul cu totii pentru a face
ca Timisoara sa fie mai moderna, mai bine ancorata in Europa, mai cunoscuta in lume si
sa ne pota conferi o calitate cat mai inalta a vietii de zi cu zi si a perspectivelor de
implinire in toate planurile in perimetrul ei. La multi ani, Timisoara, La multi ani,
timisoreni, La multi ani, stimati invitati! Va multumesc.
D-l consilier Orza: Am sa rog pe colegii de la Comunicare sau de la Tehnic sa aduca si
imnul Europei care a rasunat de fiecare data de Ziua Timisoarei aici, sa-l punem la
sfarsitul sedintei festive, macar sa rasune in Timisoara de ziua orasului, cred ca nu e o
problema sa-l gasim undeva pe Internet. Am sa trec la pct.2 al ordinei de zi, pe care am
considerat-o votata, fara sa facem lucrul asta, si vom trece la decernarea titlului postmortem, Cetatean de Onoare al municipiului Timisoarei, domnului Wilhelm Mühle. Este
aici reprezentantul acestuia, sigur, post-mortem, pentru ca domnul primar sa faca
diligentele care se impun in astfel de momente si rog, de asemenea, pe domnul primar sa
ne spuna cateva cuvinte despre acest eveniment.
D-nul Primar: In urma cu un numar de luni, am facut o promisiune, ca Timisoara va
omagia, asa cum se cuvine, personalitatea celui care a fost Wilhelm Mühle. Am luat
atunci, angajamentul, ca in Parcul Rozelor, fondat de Wilhelm Mühle, sa postam un bust
al lui Wilhelm Mühle. Astazi, in urma cu putina vreme, am dezvelit acest bust realizat de
catre artistul plastic Ardeleanu si vreau sa-i multumec si pe aceasta cale domnului
Ardeleanu, sa multumesc Uniunii Artistilor Plastici pentru aceasta realizare artistica
deosebita si pentru faptul ca prin eforturile lor si prin talentul domnului Ardeleanu, acest
angajament luat a putut fi achitat. Suntem acum in situatia in care putem sa ne respectam
si un alt angajament, acela de a decerna lui Wilhelm Mühle, post-mortem, titlul de
Cetatean de Onoare al Timisoarei. Wilhelm Mühle s-a născut în 1844 la Kulm, în
Bohemia, la 21 de ani s-a stabilit la Timişoara şi a devenit, în scurt timp, grădinar-şef,
proprietarul celei mai importante florării din oraş. În 1870, după o vizită la Timişoara a
împăratului Franz Jozef şi a paşei Ahmed Razim, tânărul Wilhelm Mühle va fi martorul
altui proiect ambiţios, care va schimba cadastrul verde al oraşului: realizarea Parcului
Central şi un proiect de amenajare de 90 000 de metri pătraţi, pe malul drept al Canalului
Bega. Wilhelm Mühle îşi deschide propria afacere cu flori în 1875, şi intra în posesia
casei care îi poartă numele până astazi. A ajuns cel mai important florar al Ungariei, a
ajuns cel mai important florar, ca sa vorbim corect din punct de vedere istoric a acestei
parti de imperiu austro-ungar. Florile lui se vindeau în toată Europa de Sud-Est, dar şi la
Budapesta şi Viena. Regina Ungariei, dar şi reginele României şi Serbiei comandaseră
coroane şi buchete de flori din grădina lui. Pentru activitatea sa, Wilhelm Mühle a fost
decorat cu ordinul austro-ungar „Crucea de aur de merit cu coroană”. Aura aceasta a fost
completată de calităţile sale de editor: a scos două publicaţii de horticultură extrem de
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populare în epocă. În 1891, oraşul Timisoara găzduieşte o importantă Expoziţie Agricolă,
a cărei mândrie era o grădină regală care va fi vizitată de insusi împăratul Franz Joseph şi
care îl va consacra pe Wilhelm Mühle ca unul dintre cei mai importanţi florari ai Europei.
Mühle a donat expoziţiei un parc în care a expus nu mai puţin de 300 de varietăţi de
trandafiri. Între septembrie 1893 şi iulie 1895, el va deveni editorul ediţiei germane a
bilunarului maghiar Ujság Rózsa (1889-1896, editor Ernst Kaufmann).Pentru activitatea
sa, florarul timişorean a fost decorat cu ordinul austro-ungar „Crucea de aur de merit cu
coroană”. În 1908, Wilhelm Mühle se stinge din viaţă şi lasă afacerea familiei în mâinile
fiului său Arpad, care devine principalul furnizor al caselor regale din România şi
Bulgaria, patentează pe plan internaţional 13 soiuri noi de trandafiri şi contribuie la
amenajarea Parcului Cişmigiu din Bucureşti şi a Parcului Public din Sinaia. În 1928,
împreună cu arhitectul Mihai Demetrovici şi alţi horticultori bănăţeni, pune bazele
Rozariului din Timişoara, cunoscut astăzi sub numele de Parcul Rozelor. Acest ultim
proiect, prin cele 1400 de soiuri de trandafiri prezentate, devine cel mai important rozariu
din Europa de Est a timpului. Prin urmare, propunem acordarea post-mortem a titlului de
Cetăţean de Onoare al municipiului Timişoara, domnului Wilhelm Mühle, pentru vasta sa
activitate ce a condus la promovarea municipiului Timişoara în întreaga Europă. As dori,
inainte de a trece la decernarea propriu-zisa, sa va aduc la cunostinta doua lucruri: 1. La
dezvelirea bustului am avut surpriza sa fie prezenta si o stranepoata a lui Wilhelm Mühle,
doamna Clara, daca este in sala, este, ma bucur ca are cine sa preia insemnele acestui titlu
de Cetatean de Onoare si al doilea lucru pe care vreau sa vi-l aduc la cunostinta este ca,
aseara, am fost sunat de un jurnalist pe care il respect pentru seriozitatea de care da
dovada in practicarea importantei meserii pe care si-a dobandit-o si pe care a decis sa o
practice, domnul Stefan Bot, nu stiu, cred ca nu este nici aici, nu l-am vazut, nu a fost nici
la Parcul Rozelor, da, a sosit, vreau sa-i multumesc pentru efortul de documentare pe care
l-a facut si pe aceasta speta, cum am vazut ca face de obicei, este jurnalist la ziarul
„Adevarul”, m-a sunat si mi-a adus la cunostinta ca a identificat mormantul lui Wilhelm
Mühle in cimitirul din Elisabetin. Evident, i-am multumit pentru acest efort, o fac si
public, in cadrul acestei ceremonii si, cum programul Zilei Timisoarei, program
desfasurat pe patru zile, era deja facut, nu am putut in cursul zilei de astazi sa prevedem si
o descindere la mormantul lui Wilhelm Mühle, dar vom face asta in una din zilele
urmatoare, si, cu ce altceva am putea sa mergem acolo decat cu un aranjament de
trandafiri. Vom face acest gest si vom vea grija ca si mormantul lui Wilhelm Mühle sa fie
intretinut si scos in evidenta asa cum se cuvine. La intrarea in Parcul Rozelor, la intrarea
principala in Parcul Rozelor, intrare care este conceputa pe principii de simetrie, un loc
este ocupat de Wilhelm Mühle, al doilea loc, dreapta, este liber. Vom gandi cui i se
cuvine acel loc.
Dl. PRIMAR : V-o dezvalui chiar daca nu est uzual, mie imi place sa nu fiu formalist, ci sa fiu
deschis. O prima idee a fost ca acel loc a revina primarului din perioada cand s-a fondat Parcul
Rozelor,afland cu ocazia documentarii pentru decernarea titlului de Cetatean de Onoare lui
Wilhelm Muhle, ce merite a avut fiul sau Arpad Muhle,imi pun intrebarea si nu voi decide de
unul singur cum vom face , daca nu cumva este potrivit ca acel loc sa revina fiului Arpad Muhle.
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Se trece la inmanarea insemnelor titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului
Timisoara.
Dl. ORZA: Am sa o rog pe doamna sa ia cuvantul daca doreste.
D-na MUHLE:
Cele mai multe lucruri care le-am pragatit s-au spus deja.
In 1866, Wilhelm Muhle avenit la Timisoara unde a lucrat la gradina cunoscutului
horticultor Franz Niemetz si a urmat sa se casatoreasca cu fiica acestuia care a contribuit mult la
reusita lui Wilhelm Muhle.
Dupa ce a fot decorat s-a ocupat cu plantatia lui de trandafiri care a devenit ocupatia lui
majora. Si- a facut numele cu diverse articole in reviste de specialitate. In 1876 si-a deschis
propria gradinarie, dar el nu a fost numai gradinar si florar , a fost ales pentru meritele lui in
conducerea senatului municipal din Timisoara. In functia lui de senator a initiat multe proiecte
administrative care au contribuit la infrumusetarea si imbunatatirea infrastructurii orasului cum ar
fi prelungirea sinelor de tramvai pana la sfarsitul strazii care atunci s-a numit Coroana de Otel. La
refacerea pavajului a contribuit cu resurse financiare propri. A facut parte din asociatia care si-a
propus constructia unei biserici in cartierul Elisabetin si a donat o parte destul de insemnata din
terenul cladirii Muhle pentru Manastirea Ordinului Salvati o Inima care au creat parohia nou
creata. Terenul a fost atat de mare incat s-au mai construit 3 cladiri acolo.
Wilhelm Muhle a donat sume insemnate pentru proiecte cu aspect administrativ cum ar fi capela
din Cimitirul de pe str. Rusu Sirianu. A sprijinit diverse institutii caritabile, a platit chiria ani de-a
lungul pentru o scoala de nevazatori din Romania.
Nefiind timisorean din nastere, a iubit acest oras fara rezerve si imi doresc din toata inima
sa fie el acuma alaturi de noi oriunde s-ar afla.
Va multumesc.
Dl. ORZA: Pentru ca ne respectam valorile noastre facem lucrul acesta. Astazi ne vom referi la
un timisorean adevarat, la un om de litere desavarsit. Il omagiem pe domnul Cornel Ungureanu, il
sarbatorim cu ocazia varstei de 70 de ani.
Dl. UNGUREANU: In filiala Timisoara a Uniunii Scriitorilor sunt 230 de scriitori.Sunt carti
fundamentale pentru intelesurile culturii romane. In anul acesta 4 dintre membri filialei au
implinit 70 de ani.
Uniunea scriitorilor traieste, vibreaza din poeti mari, definitorii pentru Romania si pentru
sec. 20 al valorilor umaniste. In acest timp al multiplelor crize, criza culturala este poate cea mai
adanca. Speram sa iesim din ea prin autorii pe care ii intalnim intre noi. Momentul timisorean
poate fi important pentru o apropiere de aceste carti de care ne despartim prea des.
Va multumesc, este un moment deosebit.
Dl. PRIMAR: La multi ani! Multa sanatate si bucurii!
D-na TARZIU: Revin la decernarea Titlului de Cetatean de Onoare domnului Wilhelm Muhle
si vin cu o initiativa. Incepand de anul viitor sa includem in manifestarile ocazionate de
Zilele Timisoarei si o expozitie de flori, in special trandafiri, in una din locatiile alese de comun
acord.
Dl. PRIMAR: Agreez aceasta propunere si cred ca avem capacitatea sa organizam o astfel de
expozitie.Multumesc pentru propunere.
Dl.PRIMAR: Avem bucuria sa decernam plachete omagiale si insigne altor doi domni care s-au
afirmat pe taramul literelor. Este vorba despre domnul Ivo Muncean , care a implinit sau va
implini frumoasa varsta de 70 de ani. La multi ani!!
Dl. MUNCEAN: M-a luat prin surprindere aceasta hotarare de a fi omagiat aici, la Primaria
Timisoarei.
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Mi-as permite o mica epigrama: „Cand te lauda asa galant,
Si te-aude orice roman
Vor sa spuna elegant,
Ca de-acuma estei batran!”
Dl. PRIMAR: Un alt omagiu aducem tot cu ocazia implinirii frumoasei varsta de 70 ani ,
domnului Paul Eugen Banciu.
Dl. UNGUREANU: Vreau sa spun ca e vorba de un mare scriitor, romancier de seama,
scenarist.
Va multumeste si ii multumim pentru creatia sa literara.
Dl. PRIMAR: In urma cu cateva luni am decis sa sprijinim si revista Orizont , preluand toate
cheltuielile de functionare, altele decat cele de personal la bugetul local. Am facut asta pentru ca
Revista Orizont este valoroasa.
Asteptarile ne-au fost confirmate, revista Orizont a fost distinsa cu premiul, „Revista
anului 2012” acordat de asociatia revistelor, imprimeriilor si editurilor literare. A fost o bucurie
pentru mine sa aflu de la domnul Mircea Mihaes acest lucru. Adresez felicitari tuturor celor care
dau viata revistei dar si omagiu celor care cu timpul i-au dat viata.
Dl. MIHAES: Cem mai greu lucru e sa fii omagiat la tine acasa. In numele colegilor de la
revista Orizont sunt onorat entru aceasta recunoastere intr-un moment in care revista merge bine.
E o forma fericita de colaborare cu oamenii care gandesc la scara mare spre reinventarea
orasului.
As vrea sa fac si o mica precizare completand ceea ce spunea domnul primar si anume ca
la numarul populatiei , Clujul ne-a luat-o inainte, in ceea ce priveste numarul scriitorilor, noi ,
asociatia din Timisoara avem cu 5 membri mai mult.
Dl. PRIMAR: As vrea sa aduc in discutie proiectul nostru „Timisoara, capitala culturala
europeana 2021”. Pentru a avea sansa in aceasta competitie extrem de stransa cu orase demne de
tot respectul din tara noastra trebuie sa acordam importanta fenomenului cultural, trebuie sa-i
sprijinim pe creatorii Timisoarei si sa ne modernizam orasul. Ca dovada a respectului pe care-l
acordam artistilor, astazi am dezvelit , pe Aleea Personalitatilor , bustul marelui dirijor Ion
Romanu.
Vom renova Galeriile Helios, asiguram comodat pentru toate spatiile pe care le-am
acordat atelierelor artistilor plastici si de asemenea comodat,chirie 0, pentru Uniunea Scriitorilor,
Revista Orizont si in plus acel suport despre care deja am facut vorbire.
Trebuie sa spun, trecand in domeniul educatiei si al stiintei ca tot astazi am adus un
omagiu celui care a fost marele profesor si medic Eduard Pamfil, dezvalindu-i bustul pe Aleea
Personalitatilor.
Vreau sa salut prezenta in sala a unei alte personalitati a orasului nostru Prof.Dr.Ing. Ioan
Cartis, fost rector al Universitatii Politehnica din Timisoara, Cetatean de Onoare al Municipiului
Timisoara.
Trecem in domeniul sportului. Acordam o Diploma pentru intreaga activitate sportiva si
penru sustinerea cu perseverenta a echipei de fotbal Poli Timiosara doamnei Morariu Elena, in
varsta de 82 de ani,fosta tripla campioana nationala, alergatoare de semifond si recordmera
nationala , fana infocata a echipei de fotbal Poli Timisoara.
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Dl. PRIMAR: Sper doamna Morariu că POLI v-a oferit momente de fericire în primele două
etape şi Luni la Meciul cu Gaz Metan Mediaş e un nou moment de mare bucurie. Vă mulţumesc
pentru tot ceea ce aţi făcut pentru sport şi pentru ceea ce faceţi fiind un spirit activ.
Dna. MORARIU: A fost odată cu mulţi ani în urmă o fată care locuia într-un cartier de
bogătaşi, iar ea se juca mai mult cu băieţii decât cu fetele, pe care-i învăţa din tainele sportului
aşa cum ea a învăţat de la fratele ei mai mare. Vasile a dus-o pe fată la stadion unde se dădeau
probele de alergări spunându-i: arată-le tu fetelor cât eşti de talentată. Când a pocnit pistolul
micuţa s-a speriat, a rămas pe loc, celelalte fete au pornit în cursă, dar micuţa a pornit în
urmărirea acestora, după 50 de metri le-a depăşit câştigând cursa de 500 m devenind prima
campioană naţională dupa cel de-al Doilea Război Mondial. Într-un interviu am declarat că nu
mă gândesc la acest mare premiu, poate după ce voi obţine rezultate mai răsunătoare. Au urmat
multe concursuri, cantonamente la Cluj, Predeal, Balcaniada. O perioadă am întrerupt
antrenamentele, dar nu am conceput să fiu condusă de nimeni. M-am restras dar am continuat să
dau sfaturi tineretului să practice sportul să se convingă pe ei şi pe dascăli să fie perseverenţi la
învăţătură şi în sport că vor obţine satisfacţii morale şi materiale. Trăiască Timişoara, trăiască
timişorenii!
Dl. ORZA: Mulţumim doamnei Morariu dânsă vine frecvent la centrele noastre de bătrâni şi e o
prezenţă tânără activă un spirit tânăr în continuare. Îi invit la microfon pe dl. Preşedinte la
Consiliului Judeţean şi pe dl. Ministru al Educaţiei.
Dl. BOJIN: Doresc să-i felicit pe toţi cei care azi au fost premiaţi, oamgiaţi, amintiţi să felicit
Consiliul Local şi ecjipa executivă, să vă doresc zile frumoase la toţi pentru ceea ce se întâmplă
la Timişoara. Să faceţi tot ce puteţi ca Timişoara să fie capitala culturală europeană eu voi fi
alături de dvs în tot ceea ce faceţi în acest sens. La mulţi ani tuturor.
Dl. POP: Vă mulţumesc pentru invitaţie, felicitări pentru tot ceea ce faceţi, vă pot spune că
Timişoara este un model de bună practică la nivel naţional şi ar trebui să avem cât mai multe
modele de acest gen, pentru tot ceea ce faceţi pe plan cultural, sportiv, administrativ, fapt pentru
care vă felicit şi vă asigur că vom veni în Timişoara eu cu Comisia de Muncă pentru a avea o
întâlnire mai practică şi mai aplicată pe tot ceea ce înseamnă legislaţia muncii, asistenţei sociale.
Vă doresc din suflet sărbatori frumoase.
Dl. BEDROS: Din partea corpului consular îmi revine onoarea să vă felicit să apreciez în mod
deosebit pentru tot ce s-a făcut până acum, Timişoara are 16 reprezentative consulare mereu
alături de administraţie, e al doilea oraş ca număr de reprezentanţe după Bucureşti ceea ce denotă
interesul pe care îl au majoritatea ţărilor europene pentru investiţii. Timişoara e oraşul cu cel mai
mare debit de internet din lume 90 mbt/locuitor, este un semn extrem de pozitiv.
Dl. PRIMAR: Meritul este şi al dvs. Dl. Bedros.
Dl .ORZA: Vom audia împreună imnul Europei.
Trecem la ordinea de zi votând cele 8 puncte. Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -15 voturi pentru
- 1 vot impotriva
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PUNCTUL 1 SUPLIMENTAR:
Proiect de hotărâre privind modificarea taxelor de concesiune la contractele încheiate cu
Societăţile Comerciale si Regiile Autonome la care Consiliul Local al Municipiului
Timişoara are calitatea de acţionar.
Dl. PRIMAR: Nu puteam supune la vot pentru că eram 17 în total şi aveam nevoie de 18 voturi
oricum. V-am explicat la şedinţa precedentă este foarte important să trecem acest proiect pentru a
se putea opera cu noile tarife care au fost odată votate dar au fost votate pentru regimul de
închiriere, regim care nu poate funcţiona datorită problemelor pe care le-ar creea societăţilor
noastre angajate în diverse proiecte cu documente care arată că au în concesiune acele terenuri.
Asta e singura diferenţă tarifele au fost aprobate odată.
Dl. ORZA: Vă aduc aminte că în cazul în care un proiect care a mai fost supus o dată atenţiei
Consiliului Local şi nu a fost votat din varii motive şi nu trece la vot, nu mai poate fi pus pe
ordinea de zi mai mult de două ori. Vă rog să fim precauţi.
Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -16 voturi pentru
Din păcate doar 16 voturi a avut.
PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Timişoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 206/26.05.2009.
Dl. ORZA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -14 voturi pentru
-1 vot impotriva
-1 abtinere
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a terenului pe care se află
Cimitirul Nicoreşti, zona Steaua.
Dl. PRIMAR: Am verificat ce s-a întâmplat data trecută. Votul d-lui Stoia iniţiatorul acestui
proiect nu a fost luat în considerare. Eu cred că trebuie să stabilim ce înseamnă a repune la vot.
Când votul unui consilier nu este luat în considerare nu cred că trebuie să se considere că se
repune la vot. Tocmai că este o obligaţie să se repună la vot să se voteze din nou, reformulez, este
o obligaţie să se voteze din nou pentru că nimeni nu are voie nici măcar un sistem electronic să ia
unui consilier dreptul de a vota şi asta s-a întâmplat data trecută. S-au obţinut 17 voturi, dl. Stoia
evident că a votat pentru dar nu i-a fost luat în considerare votul şi iată în ce situaţie suntem
acum. Este şi acesta, vrem să lăsăm cimitirele în paragină? E şi asta o opţiune dar oare răspundem
aşteptărilor timişorenilor? Ne achităm de mandatul pe care timişorenii ni l-au dat să rezolvăm tot
ce trebuie rezolvat în oraşul nostru? Eu v-aş ruga să votaţi suntem la limită acum cu acest proiect
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dar haideţi să votăm că data trecută pe cinstite era adoptat déjà. Şi iată că datorită unor motive
tehnice nu a fost adoptat. Asta am vrut să spun.
Dl. ORZA: Sistemul numără butoanele apăsate. Important este ca cei care sunt consilieri locali
să apese două butoane unu de prezenţă şi unu de opţiune.
Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -16 voturi pentru
Dl. PRIMAR: E dreptul oricui să voteze cum vrea asta e altă socoteală dar trebuie să fie atâtea
voturi câţi consilieri vor să voteze.
PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind operaţiunea cadastrală de modificare a limitelor de proprietate
a imobilului sub nr. topografic 16230/1/2/2 aflat în proprietatea privată a S.C.
TIMCARDENAS SRL, în raport cu limitele de proprietate a imobilului de sub nr.
topografic 16230/1/2/1 aflat în proprietatea Municipiului Timişoara – Domeniul Public.
Dl. ORZA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 16 voturi pentru
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr. 1 având
suprafaţa de 970,0 mp.
Dl. ORZA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -16 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr. 1”
identificat cu nr. cad. DF1508 având suprafaţa de 12214, 0 mp, teren pentru Calea Ferată,
imobilului „LOT nr. 2” identificat cu nr. DF 1559 având suprafaţa de 56172,0 mp, teren
pentru Calea Ferată, imobilului „LOT nr. 3” identificat cu nr. cad. DF1559/1 având
suprafaţa de 12127, 0 mp, teren pentru Calea Ferată.
Dl. ORZA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -16 voturi pentru
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PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii la plata impozitului pe clădiri aferent anului
fiscal 2013, datorat bugetului local al municipiului Timişoara, pentru trei clădiri, Asociaţiei
Ecumenica a Bisericilor din România.
Dl. ORZA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -16 voturi pentru
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind completarea obiectului de activitate al contractului de
concesiune nr. 66/07.08.2006 încheiat între Municipiul Timişoara şi S. C. PIEŢE S.A.
Dl. PRIMAR: Aici aş dori să prezint cum stau lucrurile şă să scot în evidenţă importanţa votării
acestui proiect. Piaţa de Gros a fost realizată într-un proiect de cooperare transfrontalieră
România-Ungaria. Titular de proiect Primăria Municipiului Timişoara, partener primăria din
Szeghed. Lucrarea a fost finalizată şi am recepţionat-o în luna ianuarie. Până în momentul de faţă
nu s-a putut lua în inventar valoarea finală a lucrării datorită unor deficienţe în decontare în actele
de decontare ale partenerului maghiar. Autoritatea de management de la Budapesta a solicitat
mereu clarificări vis a vis de unele documente. Abia acum suntem în măsură am fost în măsură
ieri să putem stabili valoarea şi să luăm un inventar şi drept urmare abia acum am putea atribui în
concesiune acele boxe, 18 boxe create, către S. C. PIEŢE S.A. La rându-i societatea va putea abia
de acum să atribuie acele boxe producătorilor pentru a-şi ţine acolo marfa. Ar fi cred un păcat
impardonabil să continuăm să ţinem 18 boxe sub cheie goale şi în acelaşi timp un număr mare de
de producători autentici care cu toţii spunem că vrem să-i ajutăm din judeţul nostru să nu aibă
unde să ţină marfa. Rugămintea este haideţi să votăm indiferent de apartenenţa la putere sau
opoziţie, este un proiect extrem de important pentru judeţul nostru. Fără 18 voturi acest proiect nu
trece drept urmare până în septembrie boxele vor sta mai departe închise goale. Vă rog haideţi să
înţelegem realităţile şi încă o dată, votaţi-l.
Dl. ORZA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -18 voturi pentru
Dl. PRIMAR: Vă mulţumesc tuturor haideţi să bem o cupă de şampanie de ziua Timişoarei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cons. ADRIAN ORZA

SECRETAR
IOAN COJOCARI
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