
 

ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

                             PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  02.10.2020 cu ocazia sedintei de indata  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
 

Preşedinte de şedinţă – Viceprimar DAN DIACONU 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi  22; 
Au absentat:   Chindris Laura, Mihok Ciprian, Mazilu Octavian,  Szatmari 
Iulia,  Ioan Mateescu . 
Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul  
viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre  si  secretar 
general Caius Suli; 
 

 

Anexă 
La Dispoziția nr.1188 
Din data de: 01.10.2020 

 
1. Aprobarea Procesului verbal al ședinței în plen a Consiliului Local, din data de 
21.09.2020. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local 
nr.391/08.09.2020 – privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT 
Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara 
pentru depunerea şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E 
cu funcțiunea centru cultural și educațional Kuncz” prin POR 2014-2020 în urma 
Apelului POR/722/9/1/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie 
și excluziune socială, prin măsuri integrate. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului urbanistic ”Amplasarea în 
parcelă a construcțiilor de învățământ antepreșcolar și preșcolar pe terenuri 
proprietatea Municipiului Timișoara”. 



 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de zi au fost inițiate de Primarul 
Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu, și au fost trimise spre avizare 
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara. 
 
 

ANEXA LA ORDINEA DE ZI A ȘEDINȚEI ÎN PLEN DIN 02.10.2020 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere pentru cauza 
de utilitate publică a terenului situat în Timişoara , str. Bistrei nr. 5 , în suprafaţă de 3769 
mp, înscris în CF 409017 Timişoara , nr. top 8055/1/2. 
   

2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a ap. SAD9 ,aferent  
imobilului din Timișoara, str.Proclamația de la Timișoara nr.5 ,etaj II,corp clădire A 
,înscris în C.F.400669-C1-U43, nr.cadastral 400669-C1-U43,la prețul de 58.000 euro. 

   
3. Adresa cu nr. SC 2020 – 021473/16.09.2020  a  FALT  referitoare la plângerea prealabilă 

împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 357/01.09.2020-privind aprobarea  
METODOLOGIEI DE ATESTARE a persoanelor fizice şi autorizare a persoanelor 
juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de condominii în Municipiul 
Timişoara și MEODOLOGIEI DE REATESTARE pentru îndeplinirea funcţiei de 
administrator de condominii în Municipiul Timişoara a persoanelor fizice ale căror 
atestate au fost retrase. 

4. Adresa cu nr. CS 2020 – 386/16.09.2020  a  domnului Lucian Mugur Serdean   
referitoare la plângerea prealabilă împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 
357/01.09.2020- privind aprobarea  METODOLOGIEI DE ATESTARE a persoanelor 
fizice şi autorizare a persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator 
de condominii în Municipiul Timişoara și MEODOLOGIEI DE REATESTARE pentru 
îndeplinirea funcţiei de administrator de condominii în Municipiul Timişoara a 
persoanelor fizice ale căror atestate au fost retrase.  

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a 
Municipiului Timișoara. 
   

6. Proiect de hotărâre privind  preluarea cu titlu gratuit  a suprafeței de 5.198.412 mp, fond  
forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de protecție, 
subgrupa 1.4.a – păduri special amenajate  în scop recreativ( păduri-parc), din domeniul 
public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor- Romsilva în domeniul 
public al Municipiului Timișoara. 
   

7. Proiect de hotărâre privind    modificarea  și  completarea art. 1  al  Hotărârii Consiliului 
Local nr. 27/30.01.2018  privind alocarea unor spaţii aferente Colegiului Tehnic 



Energetic „Regele Ferdinand I”, din imobilul situat în Timişoara str. Lorena nr. 35, 
Liceului de Arte Plastice în vederea desfăşurării activităţii de învăţământ. 

   
 
 
DL.DIACONU: Avem trei puncte pe ordinea de zi, alături de șase puncte pe 
ordinea de zi suplimentară. 
Supun la vot anexa și ordinea de zi: 
18 voturi pentru. 
DL.ORZA: Care este logica votării organigramei, la final de mandat? 
DL.FARKAȘ: Este conform deciziei din instanță. 
DL.PRIMAR: Nu era firesc să venim noi cu inițiative de modificare a 
organigramei, conform deciziei în instanță, referitor la litigiul pe care l-am avut cu 
d-na Stoianov, trebuie să o repunem și pentru asta suntem obligați să modificăm 
organigrama. 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

1.Aprobarea Procesului verbal al ședinței în plen a Consiliului Local, din data de 
21.09.2020. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

17 voturi pentru 

 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
391/08.09.2020 – privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul 
Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea 
şi implementarea proiectului „Clădire în regim de înalțime P+2E cu funcțiunea centru 
cultural și educațional Kuncz” prin POR 2014-2020 în urma Apelului 
POR/722/9/1/1/Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune 
socială, prin măsuri integrate. 
 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 



17 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului urbanistic ”Amplasarea în parcelă 
a construcțiilor de învățământ antepreșcolar și preșcolar pe terenuri proprietatea 
Municipiului Timișoara”. 

 

DL.PRIMAR: Pentru una dintre creșele pe care le avem în programul nostru de creștere a 
numărului de creșe din oraș, nefiind locuri destule.  Este nevoie de acest studiu ca să putem 
câștiga timp cu acest proiect. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

18 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 1 DIN ANEXĂ 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea declanşării procedurii de expropriere 
pentru cauza de utilitate publică a terenului situat în Timişoara , str. Bistrei 
nr. 5 , în suprafaţă de 3769 mp, înscris în CF 409017 Timişoara , nr. top 
8055/1/2. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

19 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 2 DIN ANEXĂ 

2.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din 
partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare 
a ap. SAD9 aferent imobilului din Timișoara, str.Proclamația de la Timișoara 



nr.5 ,etaj II,corp clădire A înscris în C.F.400669-C1-U43, nr.cadastral 400669-
C1-U43,la prețul de 58.000 euro. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

18 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 3 DIN ANEXA 

3.  Adresa cu nr. SC 2020 – 021473/16.09.2020 a FALT referitoare la plângerea 
prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 357/01.09.2020-privind aprobarea 
METODOLOGIEI DE ATESTARE a persoanelor fizice şi autorizare a persoanelor 
juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de condominii în Municipiul 
Timişoara și MEODOLOGIEI DE REATESTARE pentru îndeplinirea funcţiei de 
administrator de condominii în Municipiul Timişoara a persoanelor fizice ale căror 
atestate au fost retrase. 

DL.DIACONU: Supun la vot : 

15 voturi pentru 

2 abțineri. 

Hotărârea a rămas în vigoare. 

 

PUNCTUL 4 DIN ANEXĂ 

4. Adresa cu nr. CS 2020 – 386/16.09.2020 a domnului Lucian Mugur Serdean 
referitoare la plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 
357/01.09.2020- privind aprobarea METODOLOGIEI DE ATESTARE a 
persoanelor fizice şi autorizare a persoanelor juridice pentru îndeplinirea 
funcţiei de administrator de condominii în Municipiul Timişoara și 
MEODOLOGIEI DE REATESTARE pentru îndeplinirea funcţiei de 
administrator de condominii în Municipiul Timişoara a persoanelor fizice ale 
căror atestate au fost retrase. 

DL.DIACONU: Supun la vot : 



14 voturi pentru 

2 abțineri. 

Hotărârea a rămas în vigoare. 

 

PUNCTUL 5 DIN ANEXĂ 

5.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de 
Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului Timișoara. 

D-NA POPOVICI: Aș dori să știu în ce constă modificarea organigramei. Știu că este o 
sentință obținută de fosta doamnă directoare Stoianov. 
DL.PRIMAR: Postul e stabilit de instanță, cred că titulatura este de director adjunct sau 
ceva de genul acesta. 
DL.FARKAȘ: Postul stabilit de instanță este de director adjunct. 
DL.DIACONU: Supun la vot proiectul : 
19 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 6 DIN ANEXĂ 

6.Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a suprafeței de 5.198.412 mp, 
fond forestier din grupa I funcțională – vegetația forestieră cu funcții speciale de 
protecție, subgrupa 1.4.a – păduri special amenajate în scop recreativ( păduri-parc), 
din domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor- 
Romsilva în domeniul public al Municipiului Timișoara. 

DL.PRIMAR: Sunt ani buni de când am făcut demersuri pentru a transfera la municipiul 
Timișoara Pădurea Verde. În demersurile noastre era vorba de o suprafață mai mare, dar, în 
final, ni s-a aprobat transferul la cca 520 ha care reprezintă pădure propriu-zisă, iar anumite 
zone care sunt în interiorul acestei suprafețe urmează să fie transferate în două-trei 
săptămâni. Remarcați și din denumirea proiectului că am solicitat transferul pentru a putea 
să amenajăm pădurea ca pădure-parc. Vreau să fie clar, indiferent cine va fi în diversele 
funcții, pe viitor, regulile sunt foarte clare: nu se taie copaci cu ocazia amenajărilor, nu se 
permite folosirea de betoane, de metal sau plastic și toate amenajările se fac cu lemn, cu 
materiale naturale. Va trebui pe viitor să se organizeze un concurs de soluții pentru a pune 



în valoare cât mai bine această avuție fantastică. A fost o mare pierdere pentru municipiul 
Timișoara că nu a avut în patrimoniu această pădure. Toți indicatorii noștri sunt mult mai 
buni acum. Am făcut demersurile pentru că pădurea în proprietatea Romsilva nu folosea 
orașului la altceva decât la contribuția la o calitate mai bună a aerului. Acum, printr-un 
concurs de soluții trebuie să se genereze o formulă de amenajare cu grijă față de ea, trebuie 
să avem zeci, sute de km de piste de biciclete, locuri de promenadă, piste de alergare, 
tiroliene, locuri pentru evenimente culturale în aer liber, etc. Hotărârea de Guvern care ne 
permite să o preluăm este deja publicată în Monitorul Oficial. În urma acestei hotărâri de 
consiliu se mandatează semnarea protocolului de predare-primire între Romsilva și 
municipiul Timișoara. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul : 

-21 de voturi pentru. 

 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA         p. SECRETAR GENERAL 
 
Viceprimar DAN DIACONU               Jr.CAIUS SULI 


