
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

                                        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  21.09.2020 cu ocazia sedintei extraordinare  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
 
 Preşedinte de şedinţă – Viceprimar Dan Diaconu 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi  23 
Au absentat:  Mihok Ciprian, Szatmari Ioan Stefan, Lucian Taropa, Mateescu 
Ioan. 
Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul  
viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre  si  secretar 
general Caius Suli; 
 

 

Anexă 
                                                                                                                 La Dispoziţia nr. 1127 
                                                                                                                 Din data  17.09.2020 

 
1. Aprobarea Proceselor  Verbale  ale  ședințelor  Consiliului Local din 01.09.2020, 

08.09.2020 și 10.09.2020. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 302/31.07.2020 

privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul Timișoara și 
Asociația Prin Banat pentru implementarea proiectului ”Refuncționalizare imobil pentru 
Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, Str. Gheorghe Barițiu”.  

3. Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 303/31.07.2020 
privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul ”Refuncționalizare imobil pentru Centru 
Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gheorghe Barițiu” și a cheltuielilor aferente. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a 
terenurilor înscrise în CF nr.418118 Timişoara, nr.top.1289/998-1030/2/a/5/2-1289/998-
1030/2/a/6/1-1289/998-1030/2/a/7/2-1289/998-1030/2/a/8/1-1289/998-1030/2/a/9/1/1/2/2 și CF 
nr.418123 Timișoara nr.top. 1289/998-1030/2/a/5/2-1289/998-1030/2/a/6/1-1289/998-
1030/2/a/5/2-1289/998-1030/2/a/6/1-1289/998-1030/2/a/7/2-1289/998-1030/2/a/8/1-
1289/998/1030/2/a/9/1/1/2/7 ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Chihaia 
Rozalia. 



   
5. Proiect de hotărâre privind   aprobarea operațiunii de primă înscriere a drumului de 
exploatare De 189/2 în suprafață de 5406 mp. 
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către UNIVERSITATEA DE 
VEST DIN TIMIȘOARA a imobilului (teren și Cămin nr.1) situat în calea Bogdăneștilor 
nr.32/A, înscris în CF 424458 Timișoara.  
7. Proiect de hotărâre privind  trecerea cotei părți de 205/318 mp a imobilului - teren situat 
în Timişoara, str. M. Corvin nr. 1,  cu nr. cadastral 449202 inscris in CF 449202 (CF vechi nr. 
413907) Timisoara,  din domeniul public a Municipiului Timișoara  în domeniul privat al 
Municipiului Timişoara. 

 
8. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere a 
unei hotărâri de guvern privind actualizarea datelor de identificare ale unui imobil aflat in 
domeniul public al statului, precum si scoaterea acestuia din inventarul centralizat al bunurilor 
care alcatuiesc domeniul public al statului și din administrarea Oficiului de Cadastru și 
Publicitate Imobiliară Timiș. 
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului situat în str. Frederic Mistral nr. 13. 
 
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului situat în str. Vlahuță nr.16. 
11. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a  imobilului din  Timișoara, B-dul 16 
Decembrie 1989 nr.11 ,etaj parter, ap nr.1, înscris în CF.403036-C1-U8, nr.topo  403036-C1-U8, 
la prețul de vânzare de 66.500 euro. 
12. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea  dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de vânzare la licitație publică a  spațiului cu altă 
destinație decât aceea de locuință ap.SAD nr.3, din Timișoara, P-ța Badea Cârțan nr.3, etaj 
subsol , C.F nr.403806-C1-U13, nr.topo 403806-C1-U13, la preţul de pornire de 154.928, 00 lei. 
13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a  ap.nr.3 -Cabinet medical ,cu adresa 
în Timișoara ,jud Timiș, strada Zãvoi nr.3, et.parter ,înscris în CF.416187-C1-U3, nr.topo 
416187-C1-U3,la prețul de vânzare de 41.500 euro. 
14. Proiect de  hotărâre privind  darea   în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 
559,11 mp, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ într-un număr de 9 săli de clasă, de la 
parterul căminului 2 aferent Liceului Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I”, situat în str. 
Lorena nr. 35, către Şcoala Gimnazială nr. 16 „Take Ionescu”, pentru o perioadă de 2 ani. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului si a 
Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Spitalul Clinic Municipal de 
Urgențã Timișoara pentru depunerea și implementarea proiectului  “Dotarea Spitalului Clinic 
Municipal de Urgențã Timișoara  în  contextul  COVID 19” smis 141119.  

 
16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici - faza P.T.  şi a anexei privind descrierea sumară a investiţiei pentru 
obiectivul  „Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-23-25-31”. 



17. Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de proiecte prevăzute în Strategia Integrată 
de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timișoara. 
18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic  Zonal ”Funcțiuni 
MIXTE:locuințe și servicii”, Str. Grigore Alexandrescu – prelungire , Timișoara. 

 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire locuințe 
colective, dotări, servicii, inclusiv cazare”, str. Simion Bărnuțiu nr.41, Timișoara. 
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ aprobat 
cu Hotărârea Consiliului Local  nr.292/25.06.2015. 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE 
COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME S+P+3E”, 
str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara. 
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire imobil 
locuințe colective cu SAD la parter în regim S+P+3E”, str. Timocului, nr.33, Timișoara.  
23. Adresa nr. SC2020 – 21163/14.09.2020 a  Cabinet de avocat Dan Șurianu referitoare 
la  plângerea prealabilă formulată  împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 293/31.07.2020- 
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 
263/13.05.2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construcţie locuinţe colective", 
Str. N.D. Cocea - Th. Pallady, cartier Ciarda Roşie, Timişoara. 
 

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. 

 
 

ANEXĂ LA PROIECTUL ORDINII DE ZI DIN 21.09.2020 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a 
terenului înscris în C.F. 451085 Timișoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de 
proprietate de către S.C. BACKUP TECHNOLOGY SRL, MOIȘ GHEORGHE- 
CRISTIAN și MOIȘ MIHAELA și GOLU MIHAI și GOLU IOANA și trecerea 
terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul 
public al Municipiului Timișoara. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea donației documentației DALI pentru 
obiectivul de investiție Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea 
Torontalului, Calea Sever Bocu. 
 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru de 
reabilitare pentru copii cu dizabilităţi Speranţa”, strada Cornelia Sălceanu, nr. 11, 
Timişoara. 
4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a ap.spațiu 



,aferent imobilului din Timișoara, Piața Traian nr.2,etaj parter, înscris în CF 
409297-C1-U5, nr.CAD 5751/XXV,la prețul de 72.000 euro. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Municipiului Timisoara la 
&quot;Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionãrii inteligente 
a energiei în infrastructura de iluminat public&quot;, aprobarea contractarii 
finantarii, aprobarea intocmirii documentatiei de achizitie publica pentru procedura 
de de achiziție publicã Proiect tehnic + Executie și realizarea lucrãrilor, aprobarea 
documentației faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru 
obiectivul Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea 
Sever Bocu. 
6. Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de utilitate publică a lucrărilor 
afferent obiectivelor cuprinse în programul de dezvoltare aferente anului 2020 la 
capitolul Drumuri și Poduri, respectiv străzi. 
7. Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a 
suprafeței de 5769 mp teren aferent Creșei Cosânzeana și Grădiniței PP nr.32, 
Timișoara – str. Constantin Brăiloiu nr.2. 
 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini și Regulamentului de 
serviciu în vederea achiziționării serviciului ”Închirierea și întreținerea toaletelor 
ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara” prin procedura de licitație 
publică. 
 
9. Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate 
asupra unor imobile din strada Cluj nr.2, către Parohia Ortodoxă Română Zona 
Pârvan-Biserica Studenților Timișoara. 
 
 

                                                                                                                                                                 
DL.DIACONU: Avem 23 de puncte pe ordinea de zi și 14 puncte pe anexă. 

Supun la vot introducerea anexei la ordinea de zi: 

16 voturi pentru 

2 abțineri 

Supun la vot ordinea de zi în ansamblu: 

18 voturi pentru. 

 



PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

1.Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor Consiliului Local din 01.09.2020, 
08.09.2020 și 10.09.2020 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

17 voturi pentru 

1 abținere. 

 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

2.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
302/31.07.2020 privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat între Municipiul 
Timișoara și Asociația Prin Banat pentru implementarea proiectului 
”Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, Str. 
Gheorghe Barițiu”. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

19 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

3.  Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
303/31.07.2020 privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul 
”Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. 
Gheorghe Barițiu” și a cheltuielilor aferente. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

18 voturi pentru 

1 abținere 



PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a 
terenurilor înscrise în CF nr.418118 Timişoara, nr.top.1289/998-1030/2/a/5/2-
1289/998-1030/2/a/6/1-1289/998-1030/2/a/7/2-1289/998-1030/2/a/8/1-1289/998-
1030/2/a/9/1/1/2/2 și CF nr.418123 Timișoara nr.top. 1289/998-1030/2/a/5/2-1289/998-
1030/2/a/6/1-1289/998-1030/2/a/5/2-1289/998-1030/2/a/6/1-1289/998-1030/2/a/7/2-
1289/998-1030/2/a/8/1-1289/998/1030/2/a/9/1/1/2/7 ce fac obiectul renunţării la dreptul 
de proprietate de către Chihaia Rozalia. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

19 voturi pentru 

 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a 
drumului de exploatare De 189/2 în suprafață de 5406 mp. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

21 de  voturi pentru 

 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către UNIVERSITATEA 
DE VEST DIN TIMIȘOARA a imobilului (teren și Cămin nr.1) situat în calea 
Bogdăneștilor nr.32/A, înscris în CF 424458 Timișoara. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

18   voturi pentru 



 

DL.PRIMAR: Eu am atras atenția, este pe un an de zile, pentru anul școlar curent, ei au 
cerut pe 50 de ani, dar nu putem da așa, pe un an de zile, pentru că se dezvoltă rețeaua 
școlară și este posibil ca peste un an să avem nevoie de acest spațiu. Verificați cum este în 
forma finală și dacă nu este cum am cerut eu, vă rog să faceți un amendament în acest sens. 

DL.DIACONU:Până în 1 iulie 2021, îmi comunică d-nul Secretar. 

 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea cotei părți de 205/318 mp a imobilului – teren 
situat în Timişoara, str. M. Corvin nr. 1, cu nr. cadastral 449202 inscris in CF 449202 
(CF vechi nr. 413907) Timisoara, din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

18   voturi pentru 

 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

8.  Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de 
emitere a unei hotărâri de guvern privind actualizarea datelor de identificare ale unui 
imobil aflat in domeniul public al statului, precum si scoaterea acestuia din inventarul 
centralizat al bunurilor care alcatuiesc domeniul public al statului și din 
administrarea Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

18   voturi pentru 

 

 



PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 

9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara 
în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului situat în str. Frederic 
Mistral nr.13. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

18   voturi pentru 

 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 

10.  Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului situat în str. 
Vlahuță nr.16. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

18  voturi pentru 

 

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

11.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a imobilului din 
Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.11 ,etaj parter, ap nr.1, înscris în CF.403036-
C1-U8, nr.topo 403036-C1-U8, la prețul de vânzare de 66.500 euro. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

19  voturi pentru 

 

 



PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 

12.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de vânzare la licitație publică 
a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință ap.SAD nr.3, din Timișoara, P-ța 
Badea Cârțan nr.3, etaj subsol , C.F nr.403806-C1-U13, nr.topo 403806-C1-U13, la 
preţul de pornire de 154.928, 00 lei. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

19  voturi pentru 

 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

13.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a ap.nr.3 -
Cabinet medical ,cu adresa în Timișoara ,jud Timiș, strada Zãvoi nr.3, et.parter 
,înscris în CF.416187-C1-U3, nr.topo 416187-C1-U3,la prețul de vânzare de 41.500 
euro. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

19  voturi pentru 

 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 

14.Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţă de 
559,11 mp, pentru desfăşurarea activităţii de învăţământ într-un număr de 9 săli de 
clasă, de la parterul căminului 2 aferent Liceului Tehnologic Energetic „Regele 
Ferdinand I”, situat în str. Lorena nr. 35, către Şcoala Gimnazială nr. 16 „Take 
Ionescu”, pentru o perioadă de 2 ani. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

18  voturi pentru 



 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 

15.  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timișoara și Spitalul 
Clinic Municipal de Urgențã Timișoara pentru depunerea și implementarea 
proiectului “Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgențã Timișoara în contextul 
COVID 19” cod smis 141119. 

DL.DIACONU: Un amendament care este deja introdus în sistem. Este vorba despre 
modificarea Anexei 2 la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici. Având în vedere discuțiile avute cu partenerul de proiect Spitalul Clinic 
Municipal de Urgență cu finanțatorul AMPOIM,  s-a hotărât eliminarea unor echipamente 
medicale considerate neeligibile și prin urmare se înlocuiește anexa 2 la proiectul de 
hotărâre. 

DL.DIACONU: Supun la vot amendamentul: 

17  voturi pentru 

1 abținere 

Supun la vot proiectul în ansamblu:  

 18 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

16.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici - faza P.T. şi a anexei privind descrierea sumară a 
investiţiei pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil str. Intrarea Doinei, nr. 19-21-
23-25-31”. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

18 voturi pentru. 

 



PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 

17.  Proiect de hotărâre privind actualizarea listei de proiecte prevăzute în Strategia 
Integrată de Dezvoltare Urbană a Polului de Creștere Timișoara. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

20 de voturi pentru 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 

18.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Funcțiuni 
MIXTE:locuințe și servicii”, Str. Grigore Alexandrescu – prelungire , Timișoara. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

20 de voturi pentru 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 

19.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire 
locuințe colective, dotări, servicii, inclusiv cazare”, str. Simion Bărnuțiu nr.41, 
Timișoara. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

20 de voturi pentru 

 

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Modificare PUZ 
aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr.292/25.06.2015. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

17 voturi pentru 



PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 

21.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „LOCUINTE 
COLECTIVE CU SPATII DE SERVICII LA PARTER IN REGIM DE INALTIME 
S+P+3E”, str. Closca nr. 83, CF nr. 406060 nr. cad 406060, Timisoara. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

17 voturi pentru 

 

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire 
imobil locuințe colective cu SAD la parter în regim S+P+3E”, str. Timocului, nr.33, 
Timișoara. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

17 voturi pentru 

 

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 

23.  Adresa nr. SC2020 – 21163/14.09.2020 a Cabinet de avocat Dan Șurianu 
referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr.293/31.07.2020- privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii 
Consiliului Local nr. 263/13.05.2008 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
“Construcţie locuinţe collective”;, Str. N.D. Cocea - Th. Pallady, cartier Ciarda Roşie, 
Timişoara. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

14 voturi pentru 

3 abțineri 



PUNCTUL 1 DIN ANEXĂ 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a 
terenului înscris în C.F. 451085 Timișoara, ce face obiectul renunţării la dreptul de 
proprietate de către S.C. BACKUP TECHNOLOGY SRL, MOIȘ GHEORGHE-
CRISTIAN și MOIȘ MIHAELA și GOLU MIHAI și GOLU IOANA și trecerea 
terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public 
al Municipiului Timișoara. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

19 voturi pentru 

 

PUNCTUL 2 DIN ANEXĂ 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea donației documentației DALI pentru 
obiectivul de investiție Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea 
Torontalului, Calea Sever Bocu. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

19 voturi pentru 

 

PUNCTUL 3 DIN ANEXĂ 

3.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru de 
reabilitare pentru copii cu dizabilităţi Speranţa”, strada Cornelia Sălceanu, nr. 11, 
Timişoara. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

19 voturi pentru 

 

PUNCTUL 4 DIN ANEXĂ 



4.  Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrãinare a ap.spațiu 
aferent imobilului din Timișoara, Piața Traian nr.2,etaj parter, înscris în CF 409297-
C1-U5, nr.CAD 5751/XXV,la prețul de 72.000 euro. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

17 voturi pentru 

 

PUNCTUL 5 DIN ANEXĂ 

5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Municipiului Timisoara la 
Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionãrii inteligente a 
energiei în infrastructura de iluminat public, aprobarea contractarii finantarii, 
aprobarea intocmirii documentatiei de achizitie publica pentru procedura de achiziție 
publicã Proiect tehnic + Executie și realizarea lucrãrilor, aprobarea documentației 
faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului pentru obiectivul 
Modernizare iluminat public Calea Aradului, Calea Torontalului, Calea Sever Bocu. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

17 voturi pentru 

 

PUNCTUL 6 DIN ANEXĂ 

6.  Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de utilitate publică a lucrărilor 
aferente obiectivelor cuprinse în programul de dezvoltare aferente anului 2020 la 
capitolul Drumuri și Poduri, respectiv străzi. 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

17 voturi pentru 



 

PUNCTUL 7 DIN ANEXĂ 

7.  Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere în cartea funciară a 
suprafeței de 5769 mp teren aferent Creșei Cosânzeana și Grădiniței PP nr.32,Timișoara 
– str. Constantin Brăiloiu nr.2. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

19 voturi pentru 

 

PUNCTUL 8 DIN ANEXĂ 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini și Regulamentului de 
serviciu în vederea achiziționării serviciului ”Închirierea și întreținerea toaletelor 
ecologice mobile pe raza municipiului Timișoara” prin procedura de licitație publică. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

18 voturi pentru 

1 abținere 

 

PUNCTUL 9 DIN ANEXĂ 

9.  Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără plată, a dreptului de proprietate 
asupra unor imobile din strada Cluj nr.2, către Parohia Ortodoxă Română Zona 
Pârvan-Biserica Studenților Timișoara. 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

21 de  voturi pentru 

 

 

 



PUNCTUL 10 DIN ANEXA 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului 
Timișoara pe anul 2020 

 

DL.DIACONU: Există un amendament  al Direcției G.D.P.P.R.U. referitor la lucrarea de 
modernizare a bulevardului Mareșal C-tin Prezan, tronsonul cuprins între Calea Martirilor 1989 
și strada Uranus. Este vorba despre cuprinderea în bugetul local în cadrul Secțiunii de Dezvoltare 
a obiectivului nou „Reabilitare rețea termică primară str.Mareșal C-tin Prezan, cu suma de 
6.292,95 mii lei, iar sumele se obțin de la cap.84.02.03, de la obiectivele: Inel 4............. 
DL.IDOLU: Am stat de vorbă cu cetățeni din zonă vis a vis de lucrările de acum 2-3 ani.  
DL.DIACONU: Pe Prezan a fost lucrarea de apă și canalizare. 
DL.IDOLU: Trebuie comunicat public, fiindcă foarte multă lume întreabă de ce se face lucrarea  
a doua oară. 
DL.DIACONU: A fost  proiect european al Aquatim-ului și  vom comunica în plus tocmai 
pentru că acum este lucrarea de modernizare pe Mareșal C-tin Prezan. 

  Supun la vot amendamentul: 21 de voturi pentru. 

  Supun la vot proiectul: 16 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 11 DIN ANEXA 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării din fondul de rezervă bugetară 
aferent bugetului general consolidat al unității administrativ-teritoriale a  
Municipiului Timișoara pe anul 2020 a sumei de 300.000 lei necesari prevenirii și 
stingerii focarelor de coronavirus către Spitalul Clinic Municipal de Urgență 
Timișoara 

 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

   16 voturi pentru. 

 

 



PUNCTUL 12 DIN ANEXA 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului de colaborare între municipiul 
Timișoara și UNTOLD SRL în vederea realizării obiectivului de promovare a 
municipiului Timisoara 

DL.DIACONU: Supun la vot proiectul: 

   15 voturi pentru. 

    1 vot împotrivă. 

 

DL.IDOLU: UNTOLD nu se ține anul acesta, cum poate să promoveze? 
DL.DIACONU: Este vorba despre anul 2022. 
DL.IDOLU: De ce trebuie votat acum, în 2020, în regim de urgență? 
DL.DIACONU: Este vorba despre anul 2022, nu e o promovare, este intenția de a organiza… 
DL.IDOLU: Atunci trebuie altfel formulat, dacă organizează. Este prea scurtă exprimarea. Eu 
aș vrea reformulat proiectul și automat, hotărârea. 
DL.PRIMAR: Noi suntem de multă vreme în legătură cu grupul UNTOLD, cu cei care 
organizează mai multe festivaluri, am discutat cu ei să conceapă o formulă de festival și pentru 
Timișoara. Ei își fac angajamentele cu mult timp înainte și au vrut să aibă și un document 
oficial că noi ne angajăm să avem acest parteneriat. 
DL.IDOLU: Cuvântul “finanțare” este destul de evaziv și  nu explică subiectul și nici 
predicatul intenției.   
DL.ORZA: Nu ar fi corect să avem din partea lor ceva, să propună ei ceva, pentru ca noi să 
spunem că suntem de acord în principiu și urmează să o votăm cândva. 
DL.PRIMAR: Noi nu vrem să facem o replică a UNTOLD-ului. Noi dorim altceva, numai că 
acest grup s-a dovedit foarte bun organizator și au avut succes. 
DL.ORZA: Ar trebui să vină ei cu o propunere și apoi noi să dăm o chestie de principiu. 
DL.IDOLU: Domnule primar, vreți să spuneți că este un plan de afaceri succint. Nu putem   
vota așa, sumă, valoare, tocmai avînd impactul extraordinar.  
DL.DIACONU: Nu vorbim financiar de niciun fel de sume, altfel, este vorba despre un studiu 
de prefezabilitate pe care îl întocmesc pentru amenajarea unor locații care vor putea fi utilizate 
de ei sau de alte evenimente ulterior pe care îl pun la dispoziție gratuit Primăriei pentru 
concretizarea execuției unor lucrări. 
DL.PRIMAR: Se poate face un angajament de organizare a unui festival. Noi trebuie să 
acceptăm că vom face amenajările locației. 
DL.CĂLDĂRARU: Putem sa aprobăm protocolul, efectiv. 
DL.PRIMAR: Asta este, în corpul hotărârii se vizează aprobarea protocolului. 



DL.DIACONU: Si în corpul hotărârii și în titlu…Principalele obiective sunt promovarea 
Timișoarei ca destinație turistică în plan intern și internațional, încurajarea mediului privat să 
investească îmbunătățirea produselor turistice ale municipiului Timișoara, dezvoltarea și 
implementarea  unor planuri de marketing a destinației turistice, crearea și susținerea 
condițiilor necesare pentru promovarea vieții culturale diversificate, etc. Iar obligațiile 
societății UNTOLD sunt de a realiza conceptul artistic al evenimentului, de a asigura echipa 
de realizare și implementare, de a derula procesul de pregătire, organizare și desfășurare a 
festivalului. La solicitarea primăriei va acorda sprijinul necesar în cadrul acțiunilor ce urmează 
să se realizeze, va asigura elaborarea și punerea la dispoziția primăriei a unui studiu de 
prefezabilitate referitor la  efectuarea unei serii de investiții concretizate în execuția de lucrări, 
dezvoltarea și amenajarea locațiilor necesare pentru desfășurarea evenimentelor, va promova 
imaginea municipiului ca partener al festivalului, va putea solicita și obține în nume propriu 
sau prin intermediul afiliaților toate autorizațiile sau avizele necesare desfășurării în bune 
condiții a festivalului, va suporta toate costurile  strict ocazionate de producerea materialelor, 
va comunica anual primăriei până cel târziu la data care urmează să fie stabilită numele 
afiliaților sau colaboratorilor cu care va organiza evenimentul, etc. Societatea UNTOLD va 
suporta integral costurile generate de organizarea festivalului, etc. Municipiul Timișoara va 
colabora și sprijini societatea în procesul de organizare, va desemna o echipă de proiect care 
să colaboreze cu reprezentanții societății, va efectua o serie de investiții concretizate în 
execuție de lucrări, dezvoltare și amenajare locații pentru desfășurarea evenimentului,  etc. 
Festivalul se va desfășura în  zona aeroportului utilitar Cioca. Anual, se aprobă planul privind 
tarifele lunare de închiriere pentru spațiile aflate în proprietatea municipiului Timișoara. 
Părțile vor semna un contract de închiriere cu privire la respectivele locații solicitate în scopul 
desfășurării festivalului. 
DL.PRIMAR: Se poate remarca faptul că organizarea și derularea se fac în regim privat, rolul 
nostru este să pregătim locația, nu numai pentru UNTOLD, acolo vom organiza festivalurile 
pe care le dorim, însă, rezervăm o perioadă de un număr de zile din an pentru  pregătirea și 
desfășurarea festivalului care face obiectul acestui protocol. Vom merge pe studiul de 
prefezabilitate pe care ni-l pun la dispoziție gratuit cei de la UNTOLD . Conceptul de festival 
va trebui să îl agreăm. 
DL.CĂLDĂRARU: Am un amendament: din protocol reiese că ANTOLD va menționa în 
programele publicitare, Primăria Timișoara. Aș dori ca, pe lângă primărie să fie menționat și 
Consiliul Local Timișoara. 
DL.PRIMAR: Cum să pui Consiliul Local, în mentalul colectiv apare Primăria, prin care 
înțelegem tot ceea ce concură la activitatea Primăriei, inclusiv toată activitatea deliberativă. 
Este o contradicție între percepția colectivă și anumite definiții restrictive pentru ce înseamnă 
Consiliul Local și Primăria. Executivul Primăriei împreună cu deliberativul constituie o 
entitate funcțională. 



DL.ORZA: Nu cred că această abordare este fair-play față de alți posibili organizatori care nu 
știu cine sunt în clipa aceasta. Noi semnăm  un angajament cu cineva care va face evenimente 
în Timișoara. 
DL.PRIMAR: Va face un festival și ne ajută să pregătim locația pentru câte festivaluri vrem 
noi. 
 DL.ORZA: Mi se părea normal să vină cu un concept și după aceea să vină cu pretenția de a 
semna un protocol de colaborare. 
DL.PRIMAR: În urma semnării acestui protocol, ei vor trebui să se apuce de treabă. 
DL.ORZA: Să facem un concurs de proiecte pe această temă. 
DL.PRIMAR: Avem o donație. 
DL.ORZA: Dacă vin alții cu o idee mai bună? Nu mi se pare corectă abordarea. 
DL.PRIMAR: Dacă le dăm acceptul să facă proiectul pe care ni-l donează, atunci și noi le-am 
deschis drum să muncească pentru elaborarea conceptului cu care vin la noi. 
DL.CĂLDĂRARU: Avem o ofertă, aprobăm sau nu aprobăm, votăm...Solicit ca organizarea 
acestui festival să fie cel puțin de anvergura celui de la Cluj. 
D-NA MARIȘ: Mie mi se pare foarte pozitivă această idee și este bine să fim de acord cu 
acest protocol pentru că noi suntem vizați de infrastructură și trebuie să o asigurăm pentru 
Capitală Culturală. Știm că ceea ce fac este foarte bine. 
DL.PRIMAR: Este o amenajare pentru festivaluri de anvergură, nu pentru festivalul 
ANTOLD. 
 

PUNCTUL 13 DIN ANEXA 

13. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a drepturilor de proprietate 
asupra unui imobil din  B-dul Take Ionescu nr.83 către Parohia Ortodoxă Română, zona 
Tipografilor 

DL.DIACONU: 21 de voturi pentru 

 

PUNCTUL 14 DIN ANEXA 

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată a drepturilor de proprietate 
asupra unui imobil din B-dul Take Ionescu nr.83 către Parohia Ortodoxă Română, zona 
Tipografilor 

DL.DIACONU: 21 de voturi pentru 
DL.ORZA: Sunt întrebat, în legătură cu terenurile pentru tineri, ce se întâmplă cu ele... 



DL.FARKAȘ: Domnul Hărăbor s-a pensionat, trebuia numită o altă comisie, este tot rezolvat, 
așteptăm să închidă Curtea de Conturi măsurile. Avem totul pregătit, am prezentat comisiei și 
sperăm să dăm terenurile după data de 27.09., când revin din concediu.  Avem comisie nouă. 
DL.PRIMAR: Este supărător să stai cu niște bani blocați, așteptând ceva ce ți se cuvine, în 
condițiile respectării tuturor regulilor. 
DL.ORZA: Sunt informat că juristul primăriei a primit răspuns de la Curtea de Conturi. 
DL.PRIMAR: Eu nu sunt la curent, dacă s-a primit răspuns, îi cer  public d-lui viceprimar 
Farkaș să convoace comisia și mâine să distribuie terenurile, pentru că apare ca o neîmplinire 
nedreaptă a noastră. 
DL.FARKAȘ: Dacă avem răspunsul, nu este nici o problemă. 
DL.CĂLDĂRARU:O interpelare pentru d-nul Primar: Tărăgănează un proiect de foarte mult 
timp referitor la Muzeul Revoluției. Nu aveți un feed-back de la Ministerul Culturii pentru 
începerea proiectului? 
DL.PRIMAR: Nu pot să răspund acum, am avut o comunicare cu d-nul Ministru acum câteva 
săptămâni și suntem în faza în care nu există instituțional muzeul, dar după trecerea alegerilor, 
va trebui să urgentăm și să nu creem ceva similar cu tema discutată cu terenul pentru tineri. 
Sper să putem prelua la cheie muzeul realizat. D-nul Ministru a zis că se face, cu atât mai bine 
dacă se poate face cu bani de la bugetul de stat. 
Dl. DIACONU:  Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local si va 
multumesc pentru participare. 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA         P.SECRETAR GENERAL 
 
Viceprimar DAN DIACONU      Jr.CAIUS SULI 
 

 


