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                                   PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  19.01.2021 cu ocazia sedintei extraordinare  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
 

Preşedinte de şedinţă – Consilier  Ruben Lațcău 
Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 24 
Au absentat: Stana Răzvan, Militaru Rodica, Szilagyi Aida 
Din partea executivului participă: domnul viceprimar Ruben Lațcău  si  dl. Secretar general 
Caius Șuli; 

 
Ședința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 60/15.01.2021 

                 
           Anexa 
                                                                                                                        La Dispoziția nr. 60 
                                                                                                                       Din data de: 15.01.2021 
 

1. Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara din: 
15.12.2020, 16.12.2020 și 23.12.2020. 

2. Depunerea Jurământului de către domnul SZATMARI IOAN-ȘTEFAN  supleant validat  în 
conformitate cu  prevederile art.122 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 
privind Codul administrativ, prin Încheierea Civilă nr.115/11.01.2021 a Judecătoriei Timișoara. 

3. Alegerea celui de-al doilea Viceprimar al Municipiului Timișoara. 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 455/16.11.2020 - privind 

organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara. 

 
DL. LATCAU: Domnul secretar, daca puteti sa ne spuneti cvorumul si prezenta?  
DL. SECRETAR: Avem 23 de consilieri prezenti in sala, putem incepe sedinta. 
DL. LATCAU: Declar deschisa sedinta extraordinara a Consiliului Local. 
Supun la vot aprobarea ordinii de zi, o vom face prin vot deschis cu ridicare de mana. Cine este 
impotriva? Cine se abtine? 

- 23 voturi pentru 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI 
Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara din: 
15.12.2020, 16.12.2020 și 23.12.2020. 
 



DL. LATCAU: Supun la vot. Cine este impotriva? Cine se abtine? 
- 23 voturi pentru. 

 
PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI 

Depunerea Jurământului de către domnul SZATMARI IOAN-ȘTEFAN  supleant validat  în 
conformitate cu  prevederile art.122 din Ordonanța de Urgență a Guvernului  nr.57/2019 
privind Codul administrativ, prin Încheierea Civilă nr.115/11.01.2021 a Judecătoriei Timișoara 

 
DL. LATCAU: Domnul Szatmari, va invit la microfon. 
DL. SZATMARI: Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu buna credinta tot ceea ce sta in 
puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Timisoara. Asa sa imi ajute 
Dumnezeu!  
 

PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI 
    Alegerea celui de-al doilea Viceprimar al Municipiului Timișoara 
 
DL. LATCAU: Pentru a face acest vot secret propun sa pastram comisia pe care am folosit-o si la 
votarea primului viceprimar. Domnule secretar, daca puteti sa dati citire comisiei?  
DL. SECRETAR: Prin Hotararea nr. 453/16.11.2020 s-a ales o comisie de validare si de numarare a 
voturilor in vederea intocmirii proceselor verbale privind rezultatul alegerii viceprimarilor Mun. 
Timisoara, in urmatoarea componenta: Resitnesc Dan (USR-PLUS), Merean Ovidiu (USR-PLUS), 
Ambrus Raul (PNL), Lapadatu Andra Anca (PSD-PPU), Craina Marius Lucian (Pro Romania).  
DL. LATCAU: Sunt toti prezenti. Ma gandesc ca suntem toti de acord sa folosim aceeasi comisie. Ok.  
Daca nici un consilier nu doreste sa ia cuvantul pentru a face alta propunere, invit comisia pe scena. 
Facem intai propunerea de viceprimar. Incepem cu grupul URS-PLUS. Domnul Mester, exista o 
propunere? Nu. Grupul PNL? Propunerea grupului PNL este domnul Cosmin Tabara. Grupul PSD? 
Grupul PSD nu are nici o propunere. Grupul Pro Romania? Grupul Pro Romania nu are nici o 
propunere. Singura propunere pentru functia de viceprimar este domnul Cosmin Tabara, din partea 
grupului PNL. Vom imparti acum buletinele de vot si vom organiza votul pe scena, iar ulterior comisia 
va fi invitata sa vina pe scena si sa numere buletinele. Va rog sa completati buletinele si puteti sa le 
introduceti in urna aflata aici. Grupul PSD nu a preluat buletinele de vot, doar  ca sa stiti cu totii.  
DL. RESITNEC: O să citesc procesul-verbal privind rezultatul alegerii celui de al doilea viceprimar 
al Municipiului Timişoara: 
Astăzi, 19 ianuarie 2021, comisia de validare şi numărare a voturilor întrunită cu ocazia alegerii celui 
de al doilea viceprimar al Municipiului Timişoara, în urma numărării voturilor, constată că au fost 
îndeplinite prevederile art.152, alin.23 din O.U.G.nr.57 din 2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare, fiind respectate condiţiile legale privind exprimarea voturilor, 
rezultatele fiind următoarele: 
D-nul Tabără Amânar Cosmin Gabriel – 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 abţineri.  
3 buletine nu au fost ridicate. 
Prin urmare, d-nul Tabără Amânar Cosmin Gabriel din partea PNL a întrunit  votul majorităţii 
consilierilor locali în funcţie, prevăzut în art.152, alin.2 şi alin.4 din O.U.G.nr.57 din 2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. 
DL.TABĂRĂ: Mulţumesc pentru încrederea acordată, în special colegilor din PNL pentru susţinere şi 
desemnarea mea pentru această funcţie. Mulţumesc colegilor din alianţă, de la U.S.R. şi domnului 



primar Dominic Fritz pentru susţinere. Sunt convins că va fi o colaborare bună, pentru că toţi avem 
intenţii bune de a dezvolta în continuare acest oraş. 
DL.PRIMAR: Urez un bun venit în rândurile Consiliului Local d-lui Szatmari, felicitări d-lui Cosmin 
Tabără. Am vorbit cu dumnealui, el va fi responsabil în mai multe domenii, pentru strategia noastră 
juridică, pentru tot ceea ce ţine de sport, de siguranţă publică, inclusiv de Poliţia Locală, de cele două 
direcţii de Patrimoniu. Cu acest vot, am consfinţit o coalitie stabilă, USR Plus şi PNL În Timişoara o 
să avem o majoritate de două treimi, ceea ce înseamnă o responsabilitate foarte mare. Nu vom abuza 
de majoritatea pe care o deţinem. 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 455 din 16.11.2020 privind organizarea comisiilor 

de specialitate ale C.L.M.T. 
 
DL.LAŢCĂU: Prima propunere este ca d-nul Szatmari să intre în comisia nr.1 în locul d-lui 
Răducanu, cu următoarea componenţă:  
1.Diaconu Dan 
2.Merean Ovidiu 
3.Meşter Andrei 
4.Szatmari Ioan 
5.Ţoancă Radu 
A doua propunere de amendament la acest proiect de hotărâre este ca în comisia nr.5, formată iniţial 
din domnii: Stana, Gonzales, Moşiu, Lăpădatu, Craina, Tabără, Munteanu, d-nul Tabără devenind 
viceprimar, să fie scos din comisia 5. Propunem un amendament de modificare a HCL 455 din 
16.11.2020,  la art.1, „celelalte prevederi ale hotărârii rămân nemodificate” şi se introduce art.2, iar 
restul articolelor se renumerotează. Comisia nr.5 va avea următoarea componenţă: 
1.Stana Răzvan  
2.Gonzalez Jorge 
3.Moşiu Simion 
4.Lăpădatu Andra 
5.Craina Marius 
Supun la vot amendamentul la proiectul de hotărâre prin care se introduce art.2 şi se renumerotează 
restul articolelor: Se modifică componenţa comisiei 5, în componenţa de mai sus. 
24 de voturi pentru 
Supun la vot proiectul de hotărâre: 
24 de voturi pentru 
Declar închisă şedinţa Consiliului Local. 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      SECRETAR GENERAL, 
Viceprimar RUBEN LAȚCĂU                           Jr. CAIUS ȘULI 
 
      
 
  


