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                             PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  24.11.2020 cu ocazia sedintei extraordinare  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
 
Preşedinte de şedinţă – Consilier  Ruben Lațcău 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 26 
Au absentat:   Lapadatu Andra 
Din partea executivului participa domnul primar DOMINIC FRITZ, domnul 
viceprimar Ruben Latcau  si  p.secretar general Caius Suli; 
 
Ședința a fost convocată prin dispoziția primarului nr. 1432 din 23.11.2020 
 

 

DL.LAȚCĂU: Pentru astăzi avem un singur proiect de horărâre: 

 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind revocarea HCLMT nr. 348/20.08.2020 și prelungirea termenului 
prevăzut în HCLMT nr.207/04.06.2020 pe o perioadă de 5 ani 

 

DL.PRIMAR: Ca să fiu corect față de vechiul consiliu local care a votat în iunie ca cele 20 de 
containere sociale care au fost folosite în stare de urgență pentru carantinare să rămână la Direcția de 
Asistență Socială pentru adăpostirea persoanelor fără adăpost. S-a revocat această hotărâre în august 
și aceste containere au fost luate printr-o revocare a acestei hotărâri din iunie de la Direcția de 
Asistență Socială și introduse la Direcția Economică, biroul de mijloace fixe care ține doar evidența 
mijloacelor fixe. Locul acestor containere a rămas cumva în aer, câteva containere au fost predate 
spitalelor. Direcția de Asistență Socială ne-a rugat insistent să-i dăm înapoi aceste containere și este 
nevoie să revocăm revocarea și să ne întoarcem la situația din iunie. Acest proiect de hotărâre 
prevede că toate cele 20 de containere le dăm Direcției de Asistență Socială iar cele care acum sunt în 
folosință la spitale, D.A.S. va face un contract cu aceste spitale și cele zece care sunt la Colterm vor fi 
folosite pentru persoane fără adăpost. 
DL.ȚOANCĂ: Nu am înțeles de ce au fost luate acele containere de la Direcția de Asistență Socială 
în condițiile în care acea instituție, nu primăria, le-a plătit. Eu am auzit că aceste containere au fost 



duse de la Pădurea Verde, acolo unde noi încercăm să le mutăm printr-un H.C.L., oamenii străzii 
respectivi au fost împrăștiați pentru că un patron de terase din zonă a venit la primărie și a fost 
nemulțumit fiindcă i se strică afacerea cu prezența în proximitatea afacerii dumnealui a acelor 
containere. L-aș întreba pe d-nul primar dacă știe ceva de lucrurile pe care eu le-am pomenit. 
DL.PRIMAR: Aceste întrebări mi le-am pus și eu și am rugat Corpul de control și antifraudă al 
Primarului să facă o anchetă care nu este încă finalizată, dar ancheta nu poate decât să urmărească 
drumul hârtiilor interne, nu poate să stabilească intenția politică din partea fostului primar sau a 
Consiliului Local care a luat această decizie. Nu pot să deslușesc intenția acestei hotărâri de consiliu 
din august. Important este acum să ducem containerele înapoi. Nu exclud nici consecințe disciplinare 
dacă acest raport va găsi din partea funcționarilor ceva nereguli. 
DL.LAȚCĂU: Amendamentul se referă la art.1: Se aprobă relocarea și refuncționalizarea la 
amplasamentul inițial de la Pădurea Verde în vederea continuării activității sociale pentru persoanele 
fără adăpost și/sau a persoanelor aflate în situații de urgență a celor 20 de containere sociale. 
Supun la vot aprobarea amendamentului: 
26 de voturi pentru. 
Supun la vot proiectul în integralitate: 
26 de voturi pentru. 
Declar ședința închisă. 

 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA    P.SECRETAR GENERAL 

Viceprimar RUBEN LAȚCĂU                  Jr. CAIUS ȘULI 


