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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES - VERBAL 
Încheiat astăzi 16.02.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

Preşedinte de şedinţă –DL. NEGRIȘANU RĂZVAN 
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi 26 
A absentat dl. Ruben Lațcău 
Din  partea executivului participă: domnul primar Dominic Fritz, dl. viceprimar Tabără 
Amânar Cosmin Gabriel și dl. Secretar General Caius Șuli. 
 
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 225/12.02.2021       
             
           Anexă 
                                                                                                                  La Dispoziția nr.225  
                                                                                                                  Din data de 12.02.2021 
 
1. Alegerea Președintelui ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara din lunile 
februarie – aprilie 2021. 
2. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
26.01.2021. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului nr.6, situat în imobilul din 
Timișoara, str. Burebista nr. 18, conform Sentinţei Civile nr.13896/04.12.2018 a Judecătoriei 
Timişoara, rămasă definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 220/25.02.2020 a Tribunalului Timiş. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 45, situat în imobilul 
din Timișoara, str. Dacilor nr.8, conform Sentinţei Civile nr.11462/2019 a Judecătoriei 
Timişoara, rămasă definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 1264/06.10.2020 a Tribunalului Timiş. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării și utilizării excedentului bugetar, aflat în 
sold la data de 31.12.2020. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 20 din Regulamentul privind condițiile 
de desfășurare a activităților de comerț stradal – terase sezoniere pe raza Municipiului Timișoara 
și a Anexei 5 aprobate prin HCLMT 43/2011. 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea si aprobarea  Statului de functii pentru Spitalul 
Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara. 
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8. Proiect de hotărâre  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a imobilului situat în  B-dul Tinereții 
(actual Regele Carol I) nr.7: ap.5 identificat cu CF 408159-C1-U4, ap.Spațiu Comercial 1 
identificat cu CF. 408159-C1-U2 ,etaj parter și cota teren 86/1206 aferent SAD1 identificat cu 
CF. 408159, top 17149, Timișoara, jud Timiș, la prețul  de 498.210,75 lei. 
9. Proiect de hotărâre privind privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a ap.SAD1, etaj parter, 
corp A, situat în strada Dacilor nr.5, Timișoara înscris în CF.404188-C1-U2, nr.cad: 5642/I, la 
prețul de vânzare de 34.000 euro 
10. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a ap. SAD, situat în  Timișoara, strada 
6 Martie nr.14, etaj parter, jud. Timiș, evidențiat în CF. nr. 400958-C1-U5, nr.cadastral  400958-
C1-U5 la prețul de vânzare de 32.000 euro. 
11. Privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a ap. Birou, etaj subsol din strada General 
Dragalina nr.24, identificat cu C.F. nr. 403408-C1-U4, nr. Cadastral 403408 -C1, la prețul  de 
vânzare de 7.500 euro. 
12. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a 
descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „Documentație pentru avizare și autorizare 
siguranță la incendii la Sala Polivalentă ”Constantin Jude”(Olimpia), Aleea FC Ripensia nr.11”. 
13. Proiect de hotărâre privind „Expertiza+DALI reabilitare corp cladire internat la Colegiul 
Tehnic “ELECTROTIMIS”, str. Matei Millo, nr.2/a” ,Timisoara, jud. Timis. 
14. Proiect de hotărâre privind ”Reabilitare loc de joacă cu teren beton existent în loc de 
joacă cu suprafaţă sintetică teren baschet/streetball – incinta parc Fraţii Constantin-str. Uzinei”, 
Timişoara. 
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul 
Timișoara și Federația Comunităților Evreiești din România- Cultul Mozaic, prin Comunitatea 
Evreilor Timișoara,  în vederea creării unui website dedicat patrimoniului cultural evreiesc local 
- ”Muzeul Virtual al Evreilor din Timișoara” în cadrul proiectului „Rediscover, expose and 
exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” DTP2-084-2.2 – REDISCOVER. 
16. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului 
vacant din cadrul Consiliului  de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara.  
17. Proiect de hotărâre privind  componența Comisiei de selecție pentru evaluarea/selecția 
membrilor consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice la care Municipiul Timișoara 
are calitatea de autoritate publică  tutelară.  
18. Proiect de hotărâre privind  desemnarea membrilor în Consiliul de Administrație al 
RETIM Ecologic Service S.A. 
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea privată a 
municipiului Timișoara. 
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20. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021 pentru 
persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în natură 
foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință 
socială  sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara. 
21. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de 
administrator de condominii. 
22. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara ca membru în  Comisia Municipală pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor  Timișoara. 
23. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de repartizare a locuințelor. 
24. Adresa nr. SC2021 – 003634/09.02.2021 a Consiliului Județean Timiș privind Hotărârea 
nr. 15/27.01.2021 – privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul Timiș, 
prin Consiliull Județean Timiș și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara în vederea 
sprijinirii implementării Protocolului POCU 136480 ÎN Regiunea VEST. 

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

ANEXĂ LA   PROIECTUL ORDINII DE ZI DIN DATA DE 16.02.2021 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul 
Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și 
implementarea proiectului Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în  ”Centru Cultural 
și Educațional Freidorf” 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. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara 
precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara, constituită prin Hotărârea Consiliului Local  nr.12/26.06.2012. 
3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstăinare a apartamentului nr.29-30/2 aferent 
imobilului din Timişoara, strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, identificat în C.F nr. 404519-C1-
U65,nr.cadastral 404519-C1-U65(provenit din CF vechi nr.143299), la preţul de 134.453,78 
euro, taxare inversă. 
4. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a imobilului  din strada Miron Costin 
nr.9, Timișoara, jud Timis ,înscris în C.F 420204, nr.cadastral nr. 17274/1, la  pretul de vânzare  
de 145.000 euro. 



4 
 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii de Consiliu Local nr.369/ 01.09.2020 
privind modificarea HCL nr.253/07.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara, Spitalul Clinic de Boli 
Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru 
Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA pentru depunerea şi implementarea “Dotare unitati 
sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. 
VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” 
TIMIȘOARA” COD SMIS 139099. 
6. Privind  aprobarea participării, în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la 
proiectul “European Urban REgenerators Knowledge Alliance - EUREKA”, nr. 621709-EPP-1-
2020-1-IT-EPPKA2-KA, finanțat în cadrul programului ERASMUS+  Acțiunea  cheie2 ( KA2).  
 
DL. NEGRIȘANU: Bună ziua! Dl. Secretar facem prezența? 
DL. SECRETAR GENERAL: Facem prin apel nominal ca să fim siguri. Sunt 26 de consilieri 
prezenți. 
DL. NEGRIȘANU:  Ok am să încep să vă spun eu puțin pentru că dl. Lațcău nu a putut să 
participe, motiv pentru care a propus ca astăzi să conduc eu astăzi ședința și cred că ar trebui să 
dăm un vot pe această hotărâre în cazul în care sunteți de acord. 
DL. MOȘIU: Vreau să știu dacă v-a transmis dl. viceprimar câte minute avem voie să discutăm 
până ne tăiați microfonul. 
DL. NEGRIȘANU:  Vom vedea dacă sunt la fel de intransigent ca dl. viceprimar. N-am primit 
nicio rezoluție în acest sens.  
DL. MOȘIU: De următoarea ședință ne vom ocupa noi, de aceea întreb.  
DL. ȚOANCĂ: Eu am o problemă. Încă nu s-a finalizat în două puncte noul regulament de 
consiliu local. Aceste puncte vizau tocmai președintele de ședință pe de o parte și numărul de 
comisii pe de altă parte. Sperăm ca la următoarea ședință să venim cu acest regulament. Există 
două variante conform codului administrativ. Fie ca cele patru partide prezente în consiliul local 
să conducă proporțional ședințele de plen și atunci ar veni 4 luni USR, 3 luni PNL, o lună PSD și 
o lună PRO ROMÂNIA, sau fiecare consilier local, și asta ar fi cel mai corect, să conducă prin 
rotație în ordine alfabetică această ședință. Dat fiind faptul că ne desfășurăm activitatea în 
condiții de pandemie și suntem pe zoom, timpul USR-ului a expirat cu cele patru luni și în mod 
normal ar fi trebuit să vină PNL-ul trei luni, dacă agreem genul acesta de împărțeală corectă și 
legală, dar ținând cont că dvs sunteți la butoane și nimeni altcineva nu poate conduce ședința este 
ok, dar vom avea marți în 23.02. un plen ordinar și atunci haideți să intrăm, chiar dacă am 
întârziat atât de mult cu acest regulament, haideți să intrăm într-o anumită logică și normlitate și 
cu președintele de ședință. N-am nimic împotrivă doar că lucrurile nu se fac așa, se fac printr-un 
regulament și prin voința tuturor consilierilor locali.  
DL. NEGRIȘANU:  Suntem în asentimentul dvs., primul punct pe ordinea de zi tocmai asta 
este, mai puțin ședința de astăzi. Dacă nu mai sunt observații la această propunere am să reiau 
votul.  
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DL. SECRETAR GENERAL: 24 voturi pentru. 
DL. NEGRIȘANU: Față de ordinea de zi cu cele 24 de puncte, aș vrea să mai adaug încă un 
punct și anume convocarea AGA la S.C. Piețe S.A. Este cineva împotrivă? 
DL. PRIMAR:  Mai întâi trebuie să votăm ordinea de zi suplimentară separat. Și cred că trebuie 
să retragem primul punct de pe ordinea de zi pentru că abia săptămâna viitoare vom vota 
președintele de ședință. 
DL. ȚOANCĂ:  Nu trebuie retras pentru că până acum a fost dl. Lațcău și e normal să îl votăm 
pe dl. Negrișanu. Trebuie lăsat și acesta. Înainte de a vota ordinea de zi suplimentară am să vă 
rog să retrageți de pe ordinea de zi punctele 17 și 18. Este vorba despre Proiectul de hotărâre 
privind  componența Comisiei de selecție pentru evaluarea/selecția membrilor consiliilor de 
administrație ale întreprinderilor publice la care Municipiul Timișoara are calitatea de autoritate 
publică  tutelară și Proiectul de hotărâre privind  desemnarea membrilor în Consiliul de 
Administrație al RETIM Ecologic Service S.A., urmând să le puneți pe ordinea de zi a ședinței 
ordinare de marți cu rugămintea ca acești oameni pe care îi propuneți să figureze în comisii, să 
avem niște CV-uri, pentru că nu sunt consilieri, sunt niște oameni care nu pot să apară în plen 
fără expertiză, fără niciun argument. Am fost și ieri și astăzi în Primărie, am întrebat și în comisii 
și nimeni nu știa ce se întâmplă cu acest tip de abordare. Sigur că este prerogativa majorității să 
stabilească și să numească membrii în aceste comisii, dar pentru transparență vă rugăm să le 
amânați pentru ședința de marți și să avem măcar CV-urile lor și o scurtă descriere de ce vrem să 
facem lucrurile acestea. La restul comisiilor care sunt și pe suplimentară este vorba de consilieri 
și lumea îi cunoaște, dar aceste persoane ar fi bine să le discutăm în comisii și să-i cunoaștem și 
abia apoi să îi votăm în plen. Să aibe măcar un CV, să vedem dacă se pricep, pentru că la pct. 17, 
Ordonanța 109 spune explicit că este vorba de persoane cu pregătire specială în resurse umane. 
La pct. 18 ar trebui să fie persoane care au tangență cu RETIM-ul cu salubritatea ș.a.m.d. deci nu 
sunt a priori împotriva acestor puncte, dar le-aș dori pentru marți și aș dori să le discutăm în 
comisii. Pe de altă parte, dacă se convoacă AGA la S.C.Piețe, care este formată din toți cei 27 de 
consilieri locali, haideți să profităm de ocazie și să convocăm și s-a mai întâmplat în trecut acest 
lucru, Adunări generale de bilanț și eventual de schimbare a consiliilor de administrație acolo 
unde nu au fost îndeplinite, la toate societățile aflate în subordinea municipalității. Reiterez 
public că trebuie această ședință de la Piețe să fim prezenți fizic pentru că ne obligă legea dacă 
dorim să revocăm consiliul de administrație și vorbim de vot, de revocări și schimbări din funcții 
înainte de termen. Pentru a nu intra din start în ilegalitate, lucrurile acestea trebuiesc convocate 
fizic ori la Filarmonică sau în Sala de Consiliu. E vorba de articolul pe care vi l-am trimis în 
decembrie, 130 din legea 31 care ne obligă expres să ne întâlnim fizic. Deci propun ca punctele 
17-18 să fie retrase până marți iar la punctul 25 să fie convocare AGA la toate societățile din 
subordinea Consiliului Local.  
DL. PRIMAR:  Mulțumesc și eu. Mi-ați luat-o înainte dl. Țoancă, cel puțin cu prima parte. Am 
vrut și eu să propun să mutăm numirile până săptămâna viitoare ca să nu fie nicio problemă și 
toată lumea să se intereseze. Bineînțeles că sunt propuși doar oameni așa cum e prevăzut de lege, 
dar facem săptămâna viitoare. Pentru adunările generale cred că tocmai dacă vrem să fim serioși, 
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nu putem să le facem pe toate așa una după alta. Eu zic să facem acum la S.C. Piețe, am început 
cu Coltermul și le luăm la rând așa cum are și consiliul capacitate de analiză și nu văd acum 
grabă la toate societățile, dar puteți să propuneți pe ordinea de zi bineînțeles și se votează.  
DL. SECRETAR GENERAL: Pentru ordinea de zi dl. Primar a spus că trebuie să retragă 
punctul 1, nu trebuie să îl retragă, va fi o hotărâre constatatoare și noi am înțeles că dvs. veți fi 
președintele doar astăzi și vom face în așa fel încât hotărârea să prevadă acest lucru și pentru 
ședința următoare vom relua punctul 1 pentru alegerea președintelui pentru următoarele trei luni. 
Legat de suplimentarea ordinei de zi e mai bine să o facem pe anexă pentru că avem 6 puncte 
suplimentare și acesta să fie punctul 7 pe anexa la ordinea de zi.  
DL. NEGRIȘANU: Anexa avea inițial 8 puncte din care am discutat înainte de ședință cu dl. 
Primar și a venit cu propunerea ca punctele 7 și 8 să le scoatem de pe anexă deoarece se referă la 
proiectul de parteneriat cu municipiul Reșița legat de tram-train și nu are rost să le votăm în 
regim de urgență astăzi. 
DL.PRIMAR:  Am vorbit și cu Nelu Popa de la Reșița și ar dori să participe săptămâna viitoare 
și atunci vom putea discuta mai în detaliu despre acest proiect.  
DL. NEGRIȘANU:  Atunci anexa va avea punctele 1-6 și în completare am adăugat AGA la 
S.C. Piețe S.A. 
Supun la vot anexa la ordinea de zi: 
DL. SECRETAR GENERAL:  25 voturi pentru 
DL. NEGRIȘANU:  Supun la vot ordinea de zi împreună cu anexa. 
DL. SECRETAR GENERAL:  25 de voturi pentru 
DL. ȚOANCĂ: Domnule președinte, vă rog să supuneți tot la anexă, exact în spiritul celor spuse 
de domnul Primar și propunerea mea, să se convoace adunările generale ale acționarilor ale 
tuturor societăților comerciale aflate în subordinea Consiliului Local, să avem un vot în Consiliul 
Local.  
DL. NEGRIȘANU: Dumneavoastră propuneți concret să se convoace după un anumit calendar, 
sau la modul general? 
DL. ȚOANCĂ: Să se convoace în cel mai scurt timp. Trebuie îndeplinite procedurile, exact ca la 
piețe.  Trebuie făcută o evaluare, ordinea de zi, să se convoace, să dăm până la plenul de marți, 
căci într-adevăr, domnul Primar are dreptate, poate nu reușim să facem șase AGA într-o zi. Eu ca 
și membru AGA am dreptul să convoc acest lucru, să se convoace la un interval convenit de 
către secretariatele societăților comerciale aflate în subordinea municipalității, exact pe modelul 
punctului 25, sau punctului 7 cum l-ați redefinit, sau 8 de la anexă.  
DL. DIACONU: Eu nu am mai auzit până acum discutându-se despre o frenezie a demiterii unor 
consilii de administrație, convocări de AGA și așa mai departe. Am văzut asta doar într-un 
comunicat de presă al unui partid politic, dar nu cred că și-a pus vreodată cineva problema din 
Consiliul Local să facem un astfel de calendar, nici nu știu care ar fi motivele pentru care am 
face un astfel de calendar, iar bilanțul se votează în AGA atunci când e gata bilanțul, adică 
undeva în luna aprilie dacă nu mă înșel și e o obligație legală ca AGA să se convoace la 
momentul respectiv. Acum o frenezie de calendar, de AGA, ok. Pe cine, ce avem de judecat noi? 
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Mai nou suntem vreo instanță care la solicitarea domnului Țoancă convoacă AGA și demite 
consilii de administrație legal constituite prin intermediul Ordonanței 109? Chiar nu înțeleg în 
nici un fel.  
DL. NEGRIȘANU: În spiritul democrației o să propun un vot pe propunerea domnului Țoancă, 
care concret ar însemna ca în cel mai scurt timp să convocăm toate consiliile de administrație.  
Cine este pentru? Andra Lăpădatu, Radu Țoancă, Szatmari Ioan. Avem 3 voturi pentru. 
Cine se abține? Nimeni. 
DL. SECRETAR:  
- 22 voturi împotrivă  
Proiectul a căzut. 
DL. NEGRIȘANU: Dacă nu mai sunt interpelări, supun la vot ordinea de zi, respectiv cu 
punctele 17 și 18 restrase  și anexa votată anterior.  
Cine este împotriva? Nici un vot împotrivă.  
Cine se abține? Nici o abținere.  
DL. SECRETAR:  
- 25 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI 
Alegerea Președintelui ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara din lunile 
februarie – aprilie 2021 
 
DL. NEGRIȘANU: Am înțeles că există o propunere, e vorba de dl. Diaconu. Supun la vot 
această propunere.  
Cine este împotriva? Nici un vot împotrivă.  
Cine se abține? Nici o abținere.  
DL. SECRETAR:  
- 25 de voturi pentru. 

PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI 
Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
26.01.2021. 
 
DL. NEGRIȘANU: Cine este împotriva? Nici un vot împotrivă.  
Cine se abține? Nici o abținere.  
DL. SECRETAR:   
- 25 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului nr.6, situat în imobilul din 
Timișoara, str. Burebista nr. 18, conform Sentinţei Civile nr.13896/04.12.2018 a 
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Judecătoriei Timişoara, rămasă definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 220/25.02.2020 a 
Tribunalului Timiş.  
   
DL. NEGRIȘANU: Cvorum – Majoritate calificată.(19 voturi) 
Comisiile 2,3,4 și 5 – aviz  favorabil. 
(Comisia 1 nu a mai organizat comisie în saptămâna plenului și nici nu a discutat acele  materiale   
în altă comisie – Fără aviz). 
     Supun la vot. Cine este împotriva? Nici un vot împotrivă.  
Cine se abține? Nici o abținere.  
DL. SECRETAR:   
- 25 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării apartamentului nr. 45, situat în imobilul 
din Timișoara, str. Dacilor nr.8, conform Sentinţei Civile nr.11462/2019 a Judecătoriei 
Timişoara, rămasă definitivă în şnur cu Decizia Civilă nr. 1264/06.10.2020 a Tribunalului 
Timiş. 
  
DL. NEGRIȘANU: Cvorum – Majoritate calificată (19 voturi) 
Comisiile 1, 3, 4 și 5 – aviz favorabil. 
Supun la vot. Cine este împotriva? Nici un vot împotrivă.  
Cine se abține? Nici o abținere.  
DL. SECRETAR:   
- 26 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării și utilizării excedentului bugetar, aflat 
în sold la data de 31.12.2020. 
  
DL. NEGRIȘANU: Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție (14 voturi) . 
Comisiile 1, 3, 4 și 5 – aviz favorabil. 
Supun la vot. Cine este împotriva? Nici un vot împotrivă.  
Cine se abține? Nici o abținere.  
DL. SECRETAR:   
- 26 de voturi pentru. 
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PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI 

Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 20 din Regulamentul privind condițiile 
de desfășurare a activităților de comerț stradal – terase sezoniere pe raza Municipiului 
Timișoara și a Anexei 5 aprobate prin HCLMT 43/2011. 
  
DL. NEGRIȘANU:  
Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 voturi) 
Comisiile 1,3, 4 și 5 – aviz favorabil.  
DL. PRIMAR: Vorbim de igluri, da? Am vrut doar să contextualizez putin acest proiect. Chiar 
azi cred că a fost un protest HORECA. Este o situație absolut teribilă pentru tot domeniul și eu 
de anul trecut am făcut opinia mea personală mai mult sau mai puțin publică, anume că aș fi 
preferat să avem un efort comun de restricții care să poată să reducă rata de infectare, decât să 
avem cumva restricții mijlocii și un sector sau mai multe, adică HORECA și cultura, care suferă 
toate restricțiile fără să se reducă rata de infectare. În acest context ați votat anul trecut scutirile 
de impozit și ne-au și ajuns, sau în aceste zile cel putin am semnat multe acordări de scutiri, dar 
suntem foarte conștienți că această scutire este doar un mic ajutor și nu rezolvă problema pentru 
mulți dintre comercianți. Cu acest proiect de hotărâre încercăm să contribuim cu partea noastră, 
ca municipiu la problemă, dar din păcate trebuie să fim și sinceri și să recunoaștem că este doar o 
parte a soluției. Asta prevede acest proiect de hotărâre, pe durata stării de alertă dăm voie să se 
amplaseze aceste igluuri în oraș și în centrul istoric și în sensul acesta amendăm regulamentul. 
Din păcate asta nu înseamnă că aceste igluuri sunt legale, pentru că nu trebuie doar acordul 
nostru, avizul nostru, pentru amplasare, ci și funcționarea trebuie să fie una legală, iar pentru o 
incidență de peste 3 la mia de locuitori a ratei de infectare, din păcate doar terase care sunt cel 
mult pe jumătate acoperite sunt legale. De aceea viabilitatea acestei soluții tot depinde de 
scăderea ratei de infectare în Timișoara, pe care sperăm să o atingem cât de repede posibil, dar 
nu va fi posibil fără ca fiecare dintre noi să se restricționeze cât de mult poate și fără 
responsabilitate. Din păcate asta este sutiația. Am vrut doar să punctez că este un paradox în care 
ne aflăm și cu acest proiect, dar totuși vă rog să votați, ca în momentul în care legal este posibil 
aceste igluuri să poată funcționa.  
DL. ȚOANCĂ: Salut această inițiativă, chiar dacă vine în februarie și nu în decembrie când am 
facut acea inițiativă. Domnul Primar are dreptate, rezolvăm pe jumătate problema, dar ne facem 
partea noastră de treabă. Vreau să rog reprezentanții serviciilor de specialitate din primărie să ne 
pregătească pentru martie sau aprilie încă o amendare a acestui regulament, în sensul adaptării 
multor străzi care au devenit între timp pietonale, din zona istorică a Timișoarei, pentru că 
terasele și unitățile comerciale din acea zonă încă își iau autorizații pe vechiul regulament, care 
prevede 1,20m  - 1,50m de la trotuar și asa mai departe. Acolo nu mai există trotuare, majoritatea 
străzilor sunt pietonale și ar trebui anexa din acest regulament, altă anexă decât cea pe care o 
votăm acum, să fie adaptată în raport cu ceea ce s-a întâmplat și cum s-a dezvoltat zona istorică a 
Timișoarei, dar este timp, pentru că ele sunt autorizate, dar nu sunt autorizate legal în raport cu 
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realitatea din teren. Pe martie, aprilie ar trebui să mai votăm o dată tehnic, pentru a îi aduce în 
legalitate pe toți cei de pe străzile pietonale.  
DL. NEGRIȘANU: Rog secretariatul să transmită această cerere către Direcția de Urbanism.  
   Supun la vot. Cine este împotriva? Nici un vot împotrivă.  
Cine se abține? Nici o abținere.   
DL. SECRETAR:    
- 26 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea si aprobarea  Statului de functii pentru Spitalul 
Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes, Timisoara. 
  
DL. NEGRIȘANU: Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 voturi) 
   Comisia 1 a avizat cu observații:” Datorită numărului mare de posturi  care vor fi create 
considerăm oportună prezența unui reprezentant al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și 
Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș la ședința CLMT pentru prezentarea situației”.  
Comisiile 2,4 și 5 – aviz favorabil.  
DL. PRIMAR: L-am invitat pe doctor Oancea, managerul spitalului, care să ne explice și în 
contextul acesta vreau să și spun un mulțumesc tuturor cadrelor medicale, mai ales în ATI la 
Victor Babeș, dar și în celelalte secții, pentru munca lor.  
DL. OANCEA: Multumesc frumos! Dupa cum știți legea salarizării ne permite între un minim și 
un maxim să funcționăm cu spitalul. Noi până acum, înainte de pandemie am mers pe un minim. 
Nu cerem bani de la primărie, noi suntem decontați pe baza serviciilor de la Casa Județeană de 
Asigurări Timiș. Aceste posturi, 56,5 în speță, noi lucrăm cu acești oameni sub diferite forme, de 
PFA-uri în special și după cum observați ele sunt mai mult la nivelul infirmierilor, 
brancardierilor și asistenților medicali, mai puțin la medici. Pentru că oamenii au lucrat foarte 
mult și am găsit formule să îi ținem până acum aproape, numai că datorită numeroaselor 
controale, în special de la ITM, cumva trebuie să intrăm într-o legalitate. Noi practic lucrăm cu 
acești oameni. Nu iesim din normativele cu care suntem normați pe instituția noastră în funcție 
de numărul de paturi și de serviciile oferite, dar practic intrăm într-o legalitate și cu aceste 
posturi nu ne apropiem de maxim, suntem puțin peste medie. Multumesc!  
DL. NEGRIȘANU: Mai avem un amendament din Comisia 3, care solicită clarificări și pentru 
viitoare proiecte: ”Câți bani reușește să recupereze PMT de la Guvern din cei investiți în spitale 
în anul 2020? De ce se face atât de târziu această modificare de stat de plată? Dacă are legătură 
cu pandemia, masura vine cam târziu.”  
DL. BOLDURA: Domnul Oancea, al doilea amendament cred ca l-ați clarificat cu ce ați zis 
inițial, deci nu mai e nevoie de altă clarificare. Prima întrebare, referitoare la câți bani mai 
recupereaza primăria de la Guvern pentru investiția în spitale a venit de la domnul Căldăraru 
dacă nu mă înșel, dacă poate dânsul să ne ofere clarificări, dacă nu, puteți să ne răspundeți dacă 
aveți informații. 
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DL. OANCEA: Teoretic tot ce am consumat pentru covid noi am pus la dispoziția primăriei, 
unde aveți un compartiment special. Aici cred că doamna director Steliana Stanciu ne poate 
ajuta, unde aveți un compartiment special să fie decontat din fondurile europene. Eu nu știu mai 
departe ce a făcut primaria. Ce a ținut de noi ca și instituție am pus la dispoziție și vrem ca și 
următoarele proiecte, amenajarea terapiei și restul, să fie decontate din programele europene, 
pentru că avem dreptul acesta și e bine să degrevăm comunitatea. Multumesc! 
DL. CĂLDĂRARU: Avem nevoie de o statistică să știm dacă s-au recuperat ceva bani sau nu. 
Domnul Oancea are dreptate, să știm care sunt sumele, când s-au dus, dacă s-a recuperat ceva, de 
unde și de la cine, de la Guvern sau de la Uniunea Europeana. 
DL. PRIMAR: Putem să pregătim o statistică. Acum așteptăm cu sufletul la gură bugetul final 
național, unde eu sper că vor apărea niște surse suplimentare pentru investiții în spitale. Va exista 
un program, am discutat săptămâna trecută cu ministrul sănătății, va exista un program pentru 
intervenții, reparații, pentru creșterea siguranței și protecției împotriva incendiilor, vor exista 
fonduri și pentru alte investiții, unele dintre ele deja făcute le putem deconta și ulterior. Este o 
situație care încă este în dezvoltare, dar pentru anul trecut sigur putem să pregătim o statistică.  
Doamna Stanciu, vă rog să vă ocupați de asta, atât pe partea de consumabile, dar și pe partea de 
investitii.Pentru acest proiect de hotărâre, încă o dată vreau să subliniez ce a spus și doctor 
Oancea, deci nu agravează bugetul local, ci salariile pentru aceste cadre medicale sunt decontate 
prin alte mecanisme, nu prin primărie. Doamna Nicoară, care este director la Direcția Dezvoltare 
și este responsabilă pentru aceste proiecte europene mai are informații în plus. 
DL. CĂLCĂRARU: Așteptăm o statistică, să vedem ce s-a cheltuit, cât s-a recuperat. 
DL. PRIMAR: Tocmai am spus că o să vă pregătim și niște cifre.  
DNA. NICOARĂ: Mai târziu putin pe lista suplimentară există un proiect de hotărâre care 
vizează recuperarea unor bani cheltuiți de spitale în perioada covid, atât pentru spitalul Victor 
Babeș, cât și pentru spitalul Louis Țurcanu. Valoarea totală despre care vorbim și se referă la 
dotări achizițioante în perioada covid este de 16.700.000 lei cu TVA inclus doar pentru spitalul 
Victor Babeș. De asemenea, am mai depus și alte proiecte pentru care încă nu avem un rezultat și 
încercăm să recuperăm toți banii care au fost cheltuiți pe echipamente eligibile în cadrul 
proiectului de acest tip. Vă vom pregăti o situație să vedeți exact despre ce sume vorbim și ce fel 
de dotări au fost achiziționate.  
DL. DIACONU: Voiam să completez că pentru datele acestea nu trebuie făcut nici un fel de 
raport, pentru că există hotărârea de Consiliu Local din august, când s-a depus proiectul. Erau 18 
milioane de lei pentru Babeș la momentul respectiv, înțeleg că acum au scăzut la 16.  
DL. NEGRIȘANU: Supun la vot proiectul.  
Cine este împotrivă? Nici un vot împotrivă.  
Cine se abține? Nici o abținere.   
DL. SECRETAR:    
- 26 de voturi pentru. 
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PUNCTUL 8 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a imobilului situat în  B-dul 
Tinereții (actual Regele Carol I) nr.7: ap.5 identificat cu CF 408159-C1-U4, ap.Spațiu 
Comercial 1 identificat cu CF. 408159-C1-U2 ,etaj parter și cota teren 86/1206 aferent 
SAD1 identificat cu CF. 408159, top 17149, Timișoara, jud Timiș, la prețul  de 498.210,75 
lei. 
 
DL. NEGRIȘANU: Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 voturi) 
Comisiile 1, 2, 4 și 5 – aviz favorabil. 
Supun la vot proiectul.  
Cine este împotrivă? Nici un vot împotrivă.  
Cine se abține? Nici o abținere.   
DL. SECRETAR:    
- 26 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 9 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a ap.SAD1, etaj 
parter, corp A, situat în strada Dacilor nr.5, Timișoara înscris în CF.404188-C1-U2, 
nr.cad: 5642/I, la prețul de vânzare de 34.000 euro. 
 
DL. NEGRIȘANU: Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 voturi) 
Comisiile 1, 2, 3, 4  și 5 – aviz favorabil.  
Supun la vot proiectul.  
Cine este împotrivă? Nici un vot împotrivă.  
Cine se abține? Nici o abținere.   
DL. SECRETAR:    
- 26 de voturi pentru.  
 

 PUNCTUL 10 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a ap. SAD, situat în  Timișoara, 
strada 6 Martie nr.14, etaj parter, jud. Timiș, evidențiat în CF. nr. 400958-C1-U5, 
nr.cadastral  400958-C1-U5 la prețul de vânzare de 32.000 euro. 
 
DL. NEGRIȘANU: Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 voturi) 
Comisiile 1, 2, 3, 4 și 5 – aviz favorabil. 
DL. MOȘIU: Il rog pe domnul Primar să aibă în vedere lipsa de creșe cu care ne confruntăm și 
ar trebui să ne prelevăm în acest an de dreptul de preemțiune, pentru că după cum vedeți pierdem 
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zeci, dacă nu sute de apartamente și de locații unde sunt sigur că am putea să înființăm creșe. Îl 
rog pe domnul Primar să aibă în vedere și să trecem o sumă consistentă din viitorul buget pentru 
a ne exercita dreptul de preemțiune și pentru a profita de locații pentru creșe. Timișoara e 
deficitara la acest capitol. 
DL. PRIMAR: Bineînțeles că aveți dreptate, avem nevoie de mult mai multe locuri în creșe. 
Avem câteva proiecte pentru creșe noi. Am discutat și cu ministrul dezvoltării despre un program 
național chiar pentru creșe noi, chiar și domnul Președinte a propus ca PNNR-ul, Planul Național 
de Reziliență, să includă 200 de creșe noi și bineînțeles că suntem în discuții și cu Ministerul 
Fondurilor Europene, pentru că vrem să accesăm acești bani. Avem în continuare, referitor la ce 
spuneți despre a cumpăra spații, avem o situație legală ciudată, căci există un normativ care cere 
ca pentru fiecare copil într-o creșă să avem 100 de metri pătrați teren, iar asta înseamna că un 
apartament chiar și dacă ar fi mare nu ar fi posibil să facem o cresă din el, ci trebuie să construim 
de la zero pe terenuri foarte mari, dar sperăm să se schimbe în curând și atunci putem să creștem 
foarte mult locurile în creșele pe care le facem acum.  
DL. MOȘIU: Sunteți sigur? Am dori să știm și noi care este normativul acela de 100 de metri 
pătrați de copil. Mi se pare imens pentru un copil pentru creșă, nu grădiniță. 
DL. PRIMAR: Tocmai am discutat această speță și aici la București, pentru că trebuie făcută o 
schimbare legislativă. Eu cred ca este doar o omisiune, pentru că în lege este o altă cifră și în 
normativ există cifra asta. Din această cauză, pentru creșele care sunt finanțate din fonduri 
europene am putut să obținem doar o mică parte din finanțarea europeană, pentru că fondurile 
europene se dau per copil, iar costurile pentru aceste clădiri sunt mult mai mari, tocmai pentru că 
trebuie încă să calculăm cu atât de mult spațiu per copil, așa că din fonduri europene ne iese doar 
o mică parte a costurilor totale.   
  În momentul în care se schimbă acest normativ, acum nu am numărul normativului în minte, 
dar chiar există, atunci sperăm să obținem chiar mai multe fonduri europene, pentru că putem să 
creștem numărul copiilor și atunci crește și alocarea fondurilor. 
DL. CĂLDĂRARU: S-ar putea să fie și o eroare materială acolo, 100 de metri per copil.  
DL. PRIMAR: Am ridicat problema aici la Guvern și sper ca în curând să rezolvăm, pentru că și 
domnul ministru era destul de șocat și sper ca toată lumea să aibă un interes să fie această cifră 
un pic mai realistă. 
DL. MOȘIU: Eu discutam de dreptul de preemțiune. Acesta este un alt aspect și o altă variantă 
de a ne putea asigura cu câteva creșe care în viitor ar putea ajuta cetățenii timișoreni, pentru că a 
cumpăra un imobil cu niște sume modeste ar fi mult mai economic pentru noi ca și Consiliu 
Local, față de o construcție nouă, care ar presupune o investiție foarte mare și din cele 200 de 
creșe nu știm câte vom primi noi. Eu mă refer la ce putem face pe plan local, adică să ne 
exercităm dreptul de preemțiune acolo unde condițiile sunt optime, adică curte și două, trei săli 
minim. Sunt alte condiții față de grădinițe și cred că pentru creșe situația e mult mai permisivă.  
DL. NEGRIȘANU: Supun la vot proiectul.  
Cine este împotrivă? Nici un vot împotrivă.  
Cine se abține? Nici o abținere.   
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DL. SECRETAR:    
- 25 de voturi pentru.  
 
  

 PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a ap. Birou, etaj subsol din 
strada General Dragalina nr.24, identificat cu C.F. nr. 403408-C1-U4, nr. Cadastral 403408 
-C1, la prețul  de vânzare de 7.500 euro 
 
DL.NEGRIȘANU:Supun la vot proiectul: 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 

 
PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici faza DALI si a 
descrierii sumare a investiţiei pentru obiectivul „Documentație pentru avizare și autorizare 
siguranță la incendii la Sala Polivalentă ”Constantin Jude”(Olimpia), Aleea FC Ripensia 
nr.11”. 
 
DL.NEGRIȘANU: Supun la vot proiectul: 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 

 
PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind „Expertiza+DALI reabilitare corp cladire internat la Colegiul 
Tehnic “ELECTROTIMIS”, str. Matei Millo, nr.2/a” ,Timisoara, jud. Timis 
 
DL.NEGRIȘANU:Supun la vot proiectul: 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 

 
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind ”Reabilitare loc de joacă cu teren beton existent în loc de joacă 
cu suprafaţă sintetică teren baschet/streetball – incinta parc Fraţii Constantin-str. Uzinei”, 
Timişoara 
 
REPREZENTANT PROIECTANT: În proiect realizăm partea de documentație D.A.L.I. 
DL.DIACONU: Observația adresată în comisia nr.1 este legată de terenul care nu este strict de 
baschet și care mi se părea mare din ceea ce am văzut, teren care are și o fundație. 
REPREZENTANT PROIECTANT: Se optează pentru varianta a doua propusă de expert în 
care se înlocuiește suprafața existentă care este un beton deteriorat, se toarnă o placă armată, se 
dispune stratul de tartan care este foarte scump și care ridică costul investiției. Pentru a intra în 
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legalitate cu prevederile normativului pentru  terenuri de sport, a trebuit să asigurăm o suprafață 
minimă necesară conform normativului, suprafața construită fiind mai mare decât cea actuală 
care este deteriorată. Investiția implică nu doar terenul de baschet, ci și împrejmuiri, două 
tribune, iluminat public, mutarea unei canisite. În ceea ce privește tartanul, am luat legatura cu 
mai mulți furnizori, iar atunci când vom face proiectul tehnic, vom reevalua costurile la data 
curentă. Precizez că varianta propusă pentru care proiectantul optează, conform expertizei 
tehnice, nu este de streetball, care este un teren mult mai mic, ci este de un teren de baschet, mai 
mare, conform normativului. Ne încadrăm în parcela respectivă, avem studii topo și geo. 
DL.BOLDURA: Vreau să fac o precizare pentru că comisia pe care o prezidez a dat aviz negativ 
la acest  proiect, pentru devizul puțin cam mare, pentru costul  tartanului. Este important pentru 
noi să ne gândim că se face un teren de streetball într-o zonă a Timișoarei în care terenurile de 
sport sunt foarte puține.  
DL.CĂLDĂRARU: V-ați  gândit la protecția terenului pe timp de intemperii și de iarnă? 
REPREZENTANT PROIECTANT: Pentru ploi avem prevăzută o pantă pentru  colectarea 
apelor spre exterior, deasupra fiind prevăzută o plasă de protecție textilă pentru păsări, iar pe 
timp de iarnă revine în atribuțiile beneficiarului să protejeze suprafața. 
DL.MOȘIU: Vreau să întreb proiectantul dacă se sparge acel beton, ce se face cu el, este folosit 
la baza terenului sau se evacuează, sau poate fi înglobat, adică să se toarne un beton pentru a se 
asigura stratul suport al tartanului, acestea fiind niște chestiuni suplimentare care s-ar putea evita. 
REPREZENTANT PROIECTANT: Conform expertizei tehnice se optează pentru soluția a 
doua, se va turna beton nou, pentru că cel existent este foarte degradat, carbonatat  și nu a fost 
recomandată  reutilizarea lui în vederea realizării plăcii noi din beton armat. 
DL.MOȘIU: Se folosește sau nu la infrastructură? 
REPREZENTANT PROIECTANT: Nu. 
DL.NEGRIȘANU: Supun la vot proiectul:  

DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de colaborare între Municipiul 
Timișoara și Federația Comunităților Evreiești din România- Cultul Mozaic, prin 
Comunitatea Evreilor Timișoara,  în vederea creării unui website dedicat patrimoniului 
cultural evreiesc local - ”Muzeul Virtual al Evreilor din Timișoara” în cadrul proiectului 
„Rediscover, expose and exploit the concealed Jewish heritage of the Danube Region” 
DTP2-084-2.2 – REDISCOVER 
 
DL.NEGRIȘANU:Supun la vot proiectul: 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 
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PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului 
vacant din cadrul Consiliului  de Administrație la Societatea de Transport Public 
Timișoara 
 
DL.ȚOANCĂ: Noi în comisie am avut o dilemă și răsfoind materialul, nu ne-am dat seama care 
post s-a vacantat și de ce se scoate acest post la concurs. 

DL.PRIMAR: D-nul Iapă s-a retras din Consiliul de Administrație. 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 

DL.NEGRIȘANU: Punctele 17 și 18 au fost retrase. 
 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021, în vederea 
repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din proprietatea 
privată a municipiului Timișoara 
 
DL.NEGRIȘANU:Supun la vot proiectul: 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 

 
PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2021 pentru 
persoanele/familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din imobile retrocedate în 
natură foștilor proprietari, în vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, 
locuință socială  sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara. 
 
DL.NEGRIȘANU:Supun la vot proiectul: 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice în vederea dobândirii calității de 
administrator de condominii 
 
DL.NEGRIȘANU:Supun la vot proiectul: 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 
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PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara ca membru în  Comisia Municipală pentru stabilirea dreptului de 
proprietate privată asupra terenurilor  din Timișoara 
 
DL.NEGRIȘANU:Supun la vot proiectul: 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de repartizare a locuințelor 
 
DL.NEGRIȘANU: În corpul hotărârii, la art.1: 
Președinte: Cosmin Tabără Amânar – Viceprimar 
Înlocuitor: Ruben Lațcău 
Avem nevoie de membrii din partea Consiliului Local: 
Din partea USR Plus - d-nul Răzvan Stana 
Din partea PNL – d-na Daniela Mariș 
DL.ȚOANCĂ: PSD-ul nu face nominalizări. 
 D-NA ILIESCU: Pro România nu are nominalizări. 
 DL.NEGRIȘANU: Revin la USR Plus: 
D-NA  ILIESCU: Vreau să menționez ceea ce am menționat și la o ședință anterioară și anume 
că singura discuție pe grupul liderilor de grup a fost doar cu privire la nominalizarea pentru 
proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi suplimentară , la numărul 2.  
DL.TABĂRĂ: Vreau să propun în continuare, Simion Moșiu sau Raul Ambruș. 
DL.MOȘIU: Sunt în alte comisii, nu pot. 
DL.REȘITNEC: Din partea grupului USR Plus propunem pe d-nul Jorge Gonzales. 
DL.DIACONU: Rămâne propunerea d-nul Ambruș. 
DL.NEGRIȘANU: Din comisie mai fac parte: Mihai Boncea - șef Birou Locuințe, Simona 
Bălan – consilier-Birou Locuințe și Daniela Ștefan – consilier juridic. 
Supun la vot proiectul: 

       DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2021 – 003634/09.02.2021 a Consiliului Județean Timiș privind Hotărârea nr. 
15/27.01.2021 – privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între Județul 
Timiș, prin Consiliul Județean Timiș și Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara în 
vederea sprijinirii implementării Protocolului POCU 136480 ÎN Regiunea VEST 
 
DL.SECRETAR: Luăm la cunoștință. 
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PUNCTUL 1 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul 
Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și 
implementarea proiectului Reabilitare cinematograf și schimbare destinație în  ”Centru 
Cultural și Educațional Freidorf” 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.NEGRIȘANU: Supun la vot proiectul: 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 

 
PUNCTUL 2 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara 
precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara, constituită prin Hotărârea Consiliului Local  nr.12/26.06.2012. 
 
DL.CRAINA: Propun din partea Pro România pe d-na Roxana Iliescu. 
DL.REȘITNEC: Din partea grupului USR Plus, d-na Paula Romocean. 
DL.DIACONU: Din partea P.N.L., d-nul Căldăraru. 
DL.REȘITNEC: D-nul Boldura. 
DL.NEGRIȘANU: Componența comisiei S.A.D. este următoarea: 

- Președinte – Tabără Amânar Cosmin Gabriel; 
- Matei Creiveanu – supleant –administrator public; 
- Membrii: Paula Romocean, Lucian Căldăraru, Vlad Boldura și Roxana Iliescu.  
- Restul membrilor sunt din aparatul primăriei și nu le mai dau citire. 

 
Supun la vot proiectul: 
 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 

 
PUNCTUL 3 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstăinare a apartamentului nr.29-30/2 
aferent imobilului din Timişoara, strada Lucian Blaga nr.1,etaj parter, identificat în C.F 
nr. 404519-C1-U65,nr.cadastral 404519-C1-U65(provenit din CF vechi nr.143299), la 
preţul de 134.453,78 euro, taxare inversă. 
 
DL.NEGRIȘANU: Supun la vot proiectul: 
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DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 
 

 
PUNCTUL 4 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de înstrãinare a imobilului  din strada Miron 
Costin nr.9, Timișoara, jud Timis ,înscris în C.F 420204, nr.cadastral nr. 17274/1, la  pretul 
de vânzare  de 145.000 euro. 
 
DL.NEGRIȘANU: Supun la vot proiectul: 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 

 
PUNCTUL 5 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind modificarea  Hotărârii de Consiliu Local nr.369/ 01.09.2020 
privind modificarea HCL nr.253/07.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului si a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara, 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul 
Clinic de Urgenta pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA pentru depunerea şi 
implementarea “Dotare unitati sanitare in contextul COVID 19: Spitalul Clinic de Boli 
Infectioase si Pneumoftiziologie "DR. VICTOR BABES" si Spitalul Clinic de Urgenta 
pentru Copii „LOUIS ȚURCANU” TIMIȘOARA” COD SMIS 139099. 
 
DL.NEGRIȘANU:Supun la vot proiectul: 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 

 
PUNCTUL 6 DIN ANEXA LA ORDINEA DE ZI 

Privind  aprobarea participării, în calitate de partener, a Municipiului Timişoara la 
proiectul “European Urban REgenerators Knowledge Alliance - EUREKA”, nr. 621709-
EPP-1-2020-1-IT-EPPKA2-KA, finanțat în cadrul programului 
ERASMUS+  Acțiunea  cheie2 ( KA2). 
 
DL.NEGRIȘANU:Supun la vot proiectul: 
DL.SECRETAR: Proiectul a fost aprobat cu 25 de voturi pentru. 
DL.NEGRIȘANU: Punctele 7 și 8 au fost retrase de pe ordinea de zi. 
 
                                  PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

Convocarea AGA la S.C. Piețe S.A. 
 

DL. NEGRIȘANU: Propunerea mea ar fi să o facem cât mai repede. Propun să ne întâlnim chiar 
mâine la aceeași oră 17.00. Aveți alte propuneri sau observații? 
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DL. CĂLDĂRARU:  Prezență fizică sau tot online? 
DL. NEGRIȘANU: Trebuie să fie fizică. 
DL. SECRETAR GENERAL: Organele colegiale se pot întâlni, la muncă se poate veni, numai 
petreceri nu se pot face. 
DL. NEGRIȘANU:  Deci ne putem întâlni la Filarmonică sau la Sala de consilu. Știți cumva 
dacă ar fi disponibilă sala de la Filarmonică mâine de la ora 17? 
DL. SECRETAR GENERAL: Nu știu, dar ne interesăm. 
DL MOȘIU: Ce este mâine, că nu am înțeles, ce s-a întâmplat? 
DL. NEGRIȘANU: E vorba de întrunirea AGA pentru S.C. Piețe S.A.  
DL. MOȘIU: Și de ce trebuie mâine? Ce s-a întâmplat? 
DL. NEGRIȘANU:  Ați primit pe mail un material, e vorba de indicatorii de performanță pentru 
S.C. Piețe S.A.  
DL. MOȘIU: Deci mâine să facem AGA?  
DL. NEGRIȘANU: Exact. 
DL. CĂLDĂRARU:  Nu e în regulă, cu cât timp înainte trebuie convocarea? 
DL. MOȘIU:  Eu doar întreb pentru că și colegii mi-au dat mesaje că nu au înțeles ce s-a 
întâmplat. A ars săptămâna trecută. S-a mai întâmplat ceva între timp?  
DL. NEGRIȘANU:  Ați primit pe mail. 
DL. MOȘIU:  Păi eu vă întreb pe dvs. că am primit sau nu acum suntem toți. 
DL. NEGRIȘANU:  Discuția este legată de indicatorii de performanță pentru S.C. Piețe S.A., de 
pierderile pe care le-a acumulat, respectiv anumite daune patrimoniale.  
DL. MOȘIU:  Eu întrebam de ce trebuie mâine? Ce s-a întâmplat? V-a întrebat și dl. Diaconu la 
începutul ședinței? Care e urgența, care e motivația? De ce nu azi, de ce nu ieri, de ce nu 
poimâine, de ce nu săptămâna viitoare? Care este motivarea în afara faptului că se dorește 
schimbarea directorului?  
DL. NEGRIȘANU:  Dizolvarea consiliului de administrație.  
DL. PRIMAR:  Dvs. ce dată propuneți? De ce nu mâine? De ce vreți să mai așteptați? 
DL. MOȘIU:  Noi avem un program, eu personal lucrez până la ora 18 pentru că lucrez în 
construcții, colegii mei la fel. Nu înțelegem urgența. De ce nu facem AGA marți înainte de 
ședința de plen, spre exemplu?  
DL. NEGRIȘANU:  Dl. Moșiu faceți o propunere. Propunerea mea este mâine la ora 17.00. 
Propunerea dvs. care este? 
DL. MOȘIU:  Marți înainte de plen la Filarmonică.  
DL. NEGRIȘANU:  La ce oră? 
DL. MOȘIU:  Înainte de plen, eu nu știu la ce oră va convoca dl. primar ședința de marți. 
DL. PRIMAR:  Ședința de plen va fi tot la ora 17.00. 
DL. MOȘIU:  O facem la 16.30 sau la 16.00. Să nu pierdem două zile. Nu toată lumea lucrează 
la stat.  
DL. REȘITNEC:  Aș vrea să îi răspund d-lui Moșiu. În primul rând de ce nu mai repede, pentru 
că procedural consiliul local este AGA la S.C. Piețe S.A. deci nu puteam înainte să avem o 
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ședință de consiliu local să facem convocarea aceasta, dar având în vedere cele întâmplate 
sâmbătă, eu unul ca și consilier local mi se pare o chestie de urgență să văd un raport și să avem 
o discuție pe subiectul acesta S.C. Piețe S.A. pentru că nu este în regulă ce se întâmplă. 
DL. MOȘIU:  Aveți perfectă dreptate, asta spuneam și eu. Haideți să ne vedem față în față marți 
toată lumea. 
DL. REȘITNEC:  Dacă facem marți ședința aceasta AGA înseamnă că va trebui să facem și 
ședința ordinară de plen care urmează imediat după tot fizic. 
DL. MOȘIU:  Și care ar fi problema? E vreo diferență că ne vedem la AGA? 
DL. REȘITNEC:  În situația în care încep din nou să crească cazurile în Timișoara nu cred că 
este oportun să stăm 5-6-7 ore împreună în aceeași încăpere ca să avem cele două ședințe. 
Părerea mea este să mergem totuși pe varianta de mâine, putem să o punem chiar și de la 18, ca 
să aibe toată lumea timp să termine cu lucru și putem să ne întâlnim să discutăm dedicat pe acest 
subiect.  
DL. MEREAN:  Aș vrea doar să spun că dacă facem ședința înainte de plenul de săptămâna 
viitoare s-ar putea să nu avem suficient de mult timp. Poate nu o terminăm într-o oră, ne lungim 
și nu vom reuși să descurcăm atât de multe puncte într-o zi. Mai bine ar fi să le luăm pe rând pe 
fiecare.  
DL. SECRETAR GENERAL:  Sala de la Filarmonică e liberă mâine după masă.  
DL. ȚOANCĂ:  Doresc să îl anunț pe dl. Secretar să nu ne ia în calcul în nicio variantă. Nu 
avem posibilitatea electronică să ne abținem sau să nu participăm la vot, noi am fost de bună 
credință, am dorit marțea viitoare pentru toate, dar văd că într-o parte arde și nu arde la propriu o 
piață sau o grădiniță ci arde la figurat. Îmi este egal că faceți mâine sau marți, vom participa, dar 
să nu ne luați în calcul votul celor trei consilieri PSD. Cred că lucrurile acestea ar fi trebuit 
discutate înainte, dar nu e treaba mea să fac pe arbitrul, să îmi atrag critici, întere dvs. și colegii 
de la PNL. 
DL. NEGRIȘANU: Avem trei propuneri. Mîine de la 17.00, mâine de la 18.00 sau marți în 
23.02 de la ora 16.00.  
DL. MOȘIU:  Nu s-a înțeles. Noi marți putem să ținem ședința în plen tot online, pentru că văd 
că sunt anumiți colegi cu mai multe păcate decât noi și le e frică de îmbolnăviri. Noi putem marți 
să ne retragem și să ținem ședința în plen online. Eu mă refeream și nu înțeleg și nu o să 
înțeleagă nimeni de unde atâata pasiune trebuie mâine. Nu ne-ați convins ce s-a întâmplat și care 
ar fi urgența. Noi putem și asta cred că au înțeles foarte bine colegii să ne retragem și ținem 
ședința online. Nu asta cred că este problema. Problema este de anumite orgolii. 
DL. NEGRIȘANU:  Am înțeles punctul de vedere și am să îl supun la vot. Supun la vot 
convocarea AGA pentru S.C. Piețe S.A mâine la ora 17.00. Cine este împotrivă? 
DL. MOȘIU: Eu sunt împotrivă, nu avem nici timp și nici materiale.  
DL. SANDU: Împotrivă. Justific și eu votul împotrivă, nu cred că e normal cu 24 de ore înainte 
să ne dăm peste cap programul pe care îl avem fiecare stabilit la noi la servici pentru o chestiune 
care chiar nu e atât de urgentă pe cât se pare.  
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DL. LULCIUC:  Sunt împotrivă și deja sunt mai puțin de 24 de ore. Bineînțeles că nu vom avea 
timp să studiem materialele pe care le-am primit de-a lungul ședințelor AGA pentru a ne pregăti 
sufiecient de bine pentru ședința de mâine.  
D-NA MARIȘ:  Și eu sunt împotrivă. Același motiv, acum câteva ore am primit materialele pe 
mail și nu avem timp să le studiem. Trebuie să studiem foarte bine dacă au respectat sau nu 
condițiile impuse de contractele pe care le-au avut.  
DL. LULCIUC:  Tot aud că se vorbește de un material. Eu nu l-am primit. La ce oră am să îl 
primesc și eu? 
DL. BARABAS:  Împotrivă. Abia acum am primit și eu mail-ul.  
DL. CĂLDĂRARU:  Împotrivă.  
DL. CRAINA:  Împotrivă.  
D-NA ILIESCU:  Împotrivă. 
DL. AMBRUȘ:  Împotrivă. 
DL. NEGRIȘANU:  Am numărat 9 voturi. Dl. Secretar puteți confirma? 
DL. SECRETAR GENERAL:  Avem 9 voturi împotrivă, 16 voturi pentru. 
DL. ȚOANCĂ:  Atenție, nu sunt 16 voturi pentru. Raportați-vă la prezența de 22. Am spus să 
nu luați în considerare 3 voturi. 
DL. SECRETAR GENERAL:  Am înțeles.  
DL. NEGRIȘANU:  Bun, să vedem dacă se abține cineva. 
DL. DIACONU:  Mă abțin. 
DL. TABĂRĂ:  Mă abțin. 
DL. SECRETAR GENERAL:  11 voturi pentru, 11 voturi împotrivă, 2 abțineri și 3 care nu au 
votat. Această propunere nu a trecut. 
DL. NEGRIȘANU:  Următoarea propunere este cea a d-lui Reșitnec pentru ora 18 în aceași zi.  
DL. SANDU:  N-ați vrea să încercați una și pentru 17,30, acum chiar ne batem joc? Este o 
propunere pentru marți și una pentru mâine, chiar ne batem joc aici, suntem la grădiniță? 
DL. CĂLDĂRARU:  Suntem într-un stand-up comedy! Cine aplaudă? 
DL. NEGRIȘANU:  Supun la vot propunerea d-lui Moșiu, marți 23 februarie ora 16.00.  
DL. SECRETAR GENERAL: 22 voturi pentru marți 23.02.2021 ora 16.00. 
DL. NEGRIȘANU:  Da. La Filarmonică.  
DL. LULCIUC:  Aș avea și eu o rugăminte pentru AGA de marți 23.02.2021 de la Filarmonică. 
Dacă se poate să primim materialele din timp, cu același amendament, toți colegii mei au primit 
ceva materiale legate de S.C. Piețe S.A. Eu încă nu l-am primit și credeți-mă că dau din minut în 
minut refresh la email și nu înțeleg de ce nu îmi intră. Nu știu ce conține materialul, dar dacă se 
poate să primim ordinea de zi cu cel puțin 48 de ore înainte de ședință pentru a fi pregătit pe 
acest subiect.  
DL. NEGRIȘANU:  Am consemnat. Am ajuns la finalul ședinței, la interpelările consilierilor 
municipali. 
DL. ȚOANCĂ: Eu aveam mai multe interpelări, dar am să le depun în scris. Am o interpelare și 
mă bucur că dl. primar este aici. Este o interpelare care vizează discuția care a apărut în ultima 
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perioadă în spațiul public privind invitarea societății civile din partea Primarului Municipiului 
Timișoara în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitare. Nu discut 
despre oportunitatea acestui demesr, sunt păreri și pro și contra, este un demers inedit, este 
interesant, care vine să deschidă consiliile de administrație ale școlilor către societatea civilă și să 
mai diminueze puțin din ceea ce spunea dl. Primar și este un fenomen, că funcționarii publici din 
Primărie participă foarte rar la aceste ședințe ale consiliilor de administrație, numai că astăzi am 
primit un material pe care am să i-l trimit d-lui Fritz după ședință care arată că acest demers 
încalcă în cinci rânduri legea și atunci este nevoie de o soluție. Sunt trei variante după. Am să vă 
citesc foarte pe scurt ce am primit azi de la Minister. 
”Din consiliul de administrație al unei unități de învățământ face parte și primarul sau un 
reprezentant al primarului, potrivit art. 4 din Metodologia-cadru de organizare şi funcţionare a 
consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar aprobată prin OMEN nr. 
4.619/2014, cu modificările și completările ulterioare. Participarea în calitate de membru în 
consiliul de administrație al primarului sau al reprezentantului primarului se datorează rolului pe 
care acesta îl are în organizarea unităților de învățământ și reprezintă o garanție pentru buna 
funcționare a acesteia, dar și pentru economicitatea, eficiența și eficacitatea modului în care sunt 
utilizate fondurile publice.   În acest sens, se cuvin a fi amintite prevederile cuprinse la art. 106 
din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 
cărora: ”Finanţarea de bază şi finanţarea complementară se realizează pe baza contractului de 
management administrativ-financiar încheiat între directorul unităţii de învăţământ preuniversitar 
şi primarul localităţii.  Din finanțarea de bază și finanțarea complementară se acoperă cheltuielile 
de personal, cheltuielile  cu bunuri şi servicii, cheltuieli pentru evaluarea periodică naţională a 
elevilor; cheltuieli cu bursele elevilor ș.a.m.d. Totodată, potrivit modelului-cadru de contract 
administrativ-financiar încheiat între directorul unității de învățământ și primarul localității, ce 
constituie anexă la ultima metodologie de organizare a concursul național de directori (adoptată 
prin OMEN nr. 3969/2017), OBIECTUL acestui contract il constituie organizarea, conducerea si 
administrarea unitatii de invatamant, precum si gestionarea patrimoniului, conducerea executiva 
a gestionarii patrimoniului si a mijloacelor materiale si banesti ale acesteia, pe baza obiectivelor 
si indicatorilor de performanta, prevazuti in anexa care face parte integranta din contractual-
cadru, in scopul asigurarii serviciilor educationale, in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare. Având în vedere relația dintre director și primar și ținând cont că acesta este ordonatorul 
de credite al bugetului local, rezultă că persoane străine de instituția primarului nu au 
legitimitatea necesară pentru a face parte din consiliile de administrație ale școlilor. Între aceste 
persoane și instituția primarului nu există raporturi prin care să poată fi trase la răspundere, iar 
încredințarea unui mandat unor terți nu este permisă de prevederile cuprinse în OMEN nr. 
4.619/2014, cu modificările și completările ulterioare, fiindcă primarul nu poate delega  
atribuțiile legale pe care le are în lipsa unei prevederi exprese în acest sens. ”Externalizarea” 
calității de membru al consiliului de administrație ar putea avea efecte dăunătoare cu privire la 
bunul mers al unităților de învățământ din lipsa de expertiză sau de experiență al terților aleși să 
reprezinte instituția primarului, terți care nu sunt în contact cu reprezentanții primăriei și care nu 
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sunt parte în contract administrativ-financiar pentru a putea verifica îndeplinirea obligațiilor 
cuprinse în acesta.” 
Dar nu aceasta este problema. Acest material cu propuneri este pe site-ul primăriei și pe mine mă 
miră faptul că o parte din colaboratorii d-lui primar, sau Inspectoratul Școlar Județean sau 
Instituția Prefectului care are expertiză și are contencios administrativ, nu i-a atras atenția că 
propunerea încalcă legislația în vigoare și atunci eu aș vedea trei soluții: fie să retragă aceste 
propuneri, fie vorbește dl. Primar la nivel de minister pentru a se abroga acele normative, eu i le 
pun la dispoziție, care le interzic în mod expres, fie le găsește acestor oameni care doresc să facă 
parte ca reprezentanți ai dumnealui în cele peste 70 de consilii de administrație din învățământul 
preuniversitar un alt rol, un alt statut: de observator fără drept de vot. Ar fi păcat să numească 
niște oameni în afara legii în aceste consilii de administrație, să existe contestări, iar toate 
hotărârile din unitățile de învățământ să fie lovite de nulitate, din moment ce unul dintre membrii 
consiliului de administrație este bănuit sau poate fi contestat. Aceasta este o propunere pe care eu 
o fac și îl rog să se gândească. Am să îi trimit imediat după ședință și materialul, să poată să se 
uite cu juriștii la el. 
DL. PRIMAR:  Nu ar fi prima dată în istoria României când juriștii ar fi de mai multe păreri 
diferite. Poate v-ar surprinde să vă spun că nu sunt primul care face asta, eu doar sunt primul care 
face asta la vedere, dar și în mandatul d-lui Robu au exsitat dispoziții prin care au fost numiți 
oameni din afara primăriei în consiliile de administrație ale școlilor, ale spitalelor. Din vecii 
vecilor au fost numite persoane din afara primăriei deci există foarte clar un precedent. Acum am 
luat la cunoștință această interpretare. Eu m-am decis să fac această acțiune într-un mod 
transparent și vizibil și nu cum era sau este uneori obișnuința să se facă într-un mod mai 
netransparent. Dar am să studiez materialul și voi ajunge la o concluzie împreună cu juriștii. 
DL. ȚOANCĂ:  V-am trimis materialul pe w up. 
DL. TABĂRĂ:  Intervenția mea este un apel către toți colegii consilieri locali care fac parte din 
consiliile de administrație de la școli și grădinițe. Ținând cont și de ceea ce s-a întâmplat în 
această dimineață, vedem că ne lovim tot mai des de aceste incendii, bine că astăzi a fost doar la 
un nivel foarte scăzut, dar se pot întâmpla lucruri total neplăcute și cu urmări groaznice. În acest 
sens vă rog pe toți cei care faceți parte din consiliile de administrație de la școli, grădinițe, creșe, 
să încercați oarecum să identificați problemele urgente ale acestor spații pentru că și astăzi la 
grădinița la care am fost și unde a avut loc acel incendiu am constatat și eu și specialiștii că sunt 
multe lucruri care contravin total normelor decente. În speță să vedem acolo unde putem 
interveni și unde putem reglementa cât mai repede aceste aspecte legate de gardul împrejmuitor 
al acestor spații, de podurile care stau să cadă, instalațiile electrice, lucruri care sunt urgente și 
aici trebuie să intervenim. E vorba de copii, e vorba de părinți, de tot ceea ce ne înconjoară și 
trebuie să prevenim. Trebuie să știm despre ce este vorba ca să putem interveni acolo unde este 
cazul cât mai repede și nu după ce se întâmplă.  
DL. LULCIUC: Pentru că știu că se creionează în continuare bugetul orașului Timișoara aș vrea 
să vă spun că sunt tot mai mulți cetățeni care ne semnalează străzile care în continuare au 
probleme de infrastructură și am să vă rog, dacă se poate, către Direcția tehnică și către colegele 
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noastre care lucrează la buget, să fie prevăzute și străzile Cornelia Sălceanu și str. Cuvin pentru 
reabilitare în următorul an, pentru că deja părinții care își duc copiii la Liceul Calderon sunt 
exasperați de craterele care există pe acea stradă. Știu că am mai făcut interpelări vis a vis de 
infrastructura municipiului Timișoara și sper ca în acest an să reușim să îi ajutăm pe cetățenii 
noștri să avem drumuri normale.  
DL. PRIMAR:  Eu am rugămintea către toți consilierii locali să dea dovadă de foarte multă 
maturitate politică în această perioadă și să explice cetățenilor că bugetul nu este un sac fără fund 
din care noi putem să plătim ce ne dorim, ci se bazează pe veniturile pe care le avem într-un 
anumit an. Anul tecut Consiliul Local a votat un buget care a prevăzut venituri de 1 miliard patru 
sute de mii de lei. Veniturile adevărate de anul trecut au fost jumătate din această sumă, dar 
bineînțeles că toți consilierii pe baza acestor venituri de 1 miliard patru sute au făcut tot felul de 
promisiuni cetățenilor și nu aș vrea să se repete anul acesta. Eu sunt foarte conștient de toate 
nevoile de investiții, dar până la urmă putem să cheltuim doar banii pe care îi avem și aș vrea să 
duceți și dvs mai departe acest mesaj și să nu ne prefacem ca și cum ar fi o chestie de voință că 
nu putem să le facem pe toate în același timp ci efectiv sunt banii noștri comuni pe care trebuie 
să îi gestionez. 
DL. LULCIUC:  Eu doar semnalez ceea ce cetățenii care ne-au votat pe noi ca și aleși locali ne 
solicită. 
DL. NEGRIȘANU:  Nu mai sunt intervenții. Declar închisă ședința de astăzi și ne revedem 
marți în 23.02.2021 din nou. 
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