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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 

PROCES - VERBAL 
Încheiat astăzi 13.04.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

Preşedinte de şedinţă –DL. DAN DIACONU 
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi 26 
A absentat: d-na Aida Szilagyi 
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. 452/09.04.2021 
        
          Anexă 
                                                                                                    La Dispoziția nr.452                                      
                  Din data de 09.04.2021 
 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
30.03.2021. 

2. Proiect de hotărîre privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza 
Legii nr.112/1995, situat în Timişoara B-dul Eroilor de la Tisa nr. 8, conform Sentinţei 
civile nr. 10714/05.11.2018 pronunţată de Judecătoria Timişoara în şnur cu Decizia Civilă 
nr. 663/23.06.2020 pronunţată de Tribunalul Timiş. 

3. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat  în str. Mareșal Constantin 
Prezan nr.82. 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat  în str. Păcii, nr. 10. 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat   în str. Dâmbovița nr. 29. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții pentru utilizarea de către 
Serviciul Public Creșe Timișoara a unui autovehicul din parcul auto al Direcției de 
Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în vederea transportării hranei. 

7. Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe o perioadã  de 5 ani,  a Contractului de 
închiriere nr. 1602/19.04.2018, încheiat cu BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS – 
SORIN TITEL,  pentru spațiul situat în Timișoara, str. Podgoriei nr. 10. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în 
ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 23.02.2021,  către persoanele 
înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, precum și către 
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persoanele solicitante a unei locuințe de serviciu în vederea încheierii contractelor de 
închiriere. 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de 
învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-
2021.  

10. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu 
altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului 
Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 și 
modificată prin HCLMT nr. 45/16.02.2021. 

11. Adresa nr. 576/16.03.2021 din partea Camerei de Conturi Timiș, înregistrată la noi cu nr. 
SC2021-007877/24.03.2021 – privind Rapoartele anuale referitoare la finanțele publice 
locale. 

12. Adresa nr. SC2021 – 7132/16.03.2021  a Instituției Prefectului – Județul Timiș, 
referitoare la cererea formulată de Daia Gheorghe și Daia Maricica-Crezantina privind 
emiterea Titlului de proprietate asupra terenului în suprafață de 1725 mp. în baza Legii nr. 
18/1991, modificată prin Legea nr. 87/2020, a fondului funciar și  Informarea  
Compartimentului Administrare Fond Funciar din 30.03.2021 cu privire la  solicitarea  
domnilor consilieri Dan Diaconu și Radu Țoancă. 

13. Raportul de activitate nr.CS2021 – 000108/31.03.2021 al doamnei consilier Ana-Maria 
Munteanu pentru perioada noiembrie-decembrie 2020. 

 
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 13.04.2021 
 

1. Proiect de  hotărăre privind darea în administrarea SPITALULUI CLINIC DE 
URGENȚÃ PENTRU COPII ”LOUIS ȚURCANU” a aparatului de radiologie 
mobil/portabil achizitionat in cadrul proiectului proiectului „Dotarea cu echipamente a 
Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis 
Turcanu” Timisoara”, Cod SMIS 121198. 

2. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini 
şi Contractul de delegare a gestiunii  serviciului de salubrizare pentru activitatea  de 
colectare a cadavrelor animalelor  de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi  
predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 

3. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 345/20.08.2020 
privind darea în administrare a imobilului din Timișoara, str. Pavlov, nr.19, către 
Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 

4. 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 ”Demolare construcție existent și construire Centru de Zi 
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pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare 
parcelă”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici – faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a 
investiției pentru obiectivul ”Demolare construcție existent și construire Centru de zi 
pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare 
parcelă”.  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Direcția de 
Asistență Socială a Municipiului Timișoara și Asociația Luptă, Zâmbește, Trăiește  
Timiș pentru propunerea de proiect ”PRO Freidorf – Incluziune social și parteneriat 
active pentru combaterea marginalizării” și a depunerii fișei de proiect către Grupul de 
Acțiune Locală Freidorf.  

7. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1568/26.02.2013 
încheiat cu Bânciu(Indru) Ana Maria. 

8. Proiect de hotărâre privind  închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir 
Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării  activităţii  Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr.19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33. 

  

Dl. DIACONU:  Bună ziua! Deschid ședința de azi 13.04.2021. Supun la vot Anexa la ordinea 
de zi de azi, care cuprinde 8 puncte.  
-23 Voturi pentru  
Supun la vot ordinea de zi în întregime.  
-23 Voturi pentru  

PUNCTUL 1 AL ORDINII DE ZI 
Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
30.03.2021. 

Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
-23 Voturi pentru  

PUNCTUL 2 AL ORDINII DE ZI: 
Proiect de hotărîre privind vânzarea terenulului aferent construcţiilor dobândite în baza 
Legii nr.112/1995, situat în Timişoara B-dul Eroilor de la Tisa nr. 8, conform Sentinţei 
civile nr. 10714/05.11.2018 pronunţată de Judecătoria Timişoara în şnur cu Decizia Civilă 
nr. 663/23.06.2020 pronunţată de Tribunalul Timiş. 
 
Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
-23 Voturi pentru  

PUNCTUL 3 AL ORDINII DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat  în str. Mareșal Constantin 
Prezan nr.82. 
 
Dl. DIACONU:  Supun la vot. 



4 

 

-24 Voturi pentru 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINII DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat  în str. Păcii, nr. 10. 

Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
- 24  Voturi pentru 

 
 PUNCTUL 5 AL ORDINII DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului situat   în str. Dâmbovița nr. 29. 
 
Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
-26 Voturi pentru 

  PUNCTUL 6 AL ORDINII DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei convenții pentru utilizarea de către 
Serviciul Public Creșe Timișoara a unui autovehicul din parcul auto al Direcției de 
Asistență Socială a Municipiului Timișoara, în vederea transportării hranei. 
 
Dl. DIACONU:  Supun la vot. 

- 26 Voturi pentru 
                                               PUNCTUL 7 AL ORDINII DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe o perioadã  de 5 ani,  a Contractului de 
închiriere nr. 1602/19.04.2018, încheiat cu BIBLIOTECA JUDETEANA TIMIS – SORIN 
TITEL,  pentru spațiul situat în Timișoara, str. Podgoriei nr. 10. 
 
Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
-26 Voturi pentru 

                                                 PUNCTUL 8 AL ORDINII DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor disponibile prezentate în 
ședința Comisiei de repartizare a locuințelor din data de 23.02.2021,  către persoanele 
înscrise pe listele de priorități ale Primăriei Municipiului Timișoara, precum și către 
persoanele solicitante a unei locuințe de serviciu în vederea încheierii contractelor de 
închiriere. 

Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
-22 Voturi pentru 
-1 vot împotrivă  
-1 abținere  
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PUNCTUL 9 AL ORDINII DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara, în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de 
învățământ preuniversitar de pe raza Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2020-
2021.  
 
Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
-25 Voturi pentru 

                                           PUNCTUL 10 AL ORDINII DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de analiză a spațiilor cu altă 
destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Municipiului Timișoara 
precum și în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara, constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/26.06.2012 și 
modificată prin HCLMT nr. 45/16.02.2021. 
 
Dl. DIACONU:  Supun la vot. 

-26 Voturi pentru 

                                           PUNCTUL 11 AL ORDINII DE ZI: 
Adresa nr. 576/16.03.2021 din partea Camerei de Conturi Timiș, înregistrată la noi cu nr. 
SC2021-007877/24.03.2021 – privind Rapoartele anuale referitoare la finanțele publice 
locale. 
 
Dl. DIACONU:  S-a luat la cunoștință.  

                                           PUNCTUL 12 AL ORDINII DE ZI: 
Adresa nr. SC2021 – 7132/16.03.2021  a Instituției Prefectului – Județul Timiș, referitoare 
la cererea formulată de Daia Gheorghe și Daia Maricica-Crezantina privind emiterea 
Titlului de proprietate asupra terenului în suprafață de 1725 mp. în baza Legii nr. 18/1991, 
modificată prin Legea nr. 87/2020, a fondului funciar și  Informarea  Compartimentului 
Administrare Fond Funciar din 30.03.2021 cu privire la  solicitarea  domnilor consilieri 
Dan Diaconu și Radu Țoancă. 
 
Dl. ȚOANCĂ: Nu am primit răspuns de la Fond Funciar. În răspunsul primit pe care-l au toți 
consilierii se spune că se va pronunța Comisia de Fond Funciar în viitor și nu înțeleg acest meci 
de ping-pong. Nu cred că o hotărâre de consiliu local de care se prevalează angajații primăriei 
bate o lege. Dacă a apărut Legea 87 care dă dreptul anumitor categorii de cetățeni să dobândească 
terenul, de ce ne prevalăm de o hotărâre? Mi-e greu să propun revocarea lui pentru că nu am 
participat la adoptarea acelui HCL. Nu am primit răspuns, adică de ce Fondul Funciar nu ne 
spune dacă e sau nu e legală cererea? și apoi să înainteze dosarul spre competentă soluționare 
prefecturii.  
Dl. DIACONU:  Fondul Funciar a înregistrat aceste solicitări dar niciuna nu a plecat la 
Prefectură  pe legea aceasta. Ping-pongul e între Patrimoniu și Fond Funciar.  
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Dna. ROMOCEAN:  Cei de la Comisia de Fond funciar au primit o adresă de la prefectură cu un 
răspuns de la ANRP în care se precizează că ar fi necesare norme pentru lege 87/2020. Am 
înțeles că mai multe prevederi ale legii 87 nu sunt în concordanță cu prevederile legii 18/1991. 
Am solicitat o copie a acelei adrese, pe care o pot pune pe grup și poate că ne-ar ajuta și Serviciul 
Juridic cu un răspuns. Ce se întâmplă cu acea hotărâre? 
 
 
 
Dl. SECRETAR: Noi pregătim un răspuns pentru Dl. Țoancă, urmare a litigiilor avute cu dl. 
Daia. Și atunci cele trei puncte de vedere vor duce la un rezultat.  
Dl. DIACONU:  S-a luat la cunoștință. Și vom lua o decizie ulterior.  

 

                                           PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI: 
Raportul de activitate nr.CS2021 – 000108/31.03.2021 al doamnei consilier Ana-Maria 
Munteanu pentru perioada noiembrie-decembrie 2020. 
 
Dl. DIACONU:  S-a luat la cunoștință. 

PUNCTUL 1 AL ANEXEI LA ORDINEA DE ZI: 
Proiect de  hotărăre privind darea în administrarea SPITALULUI CLINIC DE URGENȚÃ 
PENTRU COPII ”LOUIS ȚURCANU” a aparatului de radiologie mobil/portabil 
achizitionat in cadrul proiectului proiectului „Dotarea cu echipamente a Unitatii de Primiri 
Urgente a Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Louis Turcanu” Timisoara”, Cod 
SMIS 121198. 
 
Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
-26 Voturi pentru 
 

PUNCTUL 2 AL ANEXEI LA ORDINEA DE ZI: 
Proiect de hotărâre pentru  aprobarea Studiului de Fundamentare, Caietului de sarcini şi 
Contractul de delegare a gestiunii  serviciului de salubrizare pentru activitatea  de colectare 
a cadavrelor animalelor  de pe domeniul public al Municipiului Timişoara şi  predarea 
acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare. 

Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
-24 Voturi pentru 
 

PUNCTUL 3 AL ANEXEI LA ORDINEA DE ZI: 
Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 345/20.08.2020 privind 
darea în administrare a imobilului din Timișoara, str. Pavlov, nr.19, către Direcția de 
Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 
 
Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
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-22 Voturi pentru 
1 abținere 
 

PUNCTUL 4 AL ANEXEI 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 ”Demolare construcție existent și construire Centru de Zi 
pentru persoane adulte cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare 
parcelă”. 
 
Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
-24 Voturi pentru 

  PUNCTUL 5 AL ANEXEI LA ORDINEA DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici – faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru 
obiectivul ”Demolare construcție existent și construire Centru de zi pentru persoane adulte 
cu dizabilități, acces auto, acces pietonal, parcaje, amenajare parcelă”.  
 
Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
-24 Voturi pentru 

  PUNCTUL 6 AL ANEXEI LA ORDINEA DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat între Direcția de Asistență 
Socială a Municipiului Timișoara și Asociația Luptă, Zâmbește, Trăiește  Timiș pentru 
propunerea de proiect ”PRO Freidorf – Incluziune social și parteneriat active pentru 
combaterea marginalizării” și a depunerii fișei de proiect către Grupul de Acțiune Locală 
Freidorf.  
 
Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
-25  Voturi pentru 

PUNCTUL 7 AL ANEXEI LA ORDINEA DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1568/26.02.2013 
încheiat cu Bânciu(Indru) Ana Maria. 
 
Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
-23  Voturi pentru 

PUNCTUL 8 AL ANEXEI LA ORDINEA DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  închirierea imobilului, situat în Timişoara, str. Martir 
Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfăşurării  activităţii  Grădiniţei cu Program Prelungit 
nr.19 arondată la Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 33. 

Dl. DIACONU:  Supun la vot. 
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-25  Voturi pentru 
Vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința de azi închisă!  
 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETAR GENERAL, 
    Cons. DAN DIACONU                       Jr. CAIUS ȘULI 

 
 

 


