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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES - VERBAL 
Încheiat astăzi 22.04.2021 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

Preşedinte de şedinţă –DL. DAN DIACONU 
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi 27 
Din  partea executivului participă: domnul primar Dominic Fritz, dl. viceprimar Tabără 
Amânar Cosmin Gabriel, domnul viceprimar Ruben Lațcău și dl. Secretar General Caius 
Șuli. 
 
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 480 din data de 16.04.2021 
 

   
 
 
 
          Anexă 
                                                                                                                  La Dispoziția nr. 480 
                                                                                                                  Din data de  16.04.2021 

 
1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 13.04.2021. 
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul  

”Construcții pentru Instituții Publice – Construire Clădire în regim de înălțime P+1E. Amplasare 
firmă pe fațadă conform PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2015. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2021.   
4. Proiect de hotărâre privind indexarea  cu rata  inflației a valorilor impozabile, impozitelor și 

taxelor locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2022. 
5. Proiect de hotărâre privind  anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în sold 

la 31.12.2020. 
6. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscală a 

Municipiului Timișoara.       
7. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Poliției 

Locale Timișoara. 
8. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului  de funcții și a Regulamentului de 

organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara. 
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 

Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului 
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Timișoara, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului social 
furnizat Centrul de zi de integrare/reintegrare socială pentru persoane aflate în dificultate. 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul 
public al Municipiului Timișoara a terenului aferent strãzii Corneliu Ursu, înscris în CF426376 
Timișoara. 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul 
public al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Gh.Lazãr, înscris în CF 434491 
Timișoara. 

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare cãtre Inspectoratul Școlar Județean Timiș a 
terenului înscris în CF 413834 Timișoara, proprietatea Primãriei Municipiului Timișoara. 

13. Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de utilitate public  locală lucrările aferente 
obiectivului de investiție ”Amenajare zonă Torac-Rudolf Walter – Canal Bega. 

14. Proiect de hotărâre privind  închirierea imobilului situat  în Timișoara, Bv. Revoluției 1989 nr.12 
în care funcționează Clinica de Cardiologie – ASCAR din cadrul Spitalului Clinic Municipal de 
Urgență Timișoara. 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani, a Contractelor de închiriere nr. 
1133/04.07.2000, pentru spațiul din Timișoara, str. Gheorghe Doja nr.58, SAD2  și 
nr.1542/14.07.2010, pentru spațiul din Timișoara, Piața Romanilor nr.1, încheiate cu Societatea de 
Transport Public Timișoara S.A. 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1363/05.11.2002 încheiat cu 
SOCIETATEA PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII “SCOP”. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței  imobilului situat în str. 
Preyer nr.9 

18. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 445/16.10.2020 privind 
modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun unor 
categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "CONSTRUIRE CORP P+1E LA ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ NR.13", Timişoara, str.G.Muzicescu nr.14”, cod SMIS 134130 și a cheltuielilor 
aferente,  cu actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici. 

20. Proiect de hotărâre privind ”Audit Energetic+DALI+PT Reabilitare acoperiș la Corp Sala festivă 
Colegiul C.D. Loga –situat în Timișoara, B-dul C.D. Loga nr.37, Județul Timiș. 

21. Alegerea Președintelui ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara din lunile mai – 
iulie 2021. 

22. Plângerea prealabilă  cu nr. SC2021-6672/11.03.2021 a numiților Schein-Stancu Ion, Stancu 
Mirabela, Farkas Sorin, Stancu Simona, Stancu Ion, Stancu Biza, Stancu Aurica, Stancu Dorin, 
prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr. 747/20.12.2018 privind 
majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Str. Iuliu 
Maniu nr.47, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.  

23. Plângerea prealabilă  cu nr. SC2021-5450/01.03.2021 a doamnei Țăranu Claudia Camelia, prin 
care se solicită revocarea în partea a Hotărârii Consiliului Local nr. 782/23.12.2019 privind 
majorarea cu  400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în 
Timişoara,  Str. Ady Endre nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

24. Plângerea prealabilă  cu nr. SC2021-5452/01.03.2021 a doamnei Țăranu Claudia Camelia, prin 
care se solicită revocarea în partea a Hotărârii Consiliului Local nr. 651/23.12.2019 privind 
majorarea cu  400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în 
Timişoara,  Str. Florimund Mercy nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.
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25. Plângerea prealabilă  cu nr. SC2021-9478/06.04.2021 a S.C. STARETO S.R.L., prin care se 
solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 711/23.12.2019 privind majorarea cu  400% a 
impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timişoara,  Bv. Dragalina 
nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  

26. Plângerea prealabilă  cu nr. SC2021-7618/22.03.2021 a numiților Gabriel Dumitrașciuc și 
Mihaela-Camelia Dumitrașciuc, prin care se solicită anularea în parte a Hotărârii Consiliului Local 
nr. 778/23.12.2019  privind  majorarea cu  400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, 
pentru imobilul situat în Timişoara,  Str. Gheorghe Doja nr. 35, ca urmare a constatării stării 
tehnice de clădire neîngrijită.  

27. Interpelările consilierilor locali. 
 
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. 
 
 

Dl.DIACONU: Bună ziua! Declar deschisă ședința de azi 22.04.2021, suntem prezenți în 
unanimitate.  
Supun la vot Anexa la ordinea de zi. 
27  Voturi pentru  

Supun la vot ordinea de zi în întregime. 
27  Voturi pentru  

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI: 

Dl.DIACONU:  Supun la vot. 
27  Voturi pentru  

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI: 

Dl. PRIMAR: E vorba de clădirea pentru Direcția Fiscală la Iulius Mall unde se va muta când va 
fi gata tot personalul Direcției Fiscale. A fost donată clădirea în roșu iar noi vom face finisajele. 

Dl. NEGRIȘANU: În Comisia 2 ne-am uitat peste acest proiect șiamobservat că deși e o clădire 
la roșu costurile sunt pe partea de proiect de 1000 de euro/mp de aici încolo. Istoria ne-a învățat 
că în ultimii 30 de ani clădirile publice construite nu sunt de cea mai bună calitate iar mediul 
privat a reușit să construiască mai calitativ și de aceea l-am invitat pe proiectant să ne explice 
cum s-a ajuns la aceste costuri și cum se poziționează în raport cu devizul acestui proiect.  

PROIECTANT CLĂDIRE DFMT: Aș vrea să prezint particularitățile acelei clădiri. Acea 
clădire e în ton cu celelalte clădiri din Iulius Town suprafețele vitrate sunt etanșe și partea de 
acces cea de la uși e singura parte mobilă. Partea de ventilare e preponderent mai prezentă decât 
într-o investiție obișnuită. În caz de întrerupere a furnizării energiei electrice e prevăzută 
funcționarea instalațiilor de încălzire răcire ventilare în afara celor specifice pentru curenții slabi. 
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În momentul proiectării nu a fost prevăzută amplasarea pe terasă a utilajelor. S-a găsit soluția 
realizării unei structuri metalice care să susțină acele utilaje. Ceea ce conduce la costuri 
suplimentare. O altă parte e cea a instalațiilor necesare curenților slabi specifică pentru partea de 
date, sunt 150 de posturi de lucru, dotate cu internet telefonie, specific activității. Toate acestea 
au dus la costurile importante dar la C+M ajungem la 800 euro/mp. Utilitățile au o valoare mare, 
alimentarea cu apă se face din parcare și avem nevoie de hidrofor iar canalizarea se face prin 
pompare. Din nou acestea presupun costuri suplimentare. Avem pompă de căldură apă aer și 
centrală de tratare aer și ventiloconvenctor,ventilare cu aport de aer proaspăt iar la partea cu 
publicul pardodeală radiantă. Pereții sunt tip cortină din aluminiu cu sticlă care permit o izolare 
fonică. Sunt 4 toalete, 2 oficii. 

Dna. ROMOCEAN: Instalațiile de curenți slabi au valoarea de 1 milion lei iar din măsurătoare 
în afară de cablu nu am văzut echipamente. 

PROIECTANT CLĂDIRE DFMT: Sunt UPS-urile pentru climă si pentru curenți slabi. Au 
valoarea de 600 mii lei. Avem 130 KW. 

Dl. ȚOANCĂ: Am avut o discuție pe tema aceasta cu dl. Bodo. E vorba de o clăre premium la 
cele mai înalte standarde de tehnologie care vor economisi pe viitor bani la bugetul local. Noi 
acum votăm niște indicatori care vor scădea la licitație, din practica anilor trecuți, dar fără a face 
rabat de la calitate. E un loc frecventat de toți timișorenii și dacă vorbim de digitalizare Direcția 
Fiscală aluat-o înaintea altor direcții din primărie.  

Dl.DIACONU:  Supun la vot. 
27  Voturi pentru 

 PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI: 

Dl.PRIMAR: Am reușit să prezentăm un buget echilibrat care limitează cheltuielile 
defuncționare și care se concentrează pe investiții, un buget în care nu facem economie la partea 
de cultură, salubrizare, sport. Rolul este acela de a continua lucrările mari începute pe Prezan, 
Alexandrescu dar și să prefigureze investițiile mari care vor urma și care vor fi finanțate din 
fonduri europene. Veți regăsi proiecte tehnice studii de fezabilitate pentru ca la anul să depunem 
proiecte serioase. Mă bucur că am avut întâlniri și dezbateri pe tema aceasta în care oamenii și-au 
expus doleanțele. Sper că azi putem trimite un semnal că acest buget e ceea ce trebuie pentru 
viitorul Timișoarei.  

Dl.DIACONU:  E un buget pe care-l vom vota deoarece este identic pe partea de investiții 
identic cu cel de anul trecut. Am mai corectat unele lucruri. Am conceput 10 amendamente din 
care 6 se vor regăsi în acest buget iar restul în rectificările viitoare.  

Dl. MOȘIU: Amendamentul meu este pentru a repara și a aduce la o nouă stare Ceasul Floral, un 
simbol al orașului mai ales că Parcul Civic este în renovare. Se includ credite bugetare aferente 
anului 2021 pentru obiectivul Reabilitare Ceas Floral, conform autorizației de construire 
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700/2020, cu valoarea de 720 mii lei, la cap. 67.02- Întreținere Grădini publice. Se diminează cu 
aceeași sumă valoarea prevăzută la cap. 70.02.03.01- Drepturi de preemțiune.  

Dl.PRIMAR: E corect sunt de acord mai ales că e un simbol al orașului și dacă renunțăm la 
TIMFLORALIS  cred că ne permitem realizarea lui.  

Dna. MARIȘ: Am un amendament care se referă la: zonă sportivă de agrement, bazin de înnot 
acoperit bazin de înnot în aer liber teren de tenis și alte amenajări exterioare în Calea Șagului pe 
str. Paul Constantinescu. Propun includerea sumei de 155,2 mii lei în bugetul local. Este un 
obiectiv important, se adresează tuturor locuitorilor pentru că el crește calitatea vieții și a 
nivelului de trai. Este o oportunitate pentru petrecerea timpului liber într-un complex modern. 
Sursele sunt: reducerea sumei de 111,9 mii lei la cap. 84. 

Dl.DIACONU: Supun la vot amendamentul d-lui Moșiu.  

27 voturi pentru. 

 

Dl. LAȚCĂU:  Supun la vot amendamentul domnului Moșiu. Cine este pentru? 

- 27 voturi pentru 

Supun la vot amendamentul legat de zona sportiva și de agrement Calea Șasului. Cine este pentru? 

-  27 voturi pentru 

 Dl. DIACONU: Amendamentul referitor la extinderea corpului de clădire școala cu corp subsol 
tehnic P+3E Colegiul Tehnic Regele Ferdinand str. Renasterii, un proiect matur aflat in autoritatie de 
construcție unde propunem proiecte bugetare între 300 000 lei si credite de angajamente de 2.707 
000 mii lei. 

 Apoi expertizare + tf+DALI+extindere corp cladire școala la Școala Nr. 27, Aleea Gorniștilor 
nr.3, Timișoara, cartierul Dambovița care are nevoie urgentă de o extindere pentru că a devenit foarte 
aglomerată -credite bugetare 190 000 lei. 

 Pentru extinderea de la Regele Ferdinand cine este pentru? 

- 27 voturi pentru 

 Pentru proiectarea extinderii la Sc.Gen. nr.27 cine este pentru? 

- 27 voturi pentru 

 Următorul amendament este – extindere corp cladire la Școala Generala nr. 7, str. I.I. de la Brad 
nr.2 – credite bugetare 500 000 lei si 5 915 000 credite de angajament. Cine este pentru ? 
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- 27 voturi pentru 

 Ultimul amendament : amenajarea strazii Blașcovici cu 500 000 lei credite bugetare și 18 409 
000 lei credite de angajament. Cine este pentru? 

 Si rețin promisiunile ca proiectele – amenajare zona Procopiu, Coseriu...străzile din spatele 
magazinului Decatlon sa fie in viitor cuprinse în bugete. De asemenea S.F. și proiectul tehnic pentru 
extinderea Parcului Bucovina cu terenul de sport, amenajări multiple, loc de joacă  și parc,  înțeleg că 
va fi cuprinsă într-o rectificare ulterioară. 

Acestea au fost amendamentele propuse de grupul PNL. 

D-na ILIESCU:  Este vorba de doua amendamente pe care vă invit să le sustneți. Unul vizează 
sectiunea de funcționare, ce anume am considerat foarte oportun să avem o nouă linie bugetară care 
să ne permit încă din acest an să contractăm servicii de arhivare. Personal m-am gândit și sunt 
convinsă că sunt în asentimentul meu atât  că sunt în asentimentul meu atât executivul primăriei cât și 
funcționarii din aparatul de specialitate. În acest moment foarte mare prte din arhiva primăriei se află 
depozitată în condiții improprii. Multe immobile care sunt proprietatea primariei, care, apreciez eu ca 
ar putea sa fie valorificate si nu sa fie pe post de depozite de arhive. In acele imobile nu exista surse 
de apa si lumina si vorbim de conditii total improprii. 

Al doilea amendament pe care va rog să-l susțineți vizează secțiunea de dezvoltare. Am avut 
interpelări în ședințele noastre anterioare și am subliniat că este extreme de necesar să scoatem la 
licitatie documentațiile și execuțiile de lucrări pentru acele autorizații de securitate la incendiu pentru 
toate unitățile de invățământ, ale căror immobile sunt în proprietatea primăriei. 

Dl. TABĂRĂ:  Susțin amendamentele colegei mele mai ales ca am discutat, chiar consider foarte 
necesar intrucat ne confruntam cu aceasta situatie si am constatat ca sunt probleme mari la arhiva si 
la  modul cum este întreținută întreaga arhivă a primăriei. Consider ca este nevoie sa sustinem cu toții 
amendamentele colegei noastre. 

Dl. DIACONU:  Supun la vot amendamentul cu privire la arhivare. 

- 27 voturi pentru 

Supun la vot introducerea celor 3 linii bugetare de documentație și execuție lucrări pentru aviz 
autorizare ISU.  

- 27 voturi pentru 

D-na BLOȚIU: Am un amendament cu privire la bursele sociale ale elevilor care sunt în valoare de 
100 lei. Împreună cu colegii mei propun suma de 140 lei. Nu este un impact mare asupra bugetului, 
de aceste burse beneficiaza 1360 copii, dacă facem un calcul simplu suma ar fi 653 000 lei pentru un 
an de zile. Dacă pentru mulți dintre noi această sumă poate părea mică, pentru acești copii și pentru 
părinții lor cred că înseamnă mai mult decât ne putem imagina. În momentul de fața PSD a avut o 
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serie de  proiecte prin care am încercat să asigurăm acelasi statut copiilor pentru a porni in viața cu 
drepturi egale. În ultima perioadă cursurile s-au desfășurat on line și foarte mulți dintre ei poate că 
nici nu au avut echipamentele necesare pentru a se conecta. Speram ca această suma îi va ajuta pe 
viitor. 
Dl. PRIMAR:  Vă mulțumesc mult pentru acest amendament pe care îl susțin. Am spus întotdeauna 
că bursele sociale joacă un rol important pentru asigurarea accesului la educație mai ales pentru 
copiii marginalizați si din familii defavorizate. Mă bucur foarte mult că guvernul USR a stabilit că 
fiecare copil va primi din bugetul de stat o suma de 100 lei. Anul trecut am primit 7 milioane de lei 
din București pentru bursele școlare, anul acesta vom primi 12 milioane lei. Pe partea strict de burse 
sociale pentru acesti 1300 copii din Timisoara să mărim noi din bugetul local cu 40 lei pe lună și 
impactul bugetar este astfel încât să ne pemitem. 
 Strict procedural, noi acuma votam suma global, o să urmeze un alt HCL în care vom specifica 
sumele și numărul de copii pe categorie de bursă. 
Dl. DIACONU: Cu alte cuvinte mărim bugetul de funcționare cu 635 000 lei la cap. ”burse” 
Dl.PRIMAR:  Am identificat cu d-na Steliana și de unde facem o ajustare  
Dl. DIACONU:  Supun la vot amendamentul de creștere cu 635000 lei buget aferent burselor sociale 
 

Dl. LAȚCĂU:  Am și eu o serie de amendamente ale grupului de consilieri USR-PLUS. Unele sunt 
adaugări, altele sunt eliminari si altele compensări ca să putem să rămânem în aceeași sumă bugetară. 

Primul amendament este :  Cap. 51 – pct.2, pentru consultanță  pentru facilitarea strategiei elaborării 
de smartcity și transformare digitala a Municipiului Timsișoara – suma de 120 000 lei 

Dl. DIACONU:  Cine este pentru? 

 - 

Dl. LAȚCĂU:  Al doilea amendament este de eliminare tot de la același capitol 51.02 a liniei pentru 
sistem integrat și interoperabil de gestionare a cererilor cetățenilor. Eliminăm suma de 100 mii lei și 
cumva compensăm primul amendament. 

Dl. DIACONU:  Cine ste pentru ? 

- 27 voturi pentru 

 

Dl. LAȚCĂU:  Al treilea amendament se referă la str. C-tin Jude, Cap. 67.02 – Execuție lucrari de 
conformare, autorizare siguranță la incendii la sala Polivalentă ”Constantin Jude” (OLIMPIA), Aleea 
F.C. Ripensia nr. 11 HCL 34/2021. Aici introducem pe buget 100 mii lei iar influența de  credit pe 
angajament este de 2 585 780 lei. 
Dl. DIACONU:   Cine este pentru ? 

- 27 voturi pentru 
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Dl. LAȚCĂU: Următorul amendament se refera la partea de digitalizare. Vom avea un numar foarte 
mare de proiecte și ne lipsește foarte mult la ședințe capacitatea de a avea discuții interactive, de a 
proiecta lucruri și există propunerea de a ne dota cu un ecran interactive, propunerea este de 55 000 
lei, ea va intra la cap. 51.02 
Dl. DIACONU:   Cine este pentru ? 

- 27 voturi pentru 

 
Dl. LAȚCĂU:  Următorul amendament este de eliminare a punctului din cap. 70.02 – Documentație 
Urbanism C9b. Această documentație se elimină și banii vor compensa pentru alte proiecte. 
Dl. DIACONU:   Cine este pentru ? 

- 27 voturi pentru 
 

Dl.LAȚCĂU:  Următorul punct este tot eliminare, Cap. 70.02 -  în zona de PUZ Industrial Timișoara 
Sud, îl vom scoate din buget în acest moment și va fi reintrodus la jumătatea anului sau într o 
rectificare ulterioară. 

Dl. DIACONU:   Cine este pentru ? 

- 27 voturi pentru 
 

 

Dl.LAȚCĂU:  Următorul punct este tot o eliminare și practic compensăm alte lucruri care au fost 
deja introduse în buget, cap. 70.02. – PUZ Zona Freidorf Șagului. Și acesta va fi adaugat ulterior într-
o rectificare care va veni. 

Dl. DIACONU:   Cine este pentru ? 

- 27 voturi pentru 
 

 

Dl.LAȚCĂU:  Următorul amendament este un amendament de compensare, Cap. 84.02 –Inelul II – 
închiderea estică cu intersecții la nivel - suma de 3 900 000 pentru a compensa alte amendamente 
care au fost introduse astăzi pe buget 

Dl. DIACONU:   Cine este pentru ? 

- 27 voturi pentru 
 

Dl. LAȚCĂU:   Următorele doua puncte, le vom lua pe rand . Cap. 65.02 – PT creșterea eficienței 
energetic prin reabilitare termică construcții și instalații la Colegiul Tehnic HENRI COANDĂ  STR. 
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Brediceanu nr.37, HCL 326/2019 -  și va urma a Lic Alimentar. Motiv pentru care am introdus 
acuma  PT –ul de la Coanda, avem un DALI în momentul ăsta și am aflat astăzi că s-a deschis o axă 
de mediu unde   vom putea depune în mai acest  proiect pentru finanțare, vom putea depune DALI-ul 
și atunci a fost reintrodus pe buget pentru că am identificat o surșă de finanțare și el va putea să fie 
finanțat si vom putea sa depunem, să semnăm contractul de finanțare în acest an și vom da drumul la 
licitația de proiectare. 

 

Dl. DIACONU:   Cine este pentru ? 

- 27 voturi pentru 

 

Dl. LAȚCĂU: Următorul punct este tot un Colegiu care va fi și el depus, fonduri de mediu, s-a 
deschis o sursă de finanțare unde vom deschide cu DALI-ul, tot creșterea eficienței energetic prin 
reabilitare termică construcții și instalații Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară 

Dl. DIACONU:   Cine este pentru ? 

- 27 voturi pentru 
 

Dl. LAȚCĂU:  Următorul punct este de fapt o corectare a unui titlu Cap. 67.02 – schimbăm 
denumirea obiectivului din ”Actualizare strategie spații verzi și Ghid de întreținere și amenajare 
spații verzi și arbori stradali” în  ” Actualizare strategie spații verzi și Ghid de întreținere”. 

Dl. DIACONU:   Cine este pentru ? 

- 27 voturi pentru 

 

Dl. LAȚCĂU:  Mai am un amendament. Trebuie să introduce la Cap. 65.02 – ”Studiu privind 
reconfigurare rețea școlară” – suma de 635 000 lei 

Dl. DIACONU:   Cine este pentru ? 

- 27 voturi pentru 
 

Dl. LAȚCĂU:  Supun la vot punctul 3 al ordinei de zi în întregime. Cine este pentru? 

 Dl. DIACONU:   Cine este pentru ? 

- 27 voturi pentru 
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    PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind indexarea  cu rata  inflației a valorilor impozabile, impozitelor și 
taxelor locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2022. 
 
Dl. LAȚCĂU:  Cine este pentru? 
 

- 27 voturi pentru 
 

 
 

    PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  anularea creanțelor fiscale restante mai mici de 40 lei existente în 
sold la 31.12.2020. 

 

Dl. LAȚCĂU: Cine este pentru ? 

-26 voturi pentru 

    Domnul consilier Radu Toancă a părăsit sala de ședinte.  

 

    PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția Fiscală 
a Municipiului Timișoara.   

Dl. LAȚCĂU: Cine este pentru ? 

-26 voturi pentru 

 

    PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI     

Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția 
Poliției Locale Timișoara. 

Dl. LAȚCĂU: Cine este pentru ? 

-26 voturi pentru 

 
 
    PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
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Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului  de funcții și a Regulamentului 
de organizare și funcționare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Timișoara. 

Dl. PRIMAR:  Nu este vorba de o schimbare de structură sau de număr ci efectiv o schimbare de 
încadrare în grad la câțiva   functionari și echilibrăm puțin distribuția gradelor. Încă nu este 
multașteptata reorganizare care va veni și ea. 

 

Dl. LAȚCĂU: Cine este pentru ? 

-26 voturi pentru 

 

     PUNCTUL 9 AL ORDIEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Funcții și 
Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului 
Timișoara, precum și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al serviciului 
social furnizat Centrul de zi de integrare/reintegrare socială pentru persoane aflate în 
dificultate. 
 
 
 Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi. 
 
 
    PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în 
domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului aferent strãzii Corneliu Ursu, înscris în 
CF426376 Timișoara. 

 Dl. LAȚCĂU: Cine este pentru ? 

-26 voturi pentru 

 

    PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Municipiului Timișoara în 
domeniul public al Municipiului Timișoara a terenului situat în str. Gh.Lazãr, înscris în CF 
434491 Timișoara. 
 
 

Dl. LAȚCĂU: Cine este pentru ? 

-26 voturi pentru 
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PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare cãtre Inspectoratul Școlar Județean Timiș a 
terenului înscris în CF 413834 Timișoara, proprietatea Primãriei Municipiului Timișoara. 
 
 

Dl. LAȚCĂU:  Comisia 2 a avizat favorabil1 cu observații 
Dl. NEGRIȘANU:  Este vorba despre o baza sportiva aflată pe malul Begăi, noi avem o propunere 
in buget, un PUZ pe malurile Begăi pentru refacerea PUZ –ului de acum câțiva ani, motiv pentru care 
aș vrea să introducem un amendament în contractul de dare în folosința, la punctul 4.1 – Obligațiile și 
drepturile proprietarului -aș vrea să adaugăm o literă ”d” – Proprietarul are dreptul să 
întocmească documentații de urbanism care să reglementeze terenul fără să ceară acordul 
administratorului.  
          Este vorba despre baza sportivă de lângă ”Vaporul” – Clubul Sportiv BEGA 
Acolo noi avem un proiect, noi vrem să reabilităm și zona USODA. 
Dl. DIACONU:   Clubul sportiv școlar nu mai are personalitate juridică? Știu că de-a lungul timpului 
dădeam înaintare către Ministerul Educației nu către Inspectorat. 
Dl. ȚOANCĂ:  Pot să răspund eu la această întrebare pentru că  noi am urgentat  acest proiect de 
hotărâre. Are personalitate juridică și vreau să fac și un amendament.care vizează dublarea perioadei 
de concesionare de la 10 la 20 de ani în condițiile în care în caietul de sarcini, în ghidul de bune 
practici al CNI se spune foarte clar că se dau bani iar 15 ani nu are voie să se schimbe categoria de 
folosință a acelei investiții. 
 Ținând cont de faptul că 1-3 ani pot dura actele premergătoare, pentru că depindem de birocrația 
de la București eu zic să dăm acest teren în concesiune către CSS  BEGA pe o perioadă de 20 de ani. 
Ei încearcă de mult timp să obțină de la primărie acest bun, să-l împrumute și să-l modernizeze. 
 Pe de altă parte este o problemă, lucrările de reabilitare pe malurile Begăi au rămas daune, că nu 
pot să le numesc altfel. Nu știu cine a construit acolo și cine va putea plăti ceea ce s-a stricat acolo 
pentru că este un club de drept public, nu exista buget pentru așa ceva. 
Dl. PRIMAR:  Ei oricum folosesc deja terenul . 
Dl. ȚOANCĂ:  Cu acest HCL ei pot demara în vară pentru obținerea acelei investiții. Probabil anul 
viitor vor obține banii. 
 Eu propun să le dăm pe minim 20 de ani această concesiune. Dacă nu se face investiția, Consiliul 
Local oricând poate să retragă acest drept. 
Dl. STANA:   Situația la CSS 1 e puțin mai complexă locativ și cred că ar trebui să facem o analiză. 
Am avut deja o discuție cu directorii de acolo. E o situație complexă, e legată și de Ministerul 
Sporturilor. Poate ar trebui să discutam și cu danșii înainte. 
Dl. PRIMAR:  Propun să o retragem și să analizăm situația. 
Dl. DIACONU     :   E o problemă legată de sediul clubului, acolo unde trebuie să se facă o 
dezmembrare de către Minister. Trebuie să fim foarte convinși că administrarea are un scop de 
construcție în scop sportiv pentru că altfel ne- am mai întâlnit la CSS-uri cu gradini de vară. 
 
  Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 
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PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de utilitate public  locală lucrările aferente 
obiectivului de investiție ”Amenajare zonă Torac-Rudolf Walter – Canal Bega. 
 
 
Dl. LAȚCAU:  Motivul pentru care dorim să promovăm acest hcl este ca să putem să facem 
exproprieri. Aici sunt anumite probleme de proprietate iar acest hcl ne va ajuta să avem justificarea și 
temeiul legal ca să putem să facem exproprieri și ca în final să ducem pista de biciclete până la 
Ghiroda către malul Begăi. 
Dl. DIACONU:  Cine este pentru? 

- 27 voturi pentru 

 

 
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  închirierea imobilului situat  în Timișoara, Bv. Revoluției 1989 
nr.12 în care funcționează Clinica de Cardiologie – ASCAR din cadrul Spitalului Clinic 
Municipal de Urgență Timișoara. 
  
Dl. DIACONU:  Cine este pentru? 

- 27 voturi pentru 

 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 3 ani, a Contractelor de închiriere nr. 
1133/04.07.2000, pentru spațiul din Timișoara, str. Gheorghe Doja nr.58, SAD2  și 
nr.1542/14.07.2010, pentru spațiul din Timișoara, Piața Romanilor nr.1, încheiate cu Societatea 
de Transport Public Timișoara S.A. 
 
 
Dl. DIACONU:  Cine este pentru? 

- 27 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1363/05.11.2002 încheiat 
cu SOCIETATEA PENTRU PĂRINȚI ȘI COPII “SCOP”. 
 
 
Dl. DIACONU:  Comisia 3 a avizat favorabil cu mentiunea ca se doreste raport de activitate pentru 
fiecare ONG care doreste asemenea prelungiri. 
Dl. LAȚCĂU:  Este raport de activitate atașat la proiect 
Dl. DIACONU: Cine este pentru? 

- 27 voturi pentru 
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PUNCTUL  17 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței  imobilului situat 
în str. Preyer nr.9 
 
Dl. DIACONU:  Cine este pentru? 

- 27 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 445/16.10.2020 privind 
modificarea și completarea Protocolului de acordare a facilităților la transportul în comun 
unor categorii de cetățeni ai Municipiului Timișoara și operatorului de transport. 
 
Dl. DIACONU:  Cine este pentru? 

- 27 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului "CONSTRUIRE CORP P+1E LA ŞCOALA 
GIMNAZIALĂ NR.13", Timişoara, str.G.Muzicescu nr.14”, cod SMIS 134130 și a cheltuielilor 
aferente,  cu actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici. 

 

  Dl. DIACONU:  Cine este pentru? 
- 27 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 

  Proiect de hotărâre privind ”Audit Energetic+DALI+PT Reabilitare acoperiș la Corp Sala 
festivă Colegiul C.D. Loga –situat în Timișoara, B-dul C.D. Loga nr.37, Județul Timiș. 

 
 
Dl. DIACONU:  Cine este pentru? 

- 27 voturi pentru 
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PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
Alegerea Președintelui ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara din lunile mai – 
iulie 2021. 
 
 
Dl. DIACONU:  Cine este pentru? 

- 27 voturi pentru 

 
 
DL. DIACONU: USR nu are propuneri, PNL nu are propuneri, vă rog, celelalte două partide dacă 
aveți.  
DNA. LĂPĂDATU: Îl propunem pe dl. Țoancă, din partea PSD. 
DL. DIACONU: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- unanimitate, 27 voturi pentru 
Felicitări dl. Țoancă. 
 

PUNCTUL 22 AL ORDINII DE ZI 
Plângerea prealabilă  cu nr. SC2021-6672/11.03.2021 a numiților Schein-Stancu Ion, Stancu 
Mirabela, Farkas Sorin, Stancu Simona, Stancu Ion, Stancu Biza, Stancu Aurica, Stancu 
Dorin, prin care se solicită revocarea în parte a Hotărârii Consiliului Local nr. 747/20.12.2018 
privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, 
Str. Iuliu Maniu nr.47, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.  

 
DL. TABĂRĂ: Aici aș adăuga un comentariu, dar nu doar la punctul 22 de pe ordinea de zi, ci și la 
punctele 23-26, pentru că sunt situații similare din câte văd eu aici. Domnul Primar a solicitat un 
punct de vedere al Serviciului Juridic în acest sens, iar recomandarea Serviciului Juridic este pentru a 
preîntâmpina angajarea unor viitoare cheltuieli în instanță și propun două aspecte: în primul rând, 
respingerea plângerii ca fiind tardiv depusă, în această situație, iar pe de altă parte să mandatăm 
Serviciul Juridic să se prezinte în instanță, să achieseze la eventualele acțiuni în instanță introduse de 
către reclamanți, cu condiția să ceară instanței de judecată, odată achiesând la pretențiile acestora, 
renunțarea la solicitarea cheltuielilor de judecată.  
   Este o chestiune procedurală. Este mutarea lor pentru a-și asuma singuri chestiunea de achiesare la 
pretențiile formulate de reclamanți.  
DNA. DRĂGOI: Ideea era ca dumneavoastră în acest moment să mențineți hotărârea adoptată de 
către Consiliul Local, sau să admiteți aceste plângeri prealabile. Ele au fost tardiv introduse, 
dumneavoastră acum le aveți pe ordinea de zi pentru că suntem obligați să vi le punem la dispoziție 
și nu putem face abstracție de ele, dar cu privire la momentul adoptării hotărârilor Consiliului Local, 
resprectiv decembrie 2019, 2020, ele sunt tardive. Juridicul s-a exprimat și raportat la situația pe care 
au făcut-o cu privire la litigiile pe acest subiect, pentru că s-au pierdut în instanță și pe acest 
considerent, pentru a evita cheltuielile de judecată spuneau că ar putea să achieseze de la primul 
termen și să nu continue, dar la acest moment dumneavoastră decideți. 
DL. DIACONU: Bun, asta o luăm ca pe o informare, partea de juridic.  
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DNA. DRĂGOI: Exact. 
DL. DIACONU: Eu vă supun la vot respingerea plângerilor prealabile. 
Cine este pentru respingere? 
- unanimitate, 27 voturi pentru 
 

PUNCTUL 23 AL ORDINII DE ZI  
Plângerea prealabilă  cu nr. SC2021-5450/01.03.2021 a doamnei Țăranu Claudia Camelia, prin 
care se solicită revocarea în partea a Hotărârii Consiliului Local nr. 782/23.12.2019 privind 
majorarea cu  400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în 
Timişoara,  Str. Ady Endre nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 
 
DL. DIACONU: Cine este pentru respingere? 
- unanimitate, 27 voturi pentru 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINII DE ZI  
Plângerea prealabilă  cu nr. SC2021-5452/01.03.2021 a doamnei Țăranu Claudia Camelia, prin 
care se solicită revocarea în partea a Hotărârii Consiliului Local nr. 651/23.12.2019 privind 
majorarea cu  400% a impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în 
Timişoara,  Str. Florimund Mercy nr. 4, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire 
neîngrijită.  
 
DL. DIACONU: Cine este pentru respingere? 
- unanimitate, 27 voturi pentru 
 

PUNCTUL 25 AL ORDINII DE ZI  
Plângerea prealabilă  cu nr. SC2021-9478/06.04.2021 a S.C. STARETO S.R.L., prin care se 
solicită revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 711/23.12.2019 privind majorarea cu  400% a 
impozitului pe clădiri începând cu anul 2020, pentru imobilul situat în Timişoara,  Bv. 
Dragalina nr. 12, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  
 
DL. DIACONU: Cine este pentru respingere? 
- unanimitate, 27 voturi pentru 
 

PUNCTUL 26 AL ORDINII DE ZI  
Plângerea prealabilă  cu nr. SC2021-7618/22.03.2021 a numiților Gabriel Dumitrașciuc și 
Mihaela-Camelia Dumitrașciuc, prin care se solicită anularea în parte a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 778/23.12.2019  privind  majorarea cu  400% a impozitului pe clădiri începând cu 
anul 2020, pentru imobilul situat în Timişoara,  Str. Gheorghe Doja nr. 35, ca urmare a 
constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.  
 
DL. DIACONU: Cine este pentru respingere? 
- unanimitate, 27 voturi pentru 
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PUNCTUL 1 AL ANEXEI ORDINII DE ZI  
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 103/30.03.2021 privind 
modificarea Hotărârii de Consiliu Local nr. 409/21.09.2020 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului și a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul Timişoara 
şi Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara pentru depunerea şi implementarea 
proiectului “Dotarea Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara în contextul COVID 
19” smis 141119. 

 
DL. DIACONU: Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
- 27 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 2 AL ANEXEI ORDINII DE ZI  
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui parteneriat de cooperare între 
Municipiul Timișoara și  Asociația Non Profit pentru ATI ”Aurel Mogoșeanu” Timișoara.  

DL. PRIMAR: Aici aș vrea să spun pentru cine nu a auzit. E vorba de maratonul vaccinării, care se 
va desfăsura de mâine. E prima dată în România nu doar când se face un  astfel de maraton, ci și 
poți să mergi la vaccin fără o programare prealabilă. Ajunge să mergi acolo cu buletinul. Este non-
stop și e o acțiune în care sunt implicate toate spitalele Timișoarei, Asociația ATI Aurel Mogoșeanu 
cu profesor Dorel Săndesc care este cumva spiritus rectur al acestei acțiuni și ne bucurăm cu toții că 
se întâmplă. Încă sunt locuri libere și chiar fac un apel aici la toți consilierii locali, vă rog să vă 
folosiți și de rețelele voastre să promovați această posibilitate. Avem 10.000 de doze de vaccin 
Pfizer, deci Mercedesul dintre vaccinuri și de aia cred că ar fi bine să folosim cât mai multe doze. 
Astăzi am scăzut sub acest prag de 3 la mie, deci dacă continuăm pe acest drum cu siguranță ne vom 
face bine.  
DL. LAȚCĂU: Acesta e singurul mod în care putem să ieșim din pandemie, prin vaccinarea în masă 
și dacă acționăm împreună cu toții putem să fim primul oraș care iese din pandemie dacă ajungem la 
vaccinarea în masă cât mai mare.  
DL. DIACONU: Ar fi grozav să se întâmple asa.  
Cine este pentru? Împreună? Abțineri? 
- 27 voturi pentru. 
 

 
PUNCTUL 3 AL ANEXEI ORDINII DE ZI  

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului Local 
al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului situate în Timișoara, Piața 
Aurel Vlaicu nr.3, evidențiat în C.F. nr. 451179 Timișoara, nr.cadastral 451179-C1, 451179-C2, 
la prețul de 600.000 euro. 
 
DL. DIACONU: Cine este pentru? Împreună? Abțineri? 
- 27 voturi pentru. 
  
 

PUNCTUL 4 AL ANEXEI ORDINII DE ZI  
Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de 
Administrație la Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara. 
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DL. DIACONU: Cine este pentru? Împreună? Abțineri? 
- 27 voturi pentru. 
   
 
 PUNCTUL 5 AL ANEXEI ORDINII DE ZI   
Proiect de hotărâre privind completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
84/16.03.2021 de modificare a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 
270/2020 privind înființarea, organizarea și funcționarea Centrului de Proiecte Culturale și 
Administrare a Moștenirii Capitalei Culturale Europene a Municipiului Timișoara. 
  
DL. DIACONU: Cine este pentru? Împreună? Abțineri? 
- 27 voturi pentru. 
 
 
 PUNCTUL 6 AL ANEXEI ORDINII DE ZI   
Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosință gratuită a spațiilor din Timișoara, Blv. 16 
Decembrie 1989, nr.13, SAD 1 și SAD 2, către Direcția de Asistență Socială a Municipiului 
Timișoara și încheierea contractului de comodat. 
  
DL. DIACONU: Cine este pentru? Împreună? Abțineri? 
- 27 voturi pentru. 
DL. DIACONU: Interpelări ale consilierilor locali.  
DL. MOȘIU: Lucrarea din centru, respectiv fântâna cu pești, care are un frumos gard de osb și care 
se pare ca va fi renovată am înteles într-un an de zile. Toată construcția a durat 3 luni. Renovarea 
înseamnă schimbarea luminilor, a pompelor și reparație pe aici, pe acolo. Ar trebui partea de osb să 
fie acoperită cu niște mash-uri, care să reprezinte imaginea fântânii terminată. Așa, în centru, acel 
gard arată ciudat. Niște mash-uri colorate, cu lucrarea în sine, cred că ar fi mult mai potrivite. 
Mulțumesc! 
DL. PRIMAR: E o idee interesantă, mulțumesc! Poate domnul viceprimar spune ceva despre proiect 
și de ce durează așa mult. 
DL. LAȚCĂU: Proiectul presupune o reabilitare completă, mai ales a instalației. Instalația este 
ruginită, nu a mai fost schimbată de  decade, situația tehnică este foarte proastă cel puțin în 
subteran, de aici vine durata, pentru că va fi nevoie nu doar de o cosmetizare la suprafață, ci în 
primul rând o reabilitare foarte consistentă în subteran pe partea de rețele, dar cu siguranță mențiunea 
dvs. este bună și am să vorbesc cu Direcția Tehnică și cu executantul să putem să cosmetizăm un pic 
zona.  
DL. ȚOANCĂ: Eu am o interpelare mai atipică puțin. Este legată și de votarea bugetului. Am avut 
acest punct de vedere în Comisie și vreau să îl spun și public. Începând de astăzi există suma de 11 
milioane de lei, pe care o va coordona un centru de proiect. Este foarte bine, sunt lucruri care trebuie 
făcute după o anumită strategie, dar propunerea mea este următoarea: Comisia 5, Comisia de resort a 
Consiliului Local, să se transforme, exact cum a fost în mandatele trecute, în Comisia pentru 
aplicarea Legii 350 privind finanțarea proiectelor nerambursabile, această lege a și fost amendată mi 
se pare anul trecut, prin Legea 5 și în acest fel consilierii locali, care au și expertiza necesară, care 
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sunt din toate partidele, care au o lege, peste care au trecut controalele Curții de Conturi, atât la 
Primăria Timișoara, cât și la Consiliul Județean și e aplaudată această manieră transparentă, să 
jurizeze și nu alte persoane, sau o singură persoană, sau un grup de persoane care nu au tangență cu 
banul public. 
   Într-adevăr și în mandatele trecute s-a apelat la specialiști. De exemplu, proiectele culturale erau 
jurizate de directorii Filarmonicii, Teatrului Maghiar, German și Operei. Erau ok, dar punctul lor de 
vedere era strict tehnic, iar banii publici erau la îndemâna celor cinci colegi din Comisia 5. Aceasta 
este rugămintea mea și sper să reluăm un lucru care a mers foarte bine în mandatele trecute și care a 
trecut de controale și au fost lucruri corecte. Nu au existat, atâta vreme cât această comisie a jurizat și 
plenul a avizat, nu au existat contestații, sau pile sau favoritisme și alte lucruri în zona culturii, 
educației, tineretului, sportului etc. Sper ca în suma asta de 11 milioane, dintre care am înțeles că 1 
milion merg pe sport, sigur eu nu mă pot antepronunța dacă se aplică cu strictețe Legea 350, acolo 
vorbim de proiecte, de licitații, ca cluburile Poli și Ripensia, din păcate încă în Liga a doua, la nivel 
de copii și juniori să obțină finanțare și atunci să se termine și orice fel de discuții politice sau de altă 
natură privind implicarea bugetului, pentru că atât ne permite legea, pe 350 și pe zonă de copii și 
juniori. În jur de 22% din bugetele celor două cluburi private, că le putem numi private pe amândouă, 
chiar dacă au o structură de acționariat diferită, se duc pe copii și juniori, ori asta ne dorim, sport de 
masă, să vină din urmă lucruri importante.  
    Nu s-a reușit după sincopa din 2015 să se finanțeze de la bani publici fotbalul, pentru că așa a fost 
legislația, abea acum un an sau doi s-a modificat și dincolo de echipele din SCM, care fac 
performanță, să se regăsească cele două grupe de echipe de juniori cu o gramadă de grupe, să se 
regăsească celelalte ONG-uri care au primit finanțări tot mai puține în anii trecuți și anul trecut mai 
deloc, pentru că sportul din Timișoara de la orice nivel este în pericol de implozie.  Mulțumesc!  
DL. PRIMAR: Mulțumesc mult! Aș vrea să răspund scurt și fără să am un răspuns cumva final. Eu 
înțeleg foarte bine că trebuie să avem și o legitimitate a alocării acestor bani, pe de altă parte cred că 
trebuie să avem grijă și să o scoatem din zona politică, din zona de negocieri, cine, cui îi dă bani, la 
cine trebuie să ajung ca să obțin o finanțare pentru proiectul meu și tocmai de aia ne-am inspirat din 
experiente din București, Cluj, unde funcționează cel puțin pe partea culturală, centre de proiecte cu 
regulamente foarte clare, cu un juriu care este selecționat prin alt proces de selecție și acesta este 
motivul pentru care eu nu aș vrea să mutăm asta acum într-un comitet care împarte bani. Important 
este să avem niște criterii foarte clare, important este în primul rând că banii pe care îi dăm prin acest 
centru de proiecte au nevoie de un impact dovedit, adică organizațiile care vor să acceseze acești bani 
trebuie să arate exact și ce impact în comunitate vor să aibă și să o și dovedească ulterior.  
    Momentan această sumă se alcătuiește așa, așa  cel puțin este propunerea, 5 milioane pentru 
cultură, 4 milioane specific pentru proiecte pentru Capitală Culturală, 1 milion pentru tineret și 1 
milion pentru proiecte sportive, unde susțin. Sunt absolut sigur că dacă Poli și Ripensia, care sunt 
cluburi cu experiență, dacă depun proiecte o să și câștige, fără ca eu acum să fac un fel de jurizare a 
primarului, dar eu văd că aici există o nevoie să discutăm procedura și detaliile, tocmai ca să găsim 
această balanță între obiectivitate în jurizare, dar și legitimitate în cheltuirea banilor publici. 
Mulțumesc! 
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DL. CRAINA: Vreau să știu care este stadiul proiectelor inițiate de mine. Vreau să se respecte 
termenul legal de 30 de zile. (neinteligibil) 
DNA. DRĂGOI: Dacă îmi permiteți, inițiativele dvs. au fost transmise structurilor de specialitate în 
vederea întocmirii Rapoartelor de specialitate, urmează să revenim cu o adresă, să vedem care este 
forma în care întocmesc aceste rapoarte, urmând procedura stabilită de Cod, respectiv obținere aviz 
juridic, referat de aprobare din partea primarului și introducerea pe ordinea de zi. Asta vă spun, că nu 
am primit. 
DL. CRAINA: Eu asta am pus problema, nu că nu se lucrează la ele, doar de respectare a termenului 
de 30 de zile de legalitate.  
DNA. ILIESCU: Dacă tot am discutat de Timișoara Capitală Culturală Europeană, sunt două 
subiecte pe care vreau să le abordăm. Mă adresez domnului primar și aș vrea să îl rog să ne spună în 
câteva cuvinte care este situația la Asociația Capitală Culturală? Nu vreau să intrăm deloc în disputa 
politică generată zilele acestea, la care de altfel a răspuns domnul viceprimar Lațcău, ci efectiv ce se 
întâmplă în Asociație, iar pe de altă parte aș dori să îl rog pe dl. viceprimar Tabără, știu că a avut o 
întâlnire la București pe tema migranților cu domnul ministru de interne, cu tot respectul eu cred că 
se impunea prezența domnului prefect, dacă nu a domnului primar, dar să ne spună câteva cuvinte 
legat de întâlnirile pe care le-a avut la București și dacă discutăm de niște decizii concrete pe acest 
subiect.  
DL. PRIMAR: Într-adevăr, proiectul Capitală Culturală este de mult timp într-un impas, pe care 
încercăm de câteva luni să-l rezolvăm. Eu chiar azi am avut o discuție cu Comisia Europeană, 
împreună cu secretarul de stat Andraș din Ministerul Culturii, care abea de 3 săptămâni la rugămintea 
mea este numit până la numirea comisarului de ministrul culturii ca fiind responsabil de acest proiect 
și pot să spun că asta, în ultimele 3 săptămâni a pus foarte multe lucruri în mișcare. 
   În același timp, de câteva săptămâni ne ajută o echipă multidisciplinară, sub conducerea fostului 
ministru de cultură Corina Șuteu, care a fost ministru când a anunțat rezultatul în 2016, să deblocăm 
situația juridică, organizatorică, dar și comunicațională cu Aociația Capitală Culturală, unde  
momentan ..suntem pe vechiul statut, care are niște probeleme și tocmai de aceea, pentru că și-au dat 
demisia din board și Ministerul Culturii nu și-a desemnat un membru în board momentan. Board-ul 
nu se poate reuni statutar și fără asta nu se poate reuni nici Adunarea Generală. Fără Adunare 
Generală nu se poate reface statutul, iar la nivel de conducere lipsește un director artistic, care ar 
trebui să fie cel care ia niște decizii în privința programului, de aceea în discuțiile mele cu Ministerul 
Culturii am rugat să numească un membru în board și dacă asta se întâmplă și sunt încrezător că se va 
întâmpla, atunci o să putem să facem o Adunare Generală în mai.  
   Lucrăm acum la mai multe variante de statut, o să trebuiască să facem o revigorare, restructurare a 
structurii asociației până în iunie, să avem un director artistic tocmai ca să progresăm cu programul 
cultural. Eu sunt încrezător că vom putea să facem toate aceste lucruri. Avem și un task force în 
Primărie, sunt doi funcționari care au primit atribuții în acest sens și o să demarăm un concurs pentru 
două posturi strict pentru Capitală Culturală care să lucreze în acest task force în Primărie, pentru a 
avansa lucrurile și în același timp cred că e important că nu ne focusăm acum doar pe Asociație și 
bineînțeles că lucrăm acum la continuarea investițiilor pe infrastructură, unde șantierul este deschis 
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pentru Centrul multicultural, pe Mărășești. Sperăm să primim de la minister o sumă mai mare decât 
cea prevăzută până acum.  
   E nevoie de niște schimbări legislative, Ordonanța din 2019 care susține Capitala Culturală trebuie 
refăcută oricum, pentru că era scrisă pentru anul 2021 și la asta lucrează secretarul de stat, iar 
celelalte obiective de infrastructură cumva sunt într-un stadiu matur, ca atunci când putem să obținem 
banii de la minister, putem să le și absorbim. 
   La Multiplexity o să primim proiectul tehnic cred că acum în mai cel târziu, pentru partea mare, 
deci pe partea de infrastructură avansăm și de aceea acest centru de proiecte este așa de important, 
pentru că Capitala Culturală nu înseamnă doar 2023, defapt eu cred că cele mai mari avantaje ale 
acestui titlu o să vină după acel an, de aceea trebuie să punem pe cale un ecosistem de susținere a 
vieții culturale, a folosirii spațiilor culturale în Timișoara, să ne asigurăm că nu este doar un 
eveniment cu care cheltuim banii în anul respectiv fără să rămână o moștenire, deci da, proiectul în 
continuare are nevoie de o reînviere, mai ales de o încredere nouă din partea cetățenilor, pentru că 
momentan nu se simte în cartiere acest spirit al Capitalei Culturale, dar eu sunt încezător că o să 
reușim. 
   E foarte impotant ca diferitele instituții, mai ales Ministerul Culturii, Primăria, dar si Consiliul 
Județean și Asociația să lucreze împreună și eu am speranța fondată că acest proiect nu va fi victima 
luptelor politice și aici toate forțele politice o să lucreze împreună pentru acest proiect pentru 
Timișoara.  
DL. DIACONU: Eu cred că nu va deveni victima unor lupte politice, dar are mari șanse să devină 
victima tocmai a unei lipse de strategie clară, pentru că eu nici în acest moment nu înțeleg cine 
conduce acest proces din punct de vedere cultural, Asociația, Centrul de proiecte care finanțează, alte 
ONG-uri și cred că acest lucru trebuie în primul rând stabilit de toți cei parte a procesului.  
DL. TABĂRĂ: A doua era pentru mine, da.  Cred că nu este important cine a mers la București. 
Important este că am mers acolo să prezentăm situația din Timișoara. N-are importanță că am mers 
eu, că nu a mers dl. Primar sau dl. Prefect. Era nevoie de a merge cineva și a le spune problema 
existentă. În cursul zilei de luni a avut loc acea crimă, acea luptă între migranți soldată cu decesul 
unei persoane și atunci seara am fost contactat de domnul deputat Șandru, care m-a întrebat „ce faceți 
în Timișoara cu migranții” și i-am spus că aș vrea să ajungem cumva la București și mi-a spus că a 
doua zi pot să merg la domnul ministru secretar de stat Aurelian Păduraru. Am luat legătura cu 
domnul primar a doua zi dimineața, i-am comunicat, iar acesta mi-a zis foarte clar să merg la 
București, să iau legătura cu ministerul și să prezint situația de aici.  
  Prezentându-mă la București m-am întâlnit și cu domnul președinte Orban, care a vorbit cu domnul 
ministru Bode să mă văd și cu el, m-am întlnit și cu doi secretari de stat, domnul Despescu și domnul 
Păduraru, cu domnul ministru Bode, cărora le-am prezentat situația existentă reală în Timișoara. 
Sigur că ei au început prin a îmi spune de statistica pe care o au ei la București, de investițiile pe care 
le fac în centrul IGI, de politica pe care o duce poliția de frontieră, dar eu le-am arătat că problema în 
Timișoara este cea a migranților care se află pe stradă, care dorm sub poduri, care se retrag noaptea 
în clădiri părăsite, smulg gratiile și ajung chiar la distrugerea unora dintre acestea, creând un 
disconfort pentru societate și că tot ceea ce trebuia să facem la nivel local, trebuie să fim ajutați de 
București, pentru că este o problemă care depășeste Timișoara ca și posibilități și inclusiv ca și 
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posibilități financiare, fiind o problemă națională în momentul de față și migrația este o problemă 
chiar la nivel mondial.  
  În urma discuțiilor avute am stabilit ca într-un timp relativ scurt, domnul ministru, în funcție de 
agenda lor, sau un secretar de stat, care răspunde de migrații, să vină în Timișoara pentru a lua 
contact cu realitatea existentă aici. Pe de altă parte, dânșii au achesat la ceea ce le-am sugerat, că este 
nevoie de prezența poliției pe stradă, mai ales în zonele roșii cum le-am denumit eu atunci, zonele 
populate cu migranți, pentru că scopul acestor demersuri ale noastre nu este de a duce o luptă 
împotriva migranților, ci de a preveni anumite conflicte sociale care se pot naște în cadrul societății 
noastre, pentru că există posibilitatea ca datorită timpului petrecut pe stradă, a înfometării, să se 
producă atacuri la adresa persoanelor, cetățenilor acestui oraș, lucru care ar genera conflicte și atunci 
modul de soluționare a acestora ar trebui să fie mai radical și ar duce la alte nemulțumiri. Au înțeles 
acest lucru și am stabilit că trebuie să rezolvăm problema împreună și să conlucrăm instituțional, atât 
la nivel Timișoara-București, cât și cu instituțiile de aici, la nivel local. În consecință așteptăm să 
vedem ce se întâmplă, vom vedea și în data de 11 mai va avea loc o ședință a Comisie de apărare din 
cadrul Camerei Deputaților, la care va fi invitată și Primăria Timișoara.  
DL. TABĂRĂ: Și atunci avem posibilitatea să mergem, să merg și eu și dl. Primar, chiar și dl. 
Prefect, pentru a prezenta și a susține punctul nostru de vedere și modalitatea prin care ei ne pot 
ajuta. Sigur că legislația are prevederile ei și nu putem acționa după capul nostru. Le-am spus și lor 
că modul de acționare este unul care pune accent pe legalitate, dar în același timp și fermitate pentru 
că nu putem lăsa societatea să răspundă ea și să rezolve ea problema. Nu putem lăsa societatea pradă 
acestei probleme a migranților. Pe de altă parte am solicitat ca și organele de poliție și cele ale 
justiției să își facă treaba, să discute și ei la nivel central în ceea ce privește problema traficulșui de 
persoane pentru că este la acest moment și o problemă legată de traficul de persoane, de rezolvarea 
problemelor călăuzelor și toate aceste aspecte trebuiesc rezolvate și de la nivel central. Pe de altă 
parte mai este un aspect pe care l-am discutat cu ei, legat de legislația care îngrădește în acest 
moment modul de a putea acționa, de a se face demersuri pentru a se adapta la momentul actual 
pentru că este o legislație care nu a prevăzut acest val de migrație sau acest val cu care noi ne 
confruntăm efectiv în țara noastră. S-a hotărât că se va studia o modalitate prin care să fie modificată 
legislația și adusă, actualizată și pe de altă parte prezentată situația inclusiv la nivel de Comisie 
Europeană.  
DL. CĂLDĂRARU:  Cred că problemele se vor rezolva pentru că așa cum a spus dl. viceprimar 
Tabără, cred că până nu a ieșit dl. președinte Klaus Johannis să pună piciorul în prag toți erau cu 
”vom”. 
DL. TABĂRĂ:  E bine că ne-au auzit. 
DL. CĂLDĂRARU:  Deci nu e vorba de ajutor aici, aici e vorba de responsabilitate și așa cum a 
spus și dl. viceprimar și cum ați spus și dvs. dl. Primar, este responsabilitatea Guvernului. Să 
armonizezi în primul rând lacunele și deficiențele de legislație care nu se pupă cu cele ale Comisiei 
Europene și să rezolvăm această problemă și a doua este cea cu călăuzele. Mie încă dl. Bode nu mi-a 
spus, câte călăuze au descoperit sau în colaborare cu SIE, cu SRI-ul, să rezolve această problemă, că 
de aici pleacă defapt totul, de la călăuze. Oprești călăuzele, reduci imigrația în țară. Nu vrem ajutor, 
ajutorul ni-l facem noi care avem nevoie aici în Timișoara, respinsabilitate din partea Guvernului.  
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DL. TABĂRĂ:  În ceea ce privește un raport al dosarelor de călăuze este greu, atâta timp cât el se 
află în stare de cercetare sau urmărire penală, să ni se dea de către cei de la BCCO. Chiar dacă sunt 
trimiși în judecată ei pot să dea eventual un număr de dosare sau de dosare finalozate cu trimiterea în 
instanță, dar și acest lucru după ce îl primesc de la justiție pentru că odată trimiși în judecată trebuie 
să soldeze cu condamnare pentru a lua statutul de călăuză.  
DL. CĂLDĂRARU:  Corect. Și acum să trec la punctele mele. Primul punct se referă la un obiectiv 
de patrimoniu, dacă nu mă înșel de clasa B, care se numește Fabrica de Țigarete Timișoara. Această 
Fabrică de Țigarete Timișoara, în opinia mea personală a fost privatizată oarecum fraudulos. Ea a 
fost vândută cu 5 milioane de lei când ea a fost evaluată la 24 de miliaone de lei pe care și așa o 
consider subevaluată. Pe viitor am rugămintea să intre în atenția noastră pentru că această societate, 
care sunt de fapt trei societăți, care sunt deținute de același personaj cu epoleții pe sub piele și care la 
ora actuală este în insolvență. Poate ar trebui să întreprindem niște cercetări să vedem cine sunt la 
masa credală pentru că în final ei vor veni la Primărie pentru dreptul de preemțiune și atunci noi să 
fim pregătiți pentru că acel obiectiv de acolo are un potențial extraordinar de mare. Vorbim de 7000 
de mp cu spații enorme superbe. De aceea vă rog să îl avem în urmărire, să întreprindem niște 
cercetări, să vedem care este situația. Acum este în insolvență. De ce, nu știu. Așa cum s-a privatizat 
de altfel toată regia autonomă a tutunului. Tot de aceeași persoană a fost luată.  
Al doilea punct se referă la un obiectiv care este al nostru defapt, parțial, dar în mare parte este al 
nostru și se referă la Stadionul CFR. Acest stadion CFR, după cum știm, terenul aparține Primăriei 
Timișoara. Clădirile, inclusiv construcția gazonului aparțin Ministerului Transporturilor și de aceea 
eu am o rugăminte la dl. Primar să ia legătura cu dl. Drulă care este la ora actuală Ministrul 
transporturilor și totodată în alianța noastră comună, să rezolvăm această problemă și să trecem în 
totalitate, clădirile și gazonul la noi în patrimoniu și propun un obiectiv care e o sugestie, ca acolo să 
se construiască, când va veni vremea bineînțeles, un centru de atlettism indoor pentru că sportul se 
practică și iarna și de aceea eu propun acolo un proiect serios, frumos, un centru de atletism indoor 
omologat internațional.  
DL. PRIMAR:  Am un scurt răspuns pentru fiecare dintre cele două intervenții. Eu cel puțin ca și 
locuitor al cartierului Iosefin, dar și ca primar, sunt absolut de acord că Fabrica de Țigări este un 
monument incredibil de valoros pentru noi ca municipalitate și suntem cu ochii pe ea. Noi am avut o 
discuție săptămâna trecută cred cu investitorul care ar vrea să dezvolte pe terenul Elba și e tocmai 
bucata de Fabrica de țigări care nu se află pe acest teren deci oricum toată această zonă se va 
transorma și se va dezvolta în următorii ani și da, noi suntem foarte interesați mai ales să refacem 
legătura peste Bega cu cartierul Iosefin și avem nu în ultimul rând, din cauza asta, pentru prima oară 
după mulți ani, în acest buget pe care l-am votat astăzi și o linie de finanțare pentru drepturi de 
preemțiune. Acum banii ce i-am prevăzut nu vor ajunge ăentru Fabrica de țigări, dar cine știe când va 
veni momentul. Eu nu exclud că ne vom folosi într-adevăr de acest drept. Legat de stadionul CFR, 
cred că este o idee bună. Avem nevoie de un stadion de atletism, acum nu știu când va veni 
momentul să avem bani pentru această mare investiție, doar vă amintesc că sunt foarte mari investiții 
în zona de infrastructură sportivă antamate, Stadionul Lego în Buziașului va costa între 10 și 18 
milioane de euro, deci avem facturi de plătit, dar da în general cred că este o idee bună. Eu pot să vă 
și spun că sunt în discuții deja de când au început negocierile pentru acest Guvern, în decembrie anul 
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trecut. La negocieri, unde am participat am constituit un grup pentru aceste probleme de patrimoniu a 
statului care ar putea să treacă în patrimoniul orașelor și se lucrează la o soluție legislativă și am 
transmis deja și o listă cu anumite terenuri și clădiri care acum sunt în proprietatea Statului Român și 
pe care am vrea să le trecem în proprietatea municipiului și sperăm că atunci când această schimbare 
legislativă va fi în loc, atunci și astfel de idei vor fi mai ușor de implementat. 
DL. TABĂRĂ: Sunt total de acord cu ce a spus dl. Căldăraru legat de crearea unei baze de atletism 
pe viitor. Cred că merge acolo la cât spațiu este și indoor și outdoor. Pe de altă parte nu pot să nu 
mulțumesc colegilor din alianță și celorlalți colegi din opoziție care au achesat la doleanța mea, una 
dintre marile probleme ale mele când am discutat despre buget a fost Stadionul Lego și că au înțeles 
necesitatea includerii acestuia în buget, de faptul că vom intra oarecum în istoria acestui oraș, 
construind o primă bază sportivă care va fi utilizată de toate echipele de fotbal, poate chiar de rugby. 
Va fi o bază pentru evenimente, concerte expoziții și alte acțiuni care se pot derula de către cei din 
orașul Timișoara și chiar dacă la început era orecum un proiect privind cu neîncredere uitați că am 
reușit toți împreună să îl includem în buget și sperăm ca finalizarea acestuia să se petreacă până în 
primăvara anului 2023, construindu-se pe un model lego, mai ales că ar veni oarecum în 
contrapartidă cu Timișoara Capitală Culturala Europeană. Știm că dintr-o discuție cu câțiva prieteni, 
suporteri ai unei echipe, nu mai vreau să spun care pentru că iar se nasc discuții controversate în 
presă, odată cu donarea statuii lupoaicei din centru s-a organizat un meci de fotbal între Ripensia și 
AS Roma, în 1932, sau așa ceva, nu mai știu exact, și ar fi foarte frumos ca dacă stadionul acesta 
lego îl facem, odată cu Timișoara Capitală Cultural Europeană să organizăm după 90 de ani aproape 
un nou meci de fotbal între Ripensia și AS Roma și totodată pentru a nu uita și de cealaltă echipă 
ASU Poli, să invităm o altă echipă, poate Steaua Roșie Belgrad sau Partizan, să facem un patrulater 
frumos cu ocazia inaugurării acelui stadion și să ne bucurăm cu toții de acel proiect. Rămânem 
oarecum în istorie și nu are importanță cine a proiectat, cine a susținut, felicit și vechea administrație, 
pentru că trebuie să spunem acest lucru, pentru că ei au gândit-o și ei au avut curajul să iasă pe piață 
cu un astfel de proiect pe care noi îl ducem mai departe și este foarte important să finalizăm lucrurile 
bune pentru Timișoara.  
DL. LULCIUC:  Referitor tot la fosta administrație voiam să vă întreb d-le primar, acum că avem 
autorizație, avem constructor, avem buget, când se dă ordinul de începere a lucrărilor pentru Baza 
Sportivă din Lipovei? Aproape în fiecare zi când mă duc pe acolo cetățenii mă întreabă dacă mai 
începe. 
DL. PRIMAR:  Da, avem buget, dar nu avem neapărat cash flow. Am fost într-o întâlnire în care am 
fost rugat insistent să prioritizăm stadionul lego, deci începe lupta stadioanelor. Nu pot să vă dau un 
răspuns acum, dar este intenția mea să o facem cât de curând posibil.  
DL. CĂLDĂRARU:  Spre rușinea mea, pentru că eu am fost consilier și în mandatul anterior, mi-a 
sărit puțin în ochi situația Ștrandului Tineretului și apoi am făcut niște verificări. L-am contactat pe 
dl. Boncea care mi-a transmis că de fapt acel Ștrand al Tineretului a fost concesionat din 2004 pe 30 
de ani de zile unei societăți comerciale, care, spre surprinderea mea, nota bene dl. Bodo mi-a spus că 
societatea este cu plățile la zi. Aș vrea să știu ce se întâmplă acolo, dacă există, pentru că nu am aflat, 
când au concesionat s-au prezentat cu un proiect. Se lucrează ceva acolo? S-a lucrat ceva acolo? Să 
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știm și noi ce se întâmplă cu acel spațiu superb care aparține Timișoarei. Nu critic pe nimeni. Am 
aflat, plățile sunt la zi, totul e ok, dar ce se întâmplă acolo?  
DL. LAȚCĂU:  Problema aceasta o avem în mai multe zone din oraș, concesiuni făcute înainte de 
2010. De exemplu avem situația aceasta cu Balta Aurora, în Dâmbovița, în care un cetățean practic a 
concesonat luciul de apă și a primit concesiune pe durata existenței clădirilor, care poate fi, dacă o 
reabilitezi și o întreții, următorul secol. Practic acum noi suntem într-un punct în care avem într-un 
cartier cu spațiu verde puțin, avem o baltă foarte valoroasă și nu putem să transformăm acest spațiu 
într-un spațiu public la care să aibe acces toți cetățenii Dâmboviței și cred că da, va trebui să luăm 
acest taur de coarne și la un moment dat să ne uităm prin tot istoricul acesta de concesiuni și cadouri 
făcute demult, ce putem să mai recuperăm.  
DL. TABĂRĂ:  Eu voiam doar să spun că voi prelua ca interpelare ce a spus dl. Căldăraru și vom 
verifica ce se întâmplă acolo. Cât privește situația din Aurora, acolo știu că este și un proiect de drum 
în spate. Trebuie văzut când, cum și ce vom face cu el.  
DL. PRIMAR:  Vreau doar să adaug o laudă, un compliment pe care vreau să vi-l fac. Eu cel puțin 
simt că acest Consiliu Local și vorbesc aici de toate cele patru partide ia foarte în serios acest rol de a 
fi un custodian pentru patrimoniul orașului. Sunt foarte multe întrebări în comisii, sunt dezbateri aici 
în plen și poate mai degrabă verificăm încă o dată înainte să facem vreo greșeală și să dăm cuiva un 
spațiu sau un teren și să ajungem în situații de genul. Vreau să vă mulțumesc, știu că este și multă 
muncă să vă uitați cu exactitudine și corectitudine la aceste proiecte și cred că acesta este rolul dvs. și 
cred că dacă continuăm așa și dacă apoi mai avem și tăria politică să ne luptăm pentru alua înapoi 
anumite lucruri care poate s-au dat fără să fi trebuit, atunci sunt sigur că vom face cinste mandatului 
nostru de aleși.  
D-NA SZILAGYI:...........Fac un apel acum special acum pentru dvs.dl. viceprimar Tabără, să 
încercați prin Poliția Locală să întărim controlul împotriva abandonului ilegal de deșeuri pentru că e 
o plagă pentru oraș, un cost absolut enorm și niște bani care ar trebui să fie cheltuiți probabil ca să 
punem niște sisteme video de supraveghere, care sunt absolut necesare și să creăm niște centre de 
colectare civilizate și de asemenea să facem campanii de educare și conștientizare a populației. Se 
dau foarte puține amenzi în ultimii ani. Am înțeles că acum a fost motivul pandemiei și faptul că 
polițiștii locali erau ocupați cu controlul persoanelor bolnave, dar acum, având în vedere că indicele 
scade probabil că vor avea mai multă disponibilitate să urmărească aceste aspecte.  
DL. TABĂRĂ: Mă bucur că îmi susțineți ideea că și eu am zis că este nevoie de camere video. Eu 
am lansat ca inclusiv pentru siguranța cetățeanului e nevoie și pe malul Begăi și în viitor, cât putem 
de repede instalăm acele camere, pentru că eu nu am fost unul dintre cei care au crezut foarte mult în 
acest sistem video, până am fost la ei și am văzut efectiv cum este monitorizat centrul orașului. Sigur 
că în toată această perioadă a fost o problemă dificilă pentru că mai mult de jumătate din polițiștii 
locali erau axați pe verificarea celor aflați în caranțină și în izolare, pe paza centrelor de vaccinare, pe 
paza migranților carantinați și erau doar două echipaje care mergeau pe sesizări. Să sperăm că odată 
cu ieșirea din această criză pandemică și sper să fie cât mai repede, Poliția Locală și prin noua 
organizare care va avea loc într-un timp foarte scurt, întrucât există deja o organigramă, mai rămâne 
doar să om discutăm puțin cu dl Primar și să o aducem la cunoștința dvs. efectivele oarecum vor 
crește, pentru a fi prezente pe stradă, printre cetățeni și pentru cetățeni. Scopul nu este de a da amenzi 
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foarte multe ci de a descuraja și cu cât amenzile sunt mai puține să înțelegem că efectul este mai 
mare prin faptul că lumea a înțeles. Sigur că cei care greșesc trebuie să fie sancționați, sigur că 
trebuie descurajați cei care depozitează deșeurile pe aceste spații oarecum libere și am avut dicuții 
inclusiv cu dl. City manager pe aceste aspecte și încercăm să găsim modalitatea de a lua măsuri 
foarte dure împotriva celor care nu se îngrijesc de mediu și care practic ne afectează la buget și cum 
spunea dl. Primar și am citit în presă că din acești bani am putea să dirijăm către săli de sport sau 
către școli, creșe, am putea să facem altceva cu banii aceștia. Sigur că aveți dreptate și mă bucur că 
susțineți chestiunea cu camerele video. Am discutat-o și cu viceprimarul Ruben și în funcție de banii 
pe care îi avem la buget îi folosim în acest sens.  
D-NA SZILAGYI: Aș vrea să atrag atenția că sunt foarte multe locații, noi am estimat că în jur de 
10, în afara orașului, la periferie, care în momentul de față, după estimările noastre sunt cam 15 mii 
de tone de deșeuri din construcții și demolăr, iar aceste locații unde se aduc deșeuri de așa numiții 
pirați ai deșeurilor, nu știu, sunt firme, sunt persoane particulare, dar e o piraterie și o ilegalitate 
totală, trebuie să fie urmărite și acestea prin camere video și vă rog să luați în vedere că nu numai 
centrul orașului sau orașul în sine ar trebui să fie verificat ci și aceste locații din afară. 
DL. TABĂRĂ:  Dacă nu sunt în competența noastră teritorială nu vom putea sigur. Pe ade altă parte 
trebuie să avem în vedere pe viitor și un astfel de loc pentru depunerea deșeurilor din construcții. 
?            : neinteligibil. 
DL. PRIMAR:  Din păcate nu se preia tot ce ar trebui și asta în ședința următoare ar trebui să vă 
supunem la vot un hcl care are această cerință de a veni cu dovada depunerii deșeurilor într-un mod 
legal, dar am o veste bună, breaking news acum la sfârșit de ședință polițiștii locali, dacă încă nu ați 
citit pe Tion, polițiștii locali din cadrul Serviciului Protecția Mediului au acționat împreună cu 
reprezentanți ai Biroului Salubrizare în cartierul Kunz unde au surprins în flagrant un bărbat care a 
abandonat deșeuri dintr-un autovehicul. S-a solicitat sprijinul Gărzii de Mediu Timiș care a 
sancționat persoana în cauză cu o amendă de 6000 de lei pentru abandon deșeuri și una de 30000 lei 
și pentru prima oară s-a dispus confiscarea mașinii. Asta este de acum o oră, mi-a transmis dl. 
Domășneanu de la Poliția Locală și mă bucur foarte mult că merge înainte. 
DL. DIACONU:  Felicitări. 
DL. TABĂRĂ:  Cred că întâlnirea asta live nu ne mai lasă să ne despărțim. Ne bucurăm că ne 
vedem.  
DL. ȚOANCĂ:  E bine că citiți presa în timpul plenului.  
DL. DIACONU: Totul e bine, și partea de camere video e extraordinară dacă de la intenții la 
realitate nu ar fi un drum atât de lung, asfel că bugetul pe care l-am votat astăzi nu cuprinde nici urmă 
de camere video iar proiectul de monitorizare pe Bega este finanțat cu 5% din valoare lui anul acesta.  
DL. SANDU:  Legat de subiectul pe care tocmai l-am discutat, dincolo de ceea ce fac acești pirați ai 
deșeurilor, ei își fac și reclamă. Găsiți anunțurile lor pe stâlpi, în ziare, transport moloz. Cred că ar fi 
foarte facil pentru cei de la Poliția Locală, de la Garda de Mediu să urmărească pur și simplu aceste 
mașini, să vadă unde se duc pentru că e foarte clar că aceste transporturi sunt ilegale și toate aceste 
molozuri pe care ei le încarcă de la diferite locații se transportă undeva și în cea mai mare parte 
probabil ilegal.  
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DL. ȚOANCĂ: Nu vreau să închei ședința într-o notă cinică sau negativistă, dar trebuie să îi 
răspund d-lui Căldăraru. Nu vom putea face nimic cu Stadionul CFR. În 2013 exista o majoritate cam 
de genul pe care o aveți dvs acum numai că se chema altfel, se chema USL. Eu am inițiat ca 
reprezentant al consiliului local, împreună cu Sorin Doda, președintele Clubului de rugby de atunci, 
un proiect de hotărâre să facem stadion de rugby pe stadionul CFR. Domnul primar Robu, de atunci 
s-a întâlnit cu d-na Ramona Mănescu, dl. deputat Grindeanu s-a întâlnit cu primul ministru Ponta, ne-
au spus că este dincolo de puterea lor pentru că acea infrastructură în care nu s-a mai investit din anii 
70 este a unor terți, CFR infrastructură, sindicate ș.a.m.d. și dacă la începutul discuțiilor am scos un 
CF in extenso curat, după două luni când am vrut să continui acel hcl să-l pregătim, vă dați seama se 
investea din privat în stadionul de fotbal și în spate mutam un stadion de rugby ne-am trezit cu 52 de 
notificări și procese. Deci dacă avem vreo intenție de genul acesta ne vom trezi asociația cutare, un 
sindicat care spune că e din perioada interbelică ș.a.m.d. Răspunsul de la primul ministru de atunci și 
de la ministra de resort a fost ”evaluați-l și cumpărați-l”. S-a ajuns la o sumă care nu are legătură cu 
realitatea. Ce poate să facă însă Primăria, viceprimarul Tabără și cu primarul Fritz? În spate acolo în 
zona Gării sunt construcții ilegale, e o rampă clandestină de gunoi, se iau chirii la negru, sunt 
spălătorii ilegale, deci dacă intră acolo cineva veți vedea ce înseamnă și suntem la 5 minute de 
catedrală. Sau bugetăm la anul o sumă care nu are legătură cu realitatea și cumpărăm acele fiare 
vechi, pentru că sunt fiare vechi, sau schimbă guvernul Câțu sau cine mai vine, pune în legea 
expropierii posibilitatea ca acolo unde municipalitățile, UAT-urile au teren, pentru că noi nu luăm 
nicio centimă impozit sau îi ardem la impozit, deși nu e corect penru că mai sunt copii care fac sport 
acolo. Aveți perfectă dreptate dl. Căldăraru, dar în 2004 când s-a concesionat Ștrandul Tineretului nu 
a fost Primăria, nici Consiliul Local, era la ADP, balta la fel, au fost procese, sigur că subscriu la 
ceea ce spunea dl. Lațcău cu ochii de acum nu am mai fi concesionat acum. Problema este că trebuie 
făcută ordine în zona respectivă, dar noi toți fiind timișoreni ne amintim cum arătau acele bunuri, 
efectiv rampe clandestine de gunoi, atât Ștrandul Tineretului abandonat cât și Aurora.  
DL. DIACONU:  Mi-ar place să fi fost la ADP. Toate aceste contracte de concesiune poartă 
semnătura primarului, viceprimarului de la momentul respectiv. 
DL. TABĂRĂ:  Să dea Dumnezeu să terminăm stadionul Lego, bazele propuse, sala polivalentă. 
DL. ȚOANCĂ: Dar trebuie și CFR-ul clarificată situația, că suntem luați de fraieri.  
DL. TABĂRĂ:  Avem câțiva ani pentru că e clar că nu e un proiect care să îl facem mâine. 
DL. PRIMAR: Haideți să terminăm nu doar stadioanele ci și ședința asta, eu vă promit că  suntem 
aici și mâine pentru tot felul de idei și interpelări. 
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