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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

PROCES - VERBAL 
Încheiat astăzi 29.06.2021 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

 Preşedinte de şedinţă –DL. ȚOANCĂ RADU DANIEL 
 Din cei de 26 de consilieri au fost prezenţi 21ș 
 Au absentat:  Ambrus Raul, Maris Daniela, Andra Lapadatu, Paula   
Romoceanu si Sandu Constantin 

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.787   din data de  
23.06.2021 
 

  
 

     Anexă 
                                                                                                                  La 

Dispoziția nr. 787 
                                                                                                                  Din data 

de  23.06.2021 
 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 
data de 15.06.2021. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timişoara a terenurilor  înscrise în C.F. nr. 415143 Timișoara, C.F. nr. 
415145 Timișoara și C.F. nr. 415146 Timișoara, ce fac obiectul renunţării la 
dreptul de proprietate de către societatea PARK MODOȘ SRL și trecerea 
terenurilor respective din domeniul privat al Municipiului Timișoara în 
domeniul public al Municipiului Timișoara. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timişoara a terenurilor  înscrise în C.F.nr. 449127 Timișoara și  C.F.nr. 
428536 Timișoara, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către 
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EUROBANAT PETROCHEM-P SRL și trecerea terenurilor respective din 
domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al 
Municipiului Timișoara. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat, în 
domeniul public al municipiului Timişoara, a terenurilor  înscrise în C.F. nr. 
449670, 449694, 451604, 447089, dobândite prin Contractul de donaţie 
nr.578/12.04.2021, încheiat între SC LIDL ROMÂNIA SCS, SC DOMUS 
MEX SRL, MICRON ZCP 2018 SRL şi municipiul Timişoara.   

5. Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe o perioadă de 5 ani a Contractului 
de comodat nr.5/29.07.2016, încheiat cu Direcția Fiscală a Municipiului 
Timișoara, pentru spațiul situat în Timișoara, Piața Victoriei, nr.1B. 

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

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Agendei manifestărilor culturale  din 
anul 2021 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de prestări servicii 
de asistență tehnică rambursabilă ”Asistență pentru încălzirea durabilă și 
eficiență energetică pentru orașul Timișoara” încheiat cu Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare. 

9. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A. 
CALOR Timișoara asupra imobilului din str. Oituz nr.3. 

10. Raportul  de activitate cu nr. SC2021 – 016535/11.06.2021  al domnului 
consilier Ovidiu Merean,  pentru perioada noiembrie 2020 – decembrie 2020. 

11. Raportul  de activitate cu nr. SC2021 – 016844/15.06.2021  al domnului 
consilier Boldura Vlad-Andrei,  pentru perioada noiembrie 2020 – decembrie 
2020. 

12. Raportul  de activitate cu nr. SC2021 – 016841/15.06.2021  al domnului 
consilier Lulciuc Adrian,  pentru perioada noiembrie 2020 – decembrie 2020. 

13. Raportul  de activitate cu nr. SC2021 – 016900/15.06.2021  al doamnei 
consilier Mariș Daniela Mirela,  pentru perioada octombrie 2020 – decembrie 
2020. 

14. Raportul  de activitate cu nr. SC2021 – 016965/16.06.2021  al domnului 
consilier Diaconu Dan,  pentru perioada noiembrie 2020 – decembrie 2020. 

15. 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. 
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PUNCTUL  1 AL ORDINEI DE ZI 

 
1.Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local 
din data de 15.06.2021 
 

DL.ȚOANCĂ: Deschid procedura de vot: 

- 14 voturi pentru 

DL.ȚOANCĂ: Supun la vot ordinea de zi: 

- 16 voturi pentru 

DL.ȚOANCĂ: Supun la vot ordinea de zi suplimentară: 

- 18 voturi pentru 

DL.ȚOANCĂ: Supun la vot ordinea de zi în integralitatea sa: 

- 17 voturi pentru. 

 

PUNCTUL  2 AL ORDINEI DE ZI 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timişoara a terenurilor  înscrise în C.F. nr. 415143 Timișoara, C.F. nr. 
415145 Timișoara și C.F. nr. 415146 Timișoara, ce fac obiectul renunţării la 
dreptul de proprietate de către societatea PARK MODOȘ SRL și trecerea 
terenurilor respective din domeniul privat al Municipiului Timișoara în 
domeniul public al Municipiului Timișoara 

DL.ȚOANCĂ: Deschid procedura de vot: 

-19 voturi pentru. 
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PUNCTUL  3 AL ORDINEI DE ZI 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timişoara a terenurilor  înscrise în C.F.nr. 449127 Timișoara și  C.F.nr. 
428536 Timișoara, ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către 
EUROBANAT PETROCHEM-P SRL și trecerea terenurilor respective din 
domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului 
Timișoara 

 

DL.ȚOANCĂ: Deschid procedura de vot: 

- 20 de  voturi pentru. 

 

PUNCTUL  4 AL ORDINEI DE ZI 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat, în 
domeniul public al municipiului Timişoara, a terenurilor  înscrise în C.F. nr. 
449670, 449694, 451604, 447089, dobândite prin Contractul de donaţie 
nr.578/12.04.2021, încheiat între SC LIDL ROMÂNIA SCS, SC DOMUS 
MEX SRL, MICRON ZCP 2018 SRL şi municipiul Timişoara 

 

DL.ȚOANCĂ: Deschid procedura de vot: 

- 20 de  voturi pentru. 

 

PUNCTUL  5 AL ORDINEI DE ZI 

5.Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe o perioadă de 5 ani a 
Contractului de comodat nr.5/29.07.2016, încheiat cu Direcția Fiscală a 
Municipiului Timișoara, pentru spațiul situat în Timișoara, Piața Victoriei, 
nr.1B 

DL.ȚOANCĂ: Deschid procedura de vot: 
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- 20 de  voturi pentru. 

 

PUNCTUL  6 AL ORDINEI DE ZI 

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

DL.ȚOANCĂ: Deschid procedura de vot: 

- de  voturi pentru. 

 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Agendei manifestărilor culturale  
din anul 2021 a Casei de Cultură a Municipiului Timișoara 

D-NA ILIESCU: Vreau să adresez o întrebare legată de acest proiect. Am 
observat faptul că în Anexa la proiect sunt trecute anumite activități care au avut 
loc deja – Târgul de Paște, Cireșar și Ziua Europei, 9 mai. Din cât cunosc eu, nu 
pot fi decontate retroactiv, prin urmare, vreau să întreb cum se regăsesc pe această 
anexă. 

DL.ȚOANCĂ: Doamna consilier are dreptate, nu putem vota, mai ales cu impact 
financiar, acțiuni retroactive care să producă efecte care s-au întîmplat. Până vom 
primi un răspuns, propun să trecem peste acest punct, urmând să revenim la el. 

 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de prestări 
servicii de asistență tehnică rambursabilă ”Asistență pentru încălzirea 
durabilă și eficiență energetică pentru orașul Timișoara” încheiat cu Banca 
Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare 
D-NA ILIESCU: Dacă se poate să ne fie prezentat proiectul, ce se așteaptă în 
urma contractării serviciilor care fac obiectul proiectului de hotărâre. 
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DL.LAȚCĂU: Vorbim despre un contract de consultanță cu Banca Mondială care 
are practic două componente: una se referă la mixul energetic pe care orașul îl 
folosește pentru încălzire și modul în care se poate face, sustenabil, iar a doua 
componentă se referă la strategia de eficiență energetică. Vorbim de o consultanță 
care să ofere o perspectivă pe termen lung producerii de energie termică și nu 
numai, în așa fel încât această strategie să fie ancorată în direcțiile europene în 
modul în care comisia europeană finanțează, în posibilitățile de finanțare pe 
P.N.R.R. și în final în lucrurile care sunt de interes pe piața energetică europeană în 
acest moment, astfel încît planul tehnic să poată să aibă și o susținere financiară 
atât  din suse nerambursabile cât și din surse private, iar la pachet cu acest aspect 
vine și strategia de eficiență energetică, pentru că nu se poate rezolva problematica 
termoficării fără să includem în subiect și eficiența energetică și fără să ne 
asigurăm că nu ajungem cu soluțiile doar la centrale sau  pe rețeaua de transport și 
mergem până pe casa scării și în apartamente și acest capitol de eficiență 
energetică practic acoperă și această nevoie de a putea să rezolvăm și probleme 
punctuale ale timișorenilor. 
D-NA ILIESCU: Doresc să întreb dacă se va lua în considerare în aceste 
documentații ce urmează a fi realizate situația financiară actuală a societății, 
impactul avut în finanțele societății legat de ultimele evenimente, cu referire în 
mod special la amenda primită. 
DL.LAȚCĂU: Contractul acesta nu este cu Coltermul, este cu primăria Timișoara, 
entitate care administrează sistemul de alimentare cu energie termică a orașului, 
deține întreaga rețea de transport și distribuție și o bucată majoritară din 
echipamentele de producție. Primăria creează acest plan, va investi și va căuta 
finanțare și parteneri pentru dezvoltarea acestor sisteme. Avem în implementare un 
proiect, etapa a doua de termoficare, început de d-nul Diaconu, care acum este în 
fază de execuție, unde administrația locală este cea care a accesat contractul de 
finanțare și face implementarea pe rețeaua de transport și distribuție a agentului 
termic. V-aș ruga să nu amestecăm cele două lucruri. 
D-NA ILIESCU: Știu foarte bine care este situația, nu pot să fac abstracție de 
faptul că Primăria Timișoara figurează cu niște datorii consistente către această 
societate iar în ipoteza în care va intra în insolvență, prioritar pentru această 
societate va fi recuperarea datoriilor, inclusiv de la primărie. Nu putem separa 
complet Coltermul și parte din patrimoniul deținut de primărie în legătură cu 
această societate. 
DL.MOȘIU: Cred că d-ra Iliescu are dreptate. Primăria va primi consultanță pe 
niște proiecte care s-au mai făcut în decursul anilor. Care credeți că ar fi eficiența 
energetică, după cum scrie aici? Am înțeles că primăria trebuie să investească. 
DL.LAȚCĂU: Sunt două aspecte. Componenta acestui contract pe care noi îl 
semnăm cu banca, care are un termen final de livrare de 11 luni. Prima parte 
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conține mixul energetic, aici întrebăm cum producem energie termică sau electrică 
sau orice fel de energie pe care o producem. În tranziția spre o energie verde, avem 
nevoie de o tranziție care etapizat să meargă și prin hidrocarburi. În această speță 
vorbim de gaz. Avem nevoie de un mix care să conțină materiale verzi care produc 
certificate pozitive, nu negative, iar experții băncii își iau responsabilitatea de a 
privi lucrurile bune, cele care au nevoie de îmbunătățire și să formuleze o strategie 
de dezvoltare sustenabilă și bancabilă pe care primăria în următorii ani să poată să 
o implementeze. Asta vine la pachet cu eficiența energetică. Pentru că degeaba 
schimbăm țevile, degeaba modernizăm centrala, dacă rețeaua de țevi de pe casa 
scării sau dacă blocurile nu trec prin acest proces de eficiență energetică. Practic, 
cele două vor fi sincronizate. Timișoara are un plan integrat de eficiență energetică. 
Pentru a putea accesa fonduri europene pentru eficiență energetică, este necesar un 
document actualizat la zi. Precum în cazul mobilității. 
DL.CRAINA: Aș vrea să ne lămuriți vis a vis de câteva aspecte: care a fost 
procedura prin care se dorește semnarea acestui contract cu Banca Internațională 
pentru Reconstrucție și Dezvoltare, dacă nu au fost și alte instituții, alte companii 
care ar dori și ar avea cunoștințele necesare să se implice în asemenea proiecte, 
cum s-a ajuns la sumă, de ce nu este mai mare sau mai mică cu 10-20-30% și care 
sunt obiectivele pe care această societate trebuie să le îndeplinească în urma 
semnării contractului și care vor fi măsurile pe care Consiliul Local, respectiv 
Primăria, le va aplica în cazul în care contractul nu va fi respectat conform 
cerințelor și așteptărilor prezentate in expunerile anterioare. 
DL.LAȚCĂU: De ce Banca Mondială? Sunt două-trei instituții de genul Băncii 
Mondiale care pot să ofere consultanță pe astfel de soluții, vorbim de Banca 
Mondială, de Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare și de puține alte 
instituții. Noi am fi putut să mergem și într-o altă abordare, în care să găsim un 
consultant privat, să facem o licitație, sunt multe firme care oferă consultanță în 
energie. Dar în momentul în care un consultant privat vine și îți vinde o soluție de 
termoficare, vinde o soluție care este trecută deja printr-un filtru al propriilor 
parteneriate. În momentul în care un consultant privat vine și îți face un mix 
energetic, el îl face bazat pe portofoliul său de clienți și pe portofoliul său de 
produse. Banca nu este un livrator de soluții, banca nu îți face proiectul, nu vinde 
echipament, nu produce turbine și instalații. Banca face filozofia sistemului în 
avantajul orașului, fără nici un interes terț. Parteneriatele cu Banca Mondială sau 
cu B.E.R.D. sunt lucruri de bun augur. Soluțiile pe care banca le oferă sunt 
finanțabile în două moduri: odată sunt gândite din start să fie finanțabile pe 
programele operaționale sau în cazul acesta pe programul de reziliență, putându-se 
obține finanțări nerambursabile și dacă este o bucată care nu este finanțabilă prin 
mecanismele de finanțare nerambursabile prin programul operațional regional sau 
prin programul de reziliență, sunt finanțabile prin bănci private, care vin și 
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investesc tocmai pentru că un astfel de plan este făcut cu sigiliul și cu semnătura 
băncii mondiale care oferă credibilitate unui investitor privat să vină să investească 
într-un astfel de sistem. O soluție privată nu oferă această credibilitate. Referitor la 
a doua întrebare, de ce această sumă, vorbim de 900.000 lei, o sumă relativ mică 
pentru un contract la această dimensiune. Contractele cu Banca Mondială, în 
general cu aceste instituții au o altă cale legală decât un contract în mod normal. 
Ele nu trec printr-o procedură de achizuție, de licitație publică, există un 
memorandum semnat între bancă și Guvernul României și toate aceste parteneriate 
sunt exceptate din legislația națională de achiziții publice. Ele nu se supun unui 
studiu de piață sau a unei licitații publice deschise. Banca nu are ca obiect profitul. 
Suma aceasta are ca obiect acoperirea de costuri, nu profitul.  
Dl. LAȚCĂU:  Ce face consiliul local? Consiliul local aprobă și monitorizează 
strategia aceasta și va veni, va trece prin consiliul local, va fi dezbatere publică și 
consiliul local și-o va asuma și o va vota. Atât în procesul de elaborare cât și în 
final produsul pe care banca îl va livra va trece prin și prin dezbaterea consiliului 
local.  
Dl. CRAINA: Cum s-a ajuns la suma de 900 mii lei? De ce nu 800 mii? Care au 
fost claculele? În cazul în care acest contract nu va aduce îmbunătățirile pe care toți 
le așteaptă care sunt sancțiunile pe care le poate aplica consiliul local? Plătim niște 
servicii, acestea sunt executate în proporție de 80%, ce posibilități are consiliul 
local vizavi de banii pe care riscă să-i plătească și realizările să nu fie pe măsura 
plății făcute?  
Dl. LAȚCĂU:  Nu construim un gard, vine o firmă măsurăm cântărim și vedem ce 
s-a făcut și în funcție de situația aceasta reacționăm. Banca livrează o consultanță 
care stă la baza strategiei. Într-un final noi ne asumăm această strategie, dacă o 
punem sau nu în aplicare asta e o discuție secundară. Acesta e riscul oricărui alt 
contract. Prețul ia în calcul timpul, activitățile, sarcinile, nevoia de a aduce în 
domenii convergente și bazat pe aceste costuri ale acestei strategii a fost gândit 
prețul.  
Dl. ȚOANCĂ: Consiliul local nu are pârghii asupra Băncii Mondiale. Mergem pe 
buna credință, nu-i putem trage la răspundere dacă au livrat sau nu produsul. 
Dl. NEGRIȘANU: E o sumă rambursabilă, noi putem să deducem suma din 
primul contract pe care-l facem în baza a ceea ce ne propun ei. Noi trebuie să 
implementăm măcar un proiect ca să putem recupera suma.  
Dl. DIACONU: E o confuzie în rândul opiniei publice, din comunicarea care 
spunea că Banca Mondială va rezolva problema, ori acesta e un acord care se 
referă la două documente ale primăriei, care se referă la sistemul centralizat de 
energie termică, un sistem public al orașului, dar întrebarea era dacă au fost discuții 
cu BERD și cu BEI? Anii anteriori asistența tehnică era gratuită de către BEI, 
BERD. Rugămintea e ca auditul tehnic al Băncii Mondiale la sistemul centralizat 
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de energie termică, să fie pus la dispoziția noi echipe de experți. E o asistență care 
se acordă primăriei nu COLTERM.  
Dl. LAȚCĂU:  Suntem în discuții și cu BERD și cu BEI și pe alte subiecte, BERD 
dorește să finanțeze acest proiect. Deci BERD va putea să finanțeze sumele 
neeligibile din fonduri europene. Dacă avem un proiect de 100 de milioane și 20 de 
milioane sunt neeligibile acestea vor fi finanțate de BERD.  
Dl. ȚOANCĂ:        Supun la vot proiectul.  
Se numără voturile: 20  voturi pentru 
 
Dl. PRIMAR: La punctul 7. Am clarificat cu dna contabilă și cu dna Director de la 
Direcția Economică, la noi finanțarea e aprobată prin bugetul anual unde Casa de 
Cultură primește o sumă de bani iar cele 3 proiecte sunt incluse și în proiectul de 
management al fostului director Dehelean, deci se consideră că Casa de Cultură a 
putut cheltui acești bani.  
Dl. ȚOANCĂ:        În trecut erau sincope, se vota bugetul târziu și unele 
evenimente din primul trimestru erau compromise pentru că nu era bază legală, nu 
erau eligibile.  
Dl. PRIMAR: Lucrăm la un cadru pentru  o finanțare multianuală ca să evităm să 
nu avem evenimente deloc în primele 6 luni apoi în toamnă să le ținem pe toate.  
Dl. DIACONU: Consiliul local trebuie să autorizeze fiecare dintre plăți fiecare 
dintre proiecte, rugămintea mea e ca acesta să fie primul proiect după buget, cel cu 
Agenda Culturală fiindcă modificarea lui OUG 51 eu o trăiesc din anul 2012, ea nu 
s-a modificat nici până acum.  
Dl. ȚOANCĂ:        Supun la vot proiectul.  
Se numără voturile: - 16 voturi pentru 

- 2 abțineri 

 
 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al R.A. 
CALOR Timișoara asupra imobilului din str. Oituz nr.3. 
 
Dl. ȚOANCĂ:        Supun la vot proiectul.  
Se numără voturile: - 18 voturi pentru. 
 
Punctele 10, 11, 12, 13, 14 le luăm la cunoștință.  
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PUNCTUL 1 - ANEXA LA ORDINEA DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terții a 
Consiliului Local al  Municipiului Timișoara, în vederea negocierii închirierii 
spațiului din imobilul situat în Bv. Revoluției nr.2 - Str. Cicio Pop nr.2, 
proprietatea Companiei Naționale Poșta Română S.A., în scopul asigurării 
procesului de învățământ în condiții optime al Colegiului Național Pedagogic 
”Carmen Sylva”. 
 
Dl. ȚOANCĂ:        Supun la vot proiectul.  
Se numără voturile: - 19 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 2- ANEXA LA ORDINEA DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor aferente sortării 
deșeurilor reziduale și a deșeurilor reciclabile, tarife practicate de operatorul 
Compania Locală de termoficare COLTERM SA în Stația de sortare deșeuri 
a Municipiului Timișoara. 
 
Dl. ȚOANCĂ:        Supun la vot proiectul.  
Se numără voturile: 20 voturi pentru. 
Trecem la interpelări.  
 
DL. MOȘIU:  Am două interpelări pentru dl. Primar. E a patra în legătură cu 
Podul Decebal de la Neptun. V-aș ruga eventual să vină cineva cu o situație de 
lucrări să facem o sponsorizare pentru vopseaua respectivă. Începe totuși sezonul 
turistic și este în aceeași stare de grafitti. Știu că zâmbiți dl. Primar, dar în 
Germania arăta altfel, credeți-mă. Iar a doua interpelare este în legătură cu ceasul 
floral care mai are vreo lună și ceva autorizația de construire valabilă. E în aceeași 
fază, doar că iarba s-a uscat și e firesc să fie, dar mai mulți tineri au spus să îl 
facem derdeluș. Putem să îl folosim iarna să îl facem derdeluș dacă e complicat să 
îl renovăm. E a treia interpelare. Expiră autorizația de construire și a durat cam doi 
ani de zile. Acum sigur, actuala administrație va face mult mai rapid cu alte 
persoane, dar autorizația expiră într-o lună jumătate. Sperăm să nu mai fie stare de 
alertă, dar haideți să-l facem în stare de alertă. 
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DL. ȚOANCĂ:  Am și eu o rugăminte. În momentul în care vine a doua și chiar a 
treia interpelare să solicităm termen și răspuns scris, așa cum era înainte, că nu se 
poate să interpelezi un subiect un an și jumătate și nimeni să nu-ți răspundă. Rog să 
se consemneze în procesul verbal ca departamentele de specialitate ale Primăriei 
sau a serviciilor din subordine să dea un răspuns scris colegului nostru Moșiu. 
DL. MOȘIU:  Dl. Primar, spuneți consilierilor dvs. că podul nu este nici în fața 
casei mele iar ceasul nu este în grădina mea. Eu cred că nu cunosc orașul și nu este 
în proprietatea familiei mele.  
DL. CĂLDĂRARU:  Am să fac din nou o interpelare referitoare la Ștrandul 
Tineretului. Ștrandul Tineretului, domeniu public al municipiului Timișoara are o 
suprafață de 74000 mp. În 2004 s-a încheiat un contract de concesionare, semnat 
atunci de dl. primar Ciuhandu și de dl. Miuț în care s-a concesionat acest teren pe 
30 de ani. Între timp acolo s-au întâmplat niște lucruri, sunt două construcții 
întabulate. Credeți că nu merită să ne interesăm ce facem cu acest teren fiind 
domeniu public? Să vedem dacă într-adevăr contractul de concesionare, clauzele 
din el au fost respectate și în consecință să purcedem ca atare. L-am rugat pe dl. 
Boncea totodată să transmită pe email tuturor colegilor mei din consiliul local acest 
contract inclusiv anexa ca să vedeți despre ce e vorba. Am stabilit cu dânsul ca joi 
(01.07.2021) să facem o deplasare cu dl. viceprimar Tabără, cu colegi din comisia 
2 care se ocupă de administrarea domeniului public și privat și împreună cu Poliția 
Locală. Aș dori să am un răspuns scris din partea Serviciului Juridic referitor la 
acest contract. Nu sunt jurist, nu mă pricep și aștept o soluție din partea 
departamentului juridic.  
     Mă adresez d-lui city manager. Vreau să știu când v-ați plimbat ultima oară prin 
Timișoara, mai exact prin Parcul Botanic? 
DL. CREIVEANU: În această dimineață între orele 6-7. 
DL. CĂLDĂRARU:  Ați fost în Parcul Botanic deci. Ați văzut ce se întâmplă 
acolo? Nu e în regulă. Ați văzut cum arată toaleta de acolo? Este dezastru. Mai 
nou, a apărut și pe facebook, acum de pe strada V. Onițiu este o platformă 
clandestină de gunoi. Ce se întâmplă cu societățile noastre, Retim-ul celelate 3? Ce 
se întâmplă cu ele? Ne facem treaba sau nu? Nu este în regulă ce se întâmplă și 
apoi vin toți și înjură. Și îl înjură poate pe bună dreptate pe dl. Primar pentru că dl. 
Primar și domnii viceprimari au în total 6 consilieri plus 4 consilieri, plus șefi de 
cabinet, plus city manager. Probabil nu ajung. Ce facem domnilor? Ne batem joc 
de oarș? Sau poate trebuie să lansăm o colectă de bani să luăm în custodie câte o 



12 
 

jardinieră din aceea din oraș, s-o îngrijim noi și s-o facem noi pentru că nu o să 
meargă dl. Fritz să pună el jardiniere când avem Horticultura, avem societăți 
abilitate pentru așa ceva. Și mai doresc un răspuns de la Serviciul Juridic. Ce se 
întâmplă cu Ștrandul Termal? Care e situația Ștrandului Termal? Se pare că tot al 
nostru este, nu? Și ce facem? Să știți că Uszoda nu rezolvă problema. E și aia 
foarte bună acolo, e ok, dar nu rezolvă problema pe timp de vară. D-le 
administrator public am rugămintea să vegheați asupra acestui oraș și să ne 
informați referitor la ce măsuri se iau. Am rugamintea să vegheați asupra acestui 
oraș și să ne informați referitor la ce măsuri se iau. Informați-l pe domnul primar 
despre situație pentru ca sunteți numit de dânsul. 
 Așa intru la îndoială când văd că avem 3 membri în C.A.RETIM care iau 
3500 lei pe lună… 
DL. ȚOANCĂ: Înțeleg că îi solicitați, sau domnul administrator public va avea 
inițiative ca pe viitor să prezinte un raport de activitate. 
DL. CĂLDĂRARU: Vreau să se implice toți, inclusiv  aparatul de specialitate să 
se implice serios în rezolvarea problemelor Timișoarei. Vorbeam în sedinta trecută 
că sunt 644, dar o parte din ei sunt degeaba. 
DL. TABĂRĂ: Referitor la Ștrandul Tineretului. Acolo s-a mai făcut o sesizare 
către Poliția Locală, s-au deplasat la locație și urmează ca în cursul acestei 
săptămâni să mergem împreună cu dl. Director de la Dir. Patrimoniu  pentru a 
constata care este situația exactă în ceea ce privește construcția clădirilor și 
respectarea contractelor. Referitor la răspunsul de la departamentul juridic, nu cred 
ca va fi o problem. Va fi sesizat și se va da un punct de vedere. Din câte știu eu  s-a 
mai discutat despre partea juridică a acestui contract și în trecut și prin urmare 
contractul încă este în derulare. 
DL. PRIMAR:  Munca domnului city manager nu se poate despărți de munca 
aparatului. Are o funcție de conducere în această primărie și prin asta răspunde ca 
și mine, ca si domnii viceprimari pentru tot ce se întâmplă în primărie, nu se poate 
separa munca lui de munca aparatului de specialitate. În ceea ce privește munca 
aparatului de specialitate în domeniul spațiilor verzi, în domeniul curățenie, 
bineînțeles că nu suntem mulțumiți. Tocmai de aceea     mi-am asumat această 
reorganizare prin care am desființat Direcția de Mediu care a facut aceste contracte 
cu niște caiete de sarcini unde avem niste dubii dacă sunt așa de bine făcute. 
Tocmai de aceea am înființat aceasta Direcție de Infrastructură Verde unde unii 
colegi cred ca e ” cool” să facă mișto de această titulatură onorifică de ”Grădinar 
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Șef” cu care ne legăm de o tradiție importantă a Timișoarei, dar care bineînteles 
este directorul Direcției  de Infrastructură Verde, o direcție care să urmeze inclusiv 
în relația cu Horticultura de care bineînteles că nu suntem mulțumiți. Și la 
Hoticultura vor trebui să urmeze niște schimbări importante fiindcă și acolo, așa 
cum este făcut contractul, s-ar putea ca tarifele sa fie destul de mici pentru calitatea 
pe care ne-o dorim. În ceea ce privește curățenia, de aceea ne-am asumat să facem 
din Biroul de Salubrizare un Serviciu de Salubrizare în care o să lucreze 14 oameni 
care să urmărească. Domnul city manager mi-a spus că a fost azi dimineata la ora  
6 in Pracul Botanic, l-am mai văzut și la ora 2  noaptea urmărind utilajele firmei de 
curățenie, pentru că din păcate nu avem o variantă să plătim ore suplimentare 
pentru funcționarii din primărie, ceea ce face cumva urmărirea activităților de 
curățenie foarte greu și de aceea trebuie unii din cei care conduc în această 
primărie să facă această muncă de urmărire. Vreau să spun, da, absolut de acord, 
nu suntem mulțumiți, dar de aceea suntem aici și încercăm să schimbăm lucrurile 
și inclusiv printr-o abordare mai dură față de toți cei care au contracte cu Primăria 
Timișoara. 
DL. CĂLDĂRARU: Domnule primar, râdem! Așa cum a facut și primăria din 
Arad, cum face și președintele Consiliului Județean din Oradea….nu te încadrezi, 
radem postul. Găsim o soluție, facem alta organigramă, trebuie să le  mulțumim 
celor din aparatul Primăriei care sunt implicați în problemele orașului, dar nu 
putem să ținem pe lângă noi oameni care nu corespund. 
DL. PRIMAR: Dacă nu sunt mulțumit cu activitatea de exemplu a colegilor din 
Biroul de Salubrizare, nu câștig foarte mult dacă desființez postul lor, pentru că 
atunci nu mai am birou de salubrizare care să facă această activitate. Deci, trebuie 
să avem alte căi decât desființare pentru a îmbunătăți performanța, inclusiv o 
evaluare. 
D-NA ILIESCU:  Mă adresez domnului primar cu primul punct care este legat de 
situația celor 450 de jardiniere din fontă, beton care sunt goale la acest moment, pe 
post de scrumieră sau loc de aruncat gunoiul. Domnule primar, am fost în cursul 
săptămânii trecute la serele aparținând S.C. HORTICULTURA și am văzut cu 
ochii mei că în acest moment, mai mult undeva la aprox 50000-60000 de plante 
care ar fi trebuit sa fie plantate înc din ultima decadă a lunii mai, ele sunt într-un 
pământ nutritiv. Mi s-a explicat faptul că de acolo trebuiau transplantate în aceste 
jardiniere care sunt deja pregătite cu pământul și trebuie  efectuată trasnplantarea. 
Am înțeles că undeva în cursul lunii februarie primăria a renunțat la un numar de 
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105000 plante. Din acestea mai sunt plante care pot fi efectiv transplantate și vreau 
să știu dacă executivul primăriei și-a reconsiderat puțin poziția față de aceasta 
situație și dacă veți da comanda să salvăm măcar plantele care sunt în sere, să 
poata fi plantate. În mai puțin de o săptămâna nu vor mai putea fi plantate pentru 
ca ele se deterioreaza rapid. 
DL. PRIMAR:  Răspunsul meu către domnul Căldăraru a cuprins o parte din 
răspunsul pentru dumneavoastră. Noi am făcut o comandă pentru 288000 plante la 
Horticultura, dar am cerut și mai multe lucruri pe care Horticultura nu le-a 
respectat. Am cerut să se îndepărteze anumite jardiniere care clar nu mai au niciun 
aspect estetic pentru că sunt deteriorate, ceea ce nu au făcut. Am cerut să ne 
pregătească un plan de plantare cu plante perene pentru că noi nu mai vrem să 
plantăm tot felul de flori care stau pentru câteva săptămâni sau luni, dar care 
trebuie recumpărate în fiecare an. Ne aflăm într-un proces de tranziție către o cu 
totul altă viziune despre ceea ce înseamnă spații verzi în Timișoara, o viziune 
modernă și ecologică unde punem accent pe valoarea ecologică a spațiilor verzi, 
adică ce valoare  are inclusiv pentru clima orașului și nu doar strict valoarea 
estetică. Și acesta este un proces de tranziție unde fosta direcție de mediu nu a 
performat așa cum ar fi trebuit. Tocmai de aceea am înființat aceasta noua direcție 
iar Horticultura trebuie să se obișnuiască cu faptul că trebuie să lucreze pe baza 
unor planuri, și în baza unor comenzi. În acest sens eu sunt destul de încrezator că 
relația între Primăria Timișoara și Horticultura, care nu a fost întotdeauna cea mai 
bună relație se va îmbunătăți destul de rapid iar în ceea ce privește aceste flori, 
chiar dacă nu au fost comandate, să poată fi folosite. 
DL. MOȘIU:  Am o întrebare pentru domnul primar. Multă lume nu a înțeles ce e 
cu plantele perene. Timișoara se numește Orașul Florilor datorită unui prim 
grădinar Muhle care a importat flori și arbuști din toată lumea. În jurul anului 1909 
s-a făcut parcul Bazoș. Ce înseamnă plante perene?  Daca punem plante perene în 
centru nu știu dacă pata de culoare și spectaculozitatea cu care Timișoara s-a 
mândrit de 120 de ani va fi la fel. V-ați gândit să puneți plante perene peste tot? 
Precis că și dumneavoastră vă gândeați să extindeți serele pentru că Timișoara are 
sub jumătate din suprafața de sere pe care o avea acum 12 -15 ani datorită terenului 
care s-a retrocedat. Cred că plante perene v-ați gândit pe anumite zone, nu în total. 
Acesta e farmecul unui parc, să fie viu colorat, excentric, exotic s.a.m.d. 
DL. PRIMAR:  Nu primarul trebuie să aleagă aceste plante, de aceea am insistat 
să avem aceasta Direcție de Infrastructură Verde unde o să avem acest Grădinar 
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Șef. Intenția este ca noua direcție să vină cu propuneri care îmbină atât tradiția 
Timișoarei cât și necesitatea unei abordări moderne în ceea ce privește funcțiunea 
ecologică a acestor plante. În ceea ce privește acuma, strict din perspectiva mea de 
amator, știu că există și plante perene destul de frumoase. Avem nevoie de o 
abordare mult mai planificată, mai fondată pe niște studii peisagistice, istorice 
adică sa stim cum a aratat Timisoara acum 100 de ani de exemplu si sa ne referim 
la ele si sa implementăm programul nostru de spații verzi. 
DL. TABĂRĂ: L-ați pomenit aici pe Muhle. E o bucurie pentru mine, dar haideți 
să nu ne rezumăm doar la panseluțe și la flori micuțe. Vorbiți despre Grădinarul 
Șef, despre ce plante vrem…Dacă toți vrem verdeață și toți avem un respect pentru 
Muhle și pentru ceea ce a însemnat Muhle în Timișoara cu terenul donat unde 
acuma este construită Univ. Politehnică. El a fost unul dintre cei care a exportat 
flori și idei în Europa și în țară: Parcul de la Sofia, Cișmigiu și inclusiv la Curtea 
de la Viena. Haideți să facem ceva pentru Timișoara Capitală Culturală Europeană, 
pentru Timișoara, pentru ceea ce înseamnă patrimoniul Timișoarei, haideți să ne 
așezăm toți la masă și să găsim soluția pentru a reintra în proprietatea terenului 
Casa Muhle, să facem orice efort financiar să o aducem în patrimoniul orașului, să 
transformăm acest imobil extraordinar  pe care eu îl urmăresc în momentul de față, 
modul cum se respectă autorizația de construcție, să facem o casă memorială, să 
reclădim curtea imobilului, serele la o scară mai mică sau gradinile lui Muhle așa 
cum erau odată. Cred că aici ar fi subiectul cel mai important despre ceea ce 
înseamnă flori și Orașul Florilor  în Timișoara: casa Muhle și Parcul Rozelor. Dacă 
aceste două puncte de reper ale orașului le punem la punct și reușim să aducem 
casa Muhle din nou acolo unde îi este locul atunci cred că iubim florile și iubim 
orașul florilor Timisoara. 
 DL. DIACONU:  Un scurt comentariu, pentru că văd ca v-a copleșit din nou 
“greaua moștenire” să vă aduceți aminte de fiecare dată când sentimentul acesta 
devine copleșitor, că doar săptămâna asta ați văzut un tramvai, că doar săptămâna 
asta v-ați jucat de-a trotuarele pe Cetății…Știu că sunt lucruri care trebuie 
îmbunătățite și sunt convins că aveți tot interesul să o faceți, dar în același timp, 
până când Grădinarul sau Grădinărița Șefă va ajunge în post, realitatea este că, spre 
exemplu, Parcul Civic este ca și acum 6 luni și se plimbă 2 persoane cu câte un 
hârleț din când în când, dintr-o parte în alta a spațiului. Știu că există traseu 
COLTERM, dar nu pe toată suprafața celor 3 parcuri care sunt cuprinse în 
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suprafața Parcului Civic. Sunt convins ca ar trebui accelerate lucrurile acolo cu sau 
fara conductă. 
DL. LAȚCĂU: Situația din Parcul Civic este o consecință a unei proaste 
planificări bugetare. Am început proiectul etapa II, am semnat cheltuieli de 
finanțare, nu am reușit să începem lucrările și nu doar că intrăm pe două 
amplasamente cu același beneficiar: Parcul Civic și etapa II de termoficare, fără să 
sincronizăm cele două șantiere căci în Primăria Timișoara direcțiile nu vorbeau una 
cu alta până acum 8 luni de zile. Inclusiv trotuarele montate anul trecut în plină 
campanie electorală pe Loga, vor trebui să fie sparte pentru etapa de termoficare. 
Consecința acestei proaste planificari este această situație la Parcul Civic. Intrarea 
pe amplasament a etapei de termoficare a creat niște disconforturi puternice pentru 
executantul din Parcul Civic. Această pauză pe care parcul a luat-o este doar una 
temporară până în momentul ăn care etapa II de termoficare va fi finalizată pe acest 
amplasament după care lucrările vor reîncepe. 
Dl. CALDARARU; Vreau sa vă reamintesc de Observatorul Astronomic. Ar fi 
bine să reușim să luăm cumva în administrarea noastră. Acolo poate fi un alt parc 
frumos și poate facem și niște investiții acolo.Trebuie clarificat cu Academia 
Româna- Filiala Timișoara. 
D-NA ILIESCU: Mulțumesc domnului primar pentru răspunsul dat. Unul din 
punctele pe care voiam să îl abordez și eu deja a fost abordat, și anume Parcul 
Cetății și rog dacă se poate pregăti un material de informare către toți colegii mei 
consilieri locali legat de posibilitățile de reluare a lucrărilor de amenajare, acolo 
unde ne permite să facem asta, pentru că dragi colegi, în cazul în care nu știați 
acolo vorbim de un contract de 4,5 milioane lei fără TVA, strict pe amenajare, care 
a fost încheiat în noiembrie 2019 și care avea termen de realizare doar 6 luni de 
zile, contract care a fost încărcat cu lucrări suplimentare în valoare de vreo 500 de 
mii. Deci doar lucrările de amenajare valorau 5 milioane, atenție, pentru lucrori 
care se preconizau la acel moment să fie realizate în 6 luni de zile și tot în Parcul 
Civic mai este încheiat un contract, din păcate nu știu să vă dau acum relații despre 
prețul contractului și termenul de realizare, dar viza realizare forajelor din câte știu 
eu. Acum este foarte clar, am aflat de lucrările făcute de Colterm, dar cred că la o 
analiză serioasă a celor trei contracte, din câte știu eu contractul de amenajare și 
forare în momentul acesta sunt suspendate, lucrând doar Colterm-ul, așa cum 
lucrează, poate ar trebui să analizăm cele trei contracte și să vedem dacă există 
posibilitatea să continuăm măcar cu parte din lucrări pentru că la momentul acesta 
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imaginea este absolut dezolantă. Nu mai este nici măcar acea împrejmuire, ceea ce 
permite timișorenilor să intre efectiv. Eu am fost zilele trecute pe acolo și nu vreau 
să vă spun ce bătaie de joc e inclusiv acolo unde e amenajată statuia lui I.C 
Bratianu erau niște coroane și flori uscate, o mizerie de nedescris.  
DL PRIMAR:  Foarte pe scurt, fără să reiau toată povestea pe care i-a expus–o d-
lui primar, doar vă asigur că acest parc și finalizarea acestui parc este o prioritate și 
încercăm tot posibilul. Nu vrem să riscăm, apropo firma este în insolvență, ceea ce 
nu neapărat face lucrurile mai ușoare, dar nu vrem să riscăm un litigiu care să 
suspende și mai mult executarea contractului: vreau să amintesc pentru că ați spus 
de sume, am primit 4 milioane de lei din bugetul de stat pentru acest proiect și cu 
atât mai mult vă asigur că suntem foarte interesați să finalizăm acest proiect odată 
și ne ocupă deja mult mai mulot timp decât ar trebui, deci este o prioritate. 
D-NA ILIESCU:  Revin cu interpelarea legată de Complexul sportiv din Calea 
Lipovei. La începutul anului am deschis subiectul pe acest proiect și la acel 
moment ați menționat faptul că în principiu în luna aprilie, mai va fi un ordin de 
începere a lucrărilor și vreau să știu care este situația, dacă acest ordin de începere 
a lucrărilor se va da la Complexul sportiv din Calea Lipovei? Vreau să știu dacă ați 
emis acest ordin, sau dacă aveți în vedere în perioada imediat următoare să o 
faceți? 
DL. PRIMAR:  Nu am emis încă acest ordin, pentru că încă am speranță să 
primim o finanțare pentru care este precondiția să nu începem și de aceea încă am 
evitat să dau acest ordin de începere.  
DL. ȚOANCĂ:  Mai sunt întrebări? 
D-NA ILIESCU:  Da, ultimul punct și aș vrea să mă adresez d-lui viceprimar 
Lațcău, pentru că știu că în subordinea dânsului este Comisia de Circulație. Am 
avut mai multe discuții cu reprezentanți ai societăților care realizează lucrări de 
reabilitare în zona Cetate. Între timp am citit care este regulamentul și pot să vă 
spun conform acestui regulament și a celor cunoscute de mine, la acest moment 
comisia de circulație se întrunește o dată pe săptămână, iar avizele pentru accesul 
ocazional, acest acces ocazional fiind vizat de cei care furnizează materiale de 
construcții celor care realizează lucrări de reabilitare a imobilelor din zona cetate se 
dă la acest moment aviz pe talon. Toți repezentanții, în unanimitate vă pot spune 
faptul că au clamat faptul că acest lucru generează întârzieri semnificative în 
realizarea lucrărilor pentru că este adevărat faptul că ei odată ce contractează 
lucrările acestea, teoretic au anumiți furnizori, pe beton, fier, etc, materialele care 
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le sunt necesare, numai că de-a lungul realizării lucrărilor se întâmplă foarte des 
să-și procure materiale și de la alte firme, deci nu au o predictibilitate absolută de 
la bun început care le or fi furnizorii și care vor fi mașinile, respectiv mașinile care 
le vor aduce aceste materiale la locul în care ei execută lucrări. Vreau să vă rog să 
reconsiderăm acest regulament, solicitarea lor mi s-a părut, mie cel puțin, nu știu 
cum o să vi se pară dvs și funcționarilor din cadrul primăriei, ei consideră faptul că 
dacă aceste avize ar fi date în baza autorizației de construcție, defapt probând cu 
contractul efectiv încheiat cu beneficiarul final, dacă s-ar da pe firmele, efectiv 
firma care contractează o astfel de lucrare în zona Cetate și dacă a r fi un formular 
care să furnizeze toate informațiile, numărul avizului, dat de Comisia de Circulație, 
cantitatea de materiale, bineînțeles cu respectarea tonajelor care sunt menționate 
deja în regulementele noastre, ca ei să fie cei care să pună la dispoziția furnizorului 
toate aceste informații pentru a proba în fața agenților de la Poliția Locală: Vreau 
să vă știu care este opinia dvs pe acest subiect și dacă avem deschidere să 
modificăm acest regulament pentru că nu anticipăm, mai ales în lumina ultimelor 
proiecte de hotărâre pe care le-am votat, ne așteptăm să avem parte de cât mai 
multe lucrări de reabilitare, inclusiv în zona Cetate.  
DL. LAȚCĂU:  Practic dvs propuneți să dăm acces la liber în cartierul Cetate cu 
mașinile. Așa se va traduce în realitate propunerea dvs.  
D-NA ILIESCU:  Nu ați înțeles. 
DL. LAȚCĂU: Da-ți-mi voie să vă explic ce propuneți că nu cred că ați înțelegeți 
consecințele în detaliu. Dăm unei firme acces pentru 5 mașini, 10 mașini, ce mașini 
dorește respectiva firmă, fără să avem un număr de mașină, să ne asigurăm de 
tonaj, de sarcină, de faptul că acea mașină chiar lucrează, nu de alta, dar am fost 
într-o situație în care a venit un cetățean cu un Porche ca să primească un aviz 
pentru cărat de băuturi la restaurant – deservire de restaurant și suntem în situația 
de a retrage acest permis de acces pentru că aceste permise sunt practic abuzate. 
Noi suntem în momentul acesta, d-na consilier Iliescu, în situația în care în cetate 
se intră fără niciun fel de bun simț cu mașinile. Am pus limitatoare fizice pe Gh. 
Lazăr, unde este Spitalul Militar, unde a devenit acea stradă pietonală parcare 
publică, iar unii cetățeni se urcă cu mașina pe zebră ca să parcheze pe trotuar. În 
dreptul Palatului Dicasterial cu argumentul că este nevoie de a avea acces pentru 
mașinile speciale care cară deținuți, s-au smuls bolarzii ce au fost plantați acolo 
prin proiecte pe fonduri europene și acum această stradă, Țuțea, care este o altă 
stradă pietonală în zona asta, sunt practic parcări în întregime și zi de zi Poliția 
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Locală dă sute de amenzi pentru mașinile care intră pe pietonală și parchează. Îmi 
pare foarte rău, eu nu pot să fiu de acord, chiar nu pot să fie de acord ca practic 
străzile pietonale pe care trebuie să le extindem, nu să le aducem înapoi în punctul 
în care le umplem de mașini, să devină o parcare în aer liber pentru că această 
propunere asta ar deveni. În momentul în care o firmă ar avea voie să intre  la orice 
oră cu orice mașină pe care o deține, doar fiind a firmei respective, practic 2-3-4-5-
6 mari firme de construcții ar avea un permis la liber de intrare în cetate cu ce 
mașină dorește firma. Adică putem intra cu un bolid de lux, ca să îl citez pe dl. 
Țoancă, de 20000 de euro în cartierul Cetate la orice oră din zi și din noapte pentru 
că o firmă are drepturi mai mari decât alți cetățeni. Eu sunt de acord să discutăm 
despre acest regulamentși cred că este un lucru de bun augur să luăm în 
considerare adnotarea sa, dar într-o direcție în care să ne asigurăm că permisele 
care se dau și se dau săptămânal și nu doar săptămânal, se fac și ședințe 
extraordinare, chiar azi am făcut o ședință extraordinară pentru a da acces unui 
camion de construcții pentru una din bisericile din zonă, cu materiale de 
construcții. Aceste ședințe se fac săptămânal, problematica nu este de ritm și când 
se dă autorizația ci este că aceste avize nu se respectă. Vin cereri pentru mașini de 
lux cu scuza că avem o firmă și deservim cu Porche-le alimentația din cartierul 
Cetate și cu acest aviz eu mă duc și parchez în cartierul Cetate și nu primesc 
amendă. Iar regulamentul pe care noi vrem să îl adnotăm și sunt de acord să îl 
adnotăm, trebuiesc făcute în așa fel modificările încât să ne asigurăm că aceste 
șmecherii nu mai sunt permise, nu să găsim portițe prin care să dăm și mai multe 
șmecherii celor care vor prin diferite mijloace să intre să-și parcheze mașinile în 
cartierul Cetate.  
DL. MOȘIU: Din punctul de vedere al constructului, eu am înțeles ce a dorit d-na 
Iliescu, vorbea de mașinile de aprovizionare în construcții care pot să aducă la 8 
dimineața marfă, la 10, la 14 la 16 ș.a.m.d. Poate ar fi bine să găsiți o variantă de 
un timp să stea maxim două ore sau așa ceva. Despre asta spuneați dvs, de mașinile 
care aprovizionează șantierele din zona Cetate, care nu ai de unde să știi la ce oră 
îți vine marfa, dacă nu e mașina ta. Poate să vină din Arad sau din Oradea sau din 
altă localitate. Cred că ar fi bine să fie făcut un sistem permisiv de două ore să 
spunem, să primească autorizarea cu numărul când intră în zona Cetății, pe what”s 
up.  
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DL. LAȚCĂU:  O astfel de digitalizare ar fi de bun augur, clar. Dar noi aici nu 
avem nevoie de niște mecanisme mai laxe mai greu de controlat și mai greu de 
verificat ci niște mecanisme mai agile , mai ușoare și în același timp mai stricte. 
DL. ȚOANCĂ: D-na Iliescu o scurtă replică și apoi închidem acest subiect. 
Eventual am să îi rog pe colegii mei să vină cu amendamente și dl. viceprimar de 
resort s-a arătat deschis să amendeze punctual acest tip de situații. 
D-NA ILIESCU: Eu aș vrea să spun că cine dorește să încalce legea o face 
indiferent de ce e stipulat într-un regulament sau nu. Sper într-o abordare mai 
constructivă din partea executivului primăriei față de societățile care efectuează 
astfel de lucrări. D-le viceprimar nu sunt toți șmecheri și șmecherii aceștia, dacă 
așa ați ținut să-i catalogați să știți că plătesc foarte multe salarii, asigură locuri de 
muncă, taxe, impozite și până la urmă fac clădirele acelea frumoase cum ni le 
dorim și ne agităm cu toții. Cred că avem motive foarte întemeiate să venim în 
sprijinul lor. Eu nu am venit în fața dvs cu o idee a mea pentru că nu dețin, am 
clienți ce-i drept pe cabinetul de avocatură, dar nu dețin o astfel de societate, nu 
realizez astfel de lucrări, dar să știți că de multe ori îi ascult cu foarte mare atenție 
pentru că ei știu cel mai bine care le este dinamica și specificul activității. Deci vă 
rog, dacă se poate, dacă propunerea lor nu considerați că ar fi una tocmai potrivită 
să facem ceva, pentru că repet, deocamdată poate că dvs ați făcut astăzi o ședință 
extraordinară, dar, repet, acea comisie se întâlnește o singură dată într-o săptămână 
iar avizul se dă pe talon. În momentul în care se face o comandă de furnizare 
produse cu termen de 20 de zile și acea comisie se întrunește marți la 12 și tu 
constructor ai făcut comanda marți la ora 14, nu ai cum să beneficiezi să-ți aducă 
pentru că furnizorul respectiv nu are cum să obțină avizul, trebuie să aștepte o 
săptămână pentru a obține acel aviz. Despre asta era vorba. 
DL. ȚOANCĂ: Mulțumesc, s-a înțeles un punct de vedere și celălalt. Atâta vreme 
cât nu vom avea parcări în zona centrală, pe care să le ocupăm în mod civilizat și 
nu e un reproș la adresa actualei administrații, și peste 2-3 ani vom avea acest tip 
de discuții. 
DL. MEȘTER: Eu am o întrebare pentru dl. viceprimar Tabără datorită faptului că 
el a fost responsabil cu subiectul. În ce stadiu se află atribuirea terenurilor pe Legea 
15, ținând cont că în ultimul interviu ați afirmat că pe final de iunie va fi finalizată 
procedura. 
DL. TABĂRĂ:  Și încă mai sunt responsabil. Am zis că la sfârșit de luna iunie, 
iulie vrem să punem în posesie primele persoane, acum este doar o chestiune de 
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procedură, să găsim modalitatea, știți foarte bine, pentru că noi am mai discutat 
această problemă punctual și știm ce s-a întâmplat acolo în acele procese și noi 
trebuie să găsim forma legală pentru că totuși facem prin aceste acte pe care le vom 
semna, trebuie să asigurăm și persoanele care intră în posesie că intră într-o 
legalitate deplină, cât și noi ceilalți că le atribuim într-o legalitate deplină și nu 
comitem alte ilegalități pentru alte categorii de persoane care se regăsesc pe acea 
listă și știm foarte bine ce s-a petrecut în ultimii ani în legătură cu acest aspect, 
știm de litigiile care au existat. Știu că persoanele care se află pe acele liste sunt 
doritoare și eu sunt doritor să scap de această problemă care a tergiversat. Îi înțeleg 
foarte bine pe tineri că își doresc acele terenuri, dar pe de altă parte trebuie să avem 
înțelegerea că un lucru care nu a putut fi rezolvat în 4-5 ani de zile nu-l putem 
rezolva peste noapte. Într-adevăr forțez foarte mult acest aspect, am convocat în 
dese rânduri comisia. Există câteva aspecte care diferențiază persoanele care sunt 
în acea comisie pentru a lua decizia finală, dar în cel mai scurt timp cădem de 
acord, mai ales că a venit o soluție care ne poate arăta un drum pe care să mergem 
deși sentinșa, știm cu toții și colega mea poate confirma, nu e un izvor de drept, dar 
știm cam cum este poziționată.  
D-NA SZILAGYI:  Foarte greu să primești cuvântul în ședința asta, trebuie să 
recunosc că unii monopolizează total discuțiile. Eu de fapt voiam să răspund la 
apelul pe care l-a făcut dl. Căldăraru referitor la deșeuri. A pus dânsul întrebarea ce 
se întâmplă cu Primăria: Eu aș vrea să întreb ce se întâmplă cu unii cetățeni cu 
acest abandon ilegal al deșeurilor. În calitate de reprezentat al Primăriei în ADID, 
am avut foarte multe întâlniri în ultimul timp, cu ADID, cu RETIM, cu Biroul de 
Salubrizare, cu dl. City Manager, ca să discutăm, printre altele, acest aspect. Am 
aflat că sunt peste 300 de locații unde se depun ilegal deșeuri care trebuie să fie 
monitorizate. E adevărat că și prin camere, dar nu putem pune 300 de camere, că e 
enorm, dar și prin forțele sporite ale Poliției Locale și aici fac un apel și o 
rugăminte către dl. viceprimar Tabără să se gândească la o reorganizare a acestor 
atribuțiuni în cadrul Poliției Locale, pentru că Departamentul de Mediu din Poliția 
Locală are numai 9 oameni, pe când la Ordinea Publică sunt 100. Poate acei 100 
care patrulează în toate zonele orașului ar putea să primească niște atribuțiuni de a 
observa și aceste fenomene printre altele. Primăria face, să știți. Nu poate să pună 
frână de una singură acestui fenomen care este o pată absolut oribilă pe obrazul 
orașului, dar vreau să spun că adună prin RETIM și curăță aceste locații de deșeuri 
depuse ilegal și cantitățile care sunt strânse lunar sunt în jur de 800 – 1000 de tone 
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și asta înseamnă între 360.000 și 420.000 de lei pe lună. E o sumă imensă, gândiți-
vă că pe lângă asta se adună sumele plătite de Primărie pentru deșeurile care sunt 
aduse în cele 4 centre de colectare. Eu cred că ne costă peste un milion pe lună 
numai aceste deșeuri care sunt până la urmă debarasate de populație în mod gratuit 
și pe costul Primăriei sau a tuturor cetățenilor, cum vreți să-i spuneți. În sensul 
acesta o întărire a constrolului pe de o parte și o amendare drastică a celor care 
încalcă regulile și pe de altă parte mesaje nenumărate din partea Primăriei și a 
autorităților  în legătură cu nevoia de stopare a acestui fenomen, cu nevoia de a 
semnala către ceilalți cetățeni atunci când observă că aceste lucruri se întâmplă. 
Am avut o situație cu Dispensarul din Circumvalațiunii săptămâna trecută, în care 
o doamnă doctor semnala pe facebook că s-a adunat un munte de gunoaie în fața 
cabinetului său. Păi bun, foarte bine că ne-ați semnalat, dar unde ați fost în timp ce 
se adunau acele gunoaie, că nu s-au adunat de azi pe mâine, deci fac un apel la toți 
cetățenii până la urmă. Haideți să luăm atitudine și să încercăm să facem ceva să 
stopăm fenomenul acesta. 
DL. TABĂRĂ:  Da, aveți dreptate și mulțumim că apreciați că Primăria face. Eu 
aș spune că și poliția Locală face. Este drept că nu poate să facă față la tot ceea ce 
se întâmplă și aveți dreptate că și cetățenii trebuie să aibă responsabilitate în 
gestionarea deșeurilor și locurile unde le aruncă. Încă avem probleme cu educarea 
în ce privește sortarea acestora în tomberoane. Cât privește reorganizarea Poliției 
Locale, organigrama este gata demult, o vom mai discuta cu dl. Primar în scurtă 
vreme și eu sper ca în viitorul apropiat să o punem în valoare. 
DL. ȚOANCĂ:  Eu vă mulțumesc. Declar închise lucrările ședinței ordinare a 
consiliului local din luna iunie. Ne revedem în luna iulie. Mult succes! 
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