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           PROCES-VERBAL 
 Incheiat astazi 03-08-2007 cu ocazia sedintei extrardinare a   
  Consiliului Local al   Municipiului  Timisoara 
 
 
Presedinte de sedinta – Cons. Catana Constantin 
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti  21. 
Au absentat Achimescu Bogdan, Vlad Rodica, Petre Petrisor, Tucu 
Dumitru, Tepeneu Pavel  si Barsasteanu Florica. 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, 
domnul viceprimar Dorel Borza, domnul viceprimar Adrian Orza si domnul 
secretar Ioan Cojocari. 
 
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului municipiului Timisoara 
nr.2283 /31.07.2007 
 
 
 
Dl. CATANA:   Inainte de a incepe sedinta propun sa pastram un moment de 
reculegere pentru patriarhul teoctist. 
 
 
 Distinse oficialitati si onorat auditoriu am onoarea sa prezidez aceasta 
sedinta comuna a celor 2 consilii locale, Arad si Timisoara, prilejuita de 
sarbatorirea Zilei Timisoarei. In conformitate cu convocarea adresata astazi 
avem un singur punct pe ordinea de zi si in ultimul moment a mai aparut o 
solicitare de introducere a unui alt punct, un PUZ care se doreste a fi aprobat in 
aceasta sedinta motiv pentru care pentru completarea ordinei de zi am sa supun 
votului dumneavoastra acest lucru. 
Cine este pentru ? 
Se numara voturile:   - 18 voturi pentru 
 
Salut initiativa de a pune fata in fata reprezentantii celor 2 mari orase din vestul 
tarii, orase care sint in plin proces de refacere si consolidare a spiritului 
occidental. Fara a renunta la propria traditie iata ca Aradul si Timiosara stau fata 
in fata pentru a-si pune bazele unor proiecte comune. Sint convins ca intalnirea 
de astazi nu este una formala. 
 Sint bucuros ca beneficiem astazi de prezenta oaspetilor nostri mai ales 
ca are loc intr-un moment festiv, Ziua Timisoarei si am sa-l rog pe domnul primar 



sa ne prezinte pe scurt semnificatia pe care ziua de 3 August o are pentru 
Timisoara. 
 
 
 Dl. PRIMAR:  Onorat Consiliu Local,Stimaţi oaspeţi şi invitaţi,Doamnelor şi 
domnilor, 

Este o onoare pentru noi să găzduim această şedinţă festivă a celor două 
consilii locale din Timişoara şi din Arad şi sper că această întâlnire a noastră, 
prilejuită de un moment de sărbătoare pentru oraşul nostru, să nu se oprească 
aici. 
 
 In continuare domnul primar  face o prezentare a orasului Timisoara. 
 
Dl. CATANA;   Ca in fiecare an obisnuim sa ne onoram personalitatile strans 
legate de numale Timisoarei prin acordarea unor Diplome de Excelenta. 
 Il voi ruga pe domnul primar sa fie cel care va inmana aceste diplome. 
Dl. PRIMAR:   Domnule presedinte cautam ca de ziua orasului sa onoram pe 
acei timisorenicare au facut ceva pentru aceasta comunitate locala si pentru 
oras. In decursul timpului nu sintem poate cei mai in masura sa apreciemdaca 
toti cei care sint onorati ar merita sa fie completati si de alte personalitati dar an 
de an facand acest lucru sper ca in decursul timpului sa  reusim sa fim 
recunoscatori acelora care  si-au dovedit calitatea de timisorean nu numai prin 
buletin dar si prin ceea ce au facut pentru acest oras. 
 Pentru astazi am sa incep cu primul laureaT, ordinea este aleatorie. 

 
Dl. PRIMAR:    Primul laureat este o voce cunoscuta nu numai 

Timisoarei, ci si a Banatului si  a Romaniei. Ma refer la domnul 
NICOLAE SECOŞAN – crainic sportiv, Radio Timişoara; 
 
 Al doilea laureat este domnul   ILIE STEPAN – muzician, care din 

pacate nu este astazi aici de fata. 
 
RADU PAVEL GHEO – scriitor, publicist, traducător;laureau al premile 

Uniunii scriitorilor si o voce autorizata a peisajului cultural banatean. 
 
Dl. PRIMAR:  Ramanem in aceast domeniu si il invit pe domnulDUŞAN 

BAISKI – scriitor, publicist, creatorul site-ului www.banaterra.eu, un 
site dedicat Banatului istoric, posibilă enciclopedie a Banatului; 

 
 
 
 

http://www.banaterra.eu/


ŞTEFAN CĂLĂRĂŞANU – sculptor care din motive obiective nu a 
putut participa la sedinta. Vom amana pentru alta data. 

 
 
 
Dl. PRIMAR:  Trecem la o institutie care in acest an a aniversat 60 de 
ani de la infiintare, o institutie reprezentativa care a dus faima orasului 
peste mari si tari , care ne face onoare, care s-a infiintat in 1947 si are o 
istorie mult mai veche. 
 
Dl. IOAN TOMI - muzicolog 
Dl. GHEORGHE UIVAROŞANU – solist instrumentist 
Dl. REMUS GEORGESCU – compozitor şi dirijor 
Dl. DIODOR NICOARĂ – dirijor 
Dl. SORIN PETRESCU – solist instrumentist 
Dl. PETER OSCHANITZKY – dirijor (stabilit în CROAŢIA) 
Dl. IOAN GÂRBONI – instrumentist – actualul conducator si manager 
 
Dl. PRIMAR: Dorim sa onoram in continuare 
OPERA ROMÂNĂ TIMIŞOARA, CU OCAZIA ÎMPLINIRII A 60 
DE ANI DE FUNCŢIONARE: 
 
 IANCU ION – dirijor; 
ALEXANDRU MOISIUC – solist vocal; 
OVIDIU RUSU – concert maestru; 
ZSIZSIK MARGARETA – solist vocal; 
MIRA BELACENCO POPESCU – solist vocal; 
CSABA AIRIZER – solist vocal; 
PAPA LUCIA – solist vocal; 
 
Dl. PRIMAR:   Sint 50 de ani de cand una din cele mai bune echipe pe 
care le-a avut orasul dupa razboi. Ma bucur ca din aceasta echipa avem 
astazi cativa dintre componentii ei aici 
ECHIPA DE FOTBAL ŞTIINŢA 1957-1958, CĂŞTIGĂTOAREA 
CUPEI ROMÂNIEI 
 
Dl.  PETRE COJEREANU starea sanatatii nu-i permite sa participe. 
Dl. ILIE GÂRLEANU 
Dl. COSTICĂ FILIP 
Dl. PETRIŞOR CURCAN, unul din cei mai buni portari 



Dl. IOAN CIOSESCU (ARAD) 
Dl. CONSTANTIN FLORESCU (BUCUREŞTI) nu a putut participa 
Dl. CONSTANTIN DINULESCU (BUCUREŞTI) nu a putut participa 
 
Din mediul universitar: 
NICOLAE ROBU – rector Universitatea Politehnica Timişoara , din 

pacate nu este aici 
SILVIU CERNEA – economist, profesor Universitatea de Vest 

Timişoara, membru in Consiliul de Administratie al Bancii Nationale. 
 
 
OAMENI DE AFACERI, IMPLICAŢI ÎN VIAŢA COMUNITĂŢII 
D-na  OLIMPIA MOICA – om de afaceri, director AEM LUXTEN 
Dl. JOSEPH GOSCHY – om de afaceri , UNITA 

 
Va multumesc pentru atentie. 
 
Dl. CATANA:  Va propun o pauza de 15 minute pentru a putea ciocni un pahar 
de sampanie cu proaspetii premiati. 
 
 
Dl. CATANA:   Am vorbit la inceputul acestei sedinte de cativa termeni: spiritul 
occidental de traditii de personalitate si dezvoltare durabila. Din pacate anii 
comunismului au adus atat Aradului cat si Timisoarei mari si irecuperabile 
distrugeri. 
 Il invit pe domnul Adrian Nitu din partea Aradului sa ne prezinte Arad -
Timisoara pol dezvoltare regionala 
 
Dl . NITU: Stimati invitati este o placere  deosebita pentru mine sa  pot in fata 
unei astfel de audiente sa prezint aceasta lucrare. Este faptul ca astazi doua 
consilii se intalnesc astazi la Timisoara. 
 Aceasta lucrare este prezentata sub motto-ul “ Impreuna sintem mai 
puternici”. 
 Avem doua alternative: daca intram in competitie cum se intimpla in multe 
alte locuri din tara intre orase vecine, dar daca se mentin ritmurile actuale de 
crestere economica in 2015 Aradul va depasi Timisoara dupa datele statistice de 
ultima ora. Daca in schimb vom intra in parteneriat impreuna vom avea un ritm 
de crestere superior si vom egala Bucurestiul in 2025. Pozitia pe care Aradul si 
Timisoara o au pe culoarul european, aici avem lista tuturor culoarelor europene 
si vedem ca  legatura pe care aceasta regiune o are cu vestul europei se 
realizeaza pe principalele coridoare europene, fiind astfel racordati la ceea ce 
inseamna  lumea in care am intrat si in care vrem sa ne incadram .la o distanta 
de 700 km imprejurul acestei regiuni sa  fim  vecini cu 15 capitale europene si 
mai mult daca analizam dezvoltarea polilor economici europeni vom vedea ca 



densitatea acestora in vestul europei se situeaza la  disante in jur de 100 km. 
Polul economic Arad Timisoara are ca vecini principali Budapesta si Beogradul la 
o distanta de 200-250 km iar urmatorul pol economic la est este  Bucurestiul la o 
distanta de peste 500 km. Din punctul de vedere al ritmului de asezare 
geografica a densitatii de existenta a polilor economici europeni, pozitia noastra 
este foarte favorabila si nu depinde  decat de noi sa profitam de ea. 
 Din punctul de vedere al adresabilitatii demografice al acestui pol avem 3 
directii mari de orientare spre cei 3 poli apropiati pe care ii mentionasem anterior 
si daca luam adresabilitatea la 300 km a potentialilor locuitori interesati de 
aceasta zona speram ca adresam 6 000 000 000 locuitori in Romania, dar daca 
luam si judetele din Ungaria si Voivodina cu inca 4 800 000 putem concluziona 
ca in jurul polului Arad Timisoara orbiteaza 11 500 000 locuitori . 
 Regiunile de dezvoltare Bucuresti Timisoara si Arad au o mare problema 
momentana din lipsa fortei de munca. Pentrua depasi un astfel de moment o 
astfel de strategie este ceea ce trebuie pentru ca aceasta zona sa atraga 
locuitori care sa poata sa contribuie la dezvoltarea economica din aceasta 
regiune. Exista premizele infrastructurii, aici avem reteaua feroviara si avem o 
retea feroviara foarte densa dar care are nevoie de reasezare si reabilitare. 
 Planul de autostrazi pe care-l cunoastem cu toii si mai ales viitoarea 
autostrada care ne va uni creaza o noua premiza de dezvoltare economica in 
aceasta regiune. 
 Aradul si Timisoara desi au proiecte istorie independenta, proiecte 
independente, totusi prin dezvoltarea lor individuala, dezvoltand aglomeratia 
urbana Arad si Timisoara si apoi autostrada care le va uni, pe urma zonele 
metropolitane carevor deveni adiacente, creaza din nou premize ca deciziile pe 
care le iau cele doua autoritati locale sa conduca la o sinergie care sa  amplifice 
eficienta proiectelor regionale.  
 Timisul se afla pe locul 3 dupa Bucuresti la PIB pe locuitor iar Aradul pe 
locul 5 in anul 2006.  
  
 In continuare domnul Nitu face prezentarea “Timisoara-Arad pol de 
dezvoltare regionala”. 
 
Dl. Viceprimar  ORZA:   Voi face o scurta prezentare a orasului Timisoara din 
punctul de vedere al anumitor caracteristici. 
 Este nevoie de un cadru legislativ mult mai bine pus la punct pentru ca 
proiecte de acest tip de colaborare intre doua zone metropolitane sa prinda 
contur si sa dea roade pentru cetateni. Evident ca este  necesar sa cunoastem 
fiecare dintre noi potentialele doua orase.  
  In continuare domnul viceprimar face o scurta prezentare a orasului 
Timisoara. 
 
Dl. DECANI – Viceprimar ARAD:  Buna Ziua doamnelor si domnilor, doresc sa 
salut initiativa dumneavoastra si a Consiliului Local pentru faptul ca azi putem fi 
impreuna onorand astfel zilele orasului Timisoara. 



 Trebuie sa recunoastem ca aceasta competitie in care ne inscriem astazi 
de a depasi Bucurestiul este o competitie nu 100% realista dar este o invitatie pe 
care ambele orase o fac pentru a crea un pol economic  de o importanta majora 
in aceasta zona. Eu cred in realizarea acestui pol economic, in aceasta unitate 
intre cele doua orase unitare care ar trebui sa se bazeze pe o diversitate in 
primul rand culturala. 
 Cele doua orase s-au aflat in competitie de multe decenii existand la un 
moment dat o dezvoltare mai buna  a Aradului. Asta in urma cu 100 de ani. 
 Ceea ce ne-a fost prezentat astazi ne da speranta ca in viitor impreuna sa 
putem sa formam aceasta unitate pe care ne-o dorim si cred ca toti cei care 
gandesc cu adevarat spre viitor vad aceste lucuri sub acest aspect. Cred ca cel 
mai important punct care ne va uni va fi autostrada, distanta dintre cele doua 
orase devine mai mult formala decat materiala. 
 Unificarea nu ar trebui sa fie doar pe plan economic. Unitatea o pot face 
oamenii in primul rand. Cred ca schimburile culturale sint foarte importante. 
 In incheiere vreau sa prezint invitatie noastra adresata domnului primar al 
Timisoarei, domnului Ciuhandu, Consiliului Local si executivului dumneavoastra 
pentru a participa la sedinta festiva intre cele doua consilii pe care o vom 
organiza in data de vineri 24 august la orele 16.00 la Teatrul Clasic “IOAN 
SLAVICI” din Arad unde va asteptam cu drag pentru a continua aceasta initiativa. 
 Va urez succes manifestarilor pe care le desfasurati in zilele urmatoare 
 
 
Dl. PRIMAR:  Onorat Consiliu Local,Stimaţi oaspeţi şi invitaţi,Doamnelor şi 
domnilor, 

Suntem în această sală reprezentanţii celor mai importante municipii din 
vestul ţării. Ne aflăm aici pentru a găsi modalităţi de cooperare şi colaborare în 
perioada imediat următoare. Cred că rivalităţile istorice din trecut care au 
determinat resentimente între cele două oraşe au fost depăşite. 

La fel ca şi la Arad, în urmă cu un an de zile, mesajul meu către 
dumneavoastră este foarte clar: Timişoara şi Arad trebuie să aibă o dezvoltare 
complementară, şi nu una concurenţială. De ce spun asta? Este foarte clar 
pentru toată lumea, şi noi am spus-o în repetate rânduri: în momentul de faţă, 
zona de vest a României, după Bucureşti, este o zonă cu potenţial de dezvoltare 
mare, cel mai mare din România, fapt recunoscut ca atare de Uniunea 
Europeană. Cred ca ideea de bază ar fi să armonizăm dezvoltarea celor doua 
oraşe pentru că ele pot fi complementare, nu neapărat concurenţiale. Nimeni 
dintre noi nu are de câştigat dacă vom marşa pe ideea unei competiţii între 
Timişoara şi Arad. 

Timişoara este un important centru universitar care produce an de an forţă 
de muncă calificată. Industria Timişoarei este direcţionată spre IT, producerea de 
componente, servicii. Conceptul strategic de dezvoltare economică şi socială al 
zonei Timişoarei, finalizat în 2000 stipulează direcţiile de dezvoltare ale 
Timişoarei. Pentru o dezvoltare zonală armonioasă, trebuie să găsim punctele în 
care suntem complementari.  



Atât Timişoara, cât şi Arad, atât judeţul Timiş, cât şi judeţul Arad sunt poli 
importanţi ai dezvoltării economice pe zona de Vest a României, iar industriile 
complementare ar putea să se ajute reciproc. De exemplu, prin extinderea 
platformelor industriale ale celor două oraşe, cu dotările de infrastructură 
existente şi de perspectivă, se va putea vorbi despre un singur pol puternic de 
dezvoltare în vestul ţării.  

La nivelul Regiunii V Vest, de exemplu, cele două municipii concentrează 
majoritatea populaţiei urbane şi, mai mult, judeţele noastre contribuie substanţial 
la importurile şi exporturile României. Dar noi trebuie să mutăm accentul de la 
nivel local, la nivel regional. Până acum fiecare dintre noi, atât Timişoara cât şi 
Arad am avut propriile priorităţii pe care le-au urmat. Dar eu cred că aceste 
priorităţi se pot armoniza şi putem cădea de acord cu privire la ce e în avantajul 
ambelor comunităţi. E important pentru dezvoltarea noastră să marşăm pe 
proiecte regionale şi pe colaborări regionale pentru a putea accede la fonduri 
europene. Avem de partea noastră avantajul că politicile Uniunii Europene 
încurajează această abordare. Fondurile structurale, de exemplu, finanţează 
proiecte de dezvoltare regională, şi nu proiecte individuale. 

Pe de altă parte avem problema gravă a legislaţiei româneşti care nu este 
favorabilă dezvoltării unor astfel de proiecte. Şi ajungem la problema 
descentralizării. Descentralizarea, fie că convine sau nu Bucureştiului, ne 
aproprie. Dincolo de aspectul politic şi administrativ, discuţia despre 
descentralizare trebuie să aibă o abordare regională, pentru că în viitori ani 
oraşele noastre se vor apropria chiar şi din punct de vedere geografic. Trebuie 
să trecem de faza, în care fiecare municipalitate şi consiliu local este axat pe 
propriile lui probleme. 

Constatăm că zona de vest a României are parte de o dezvoltare foarte 
dinamică. Din toate studiile se prelevează două zone de interes, Bucureştiul şi 
Timişoara, egale ca forţe polarizatoare. Trebuie să ştim să profităm de această 
şansă pe care o avem. Şi acest lucru se poate face doar prin proiecte concrete. 

În primul rând, am să fac referire la constituirea de zone metropolitane. 
Fără aceste structuri oraşele noastre riscă să nu se mai poată dezvolta. În 
momentul de faţă, suntem în situaţia în care fiecare dintre noi, lucrează pe cont 
propriu, iar această stare de fapt este generată şi de lipsa unei legislaţii în acest 
domeniu care să faciliteze crearea de astfel de structuri asociative. Lucrurile ar 
sta mult mai uşor în domeniul cooperării dintre Timişoara şi Arad, dacă am avea 
deja funcţionale structuri de tip metropolitan, constituite în jurul municipalităţilor 
noastre. 

Noi am pornit aceste demersuri, la nivelul Timişoarei şi a comunităţilor 
periurbane din jur, încă din 2000 când s-a elaborat - în larg parteneriat public 
privat - Conceptul strategic de dezvoltare economică şi socială a Zonei Timişoara 
ce include obiective şi măsuri atât pentru municipiu cât şi pentru şase comune 
situate pe primul inel de dezvoltare a zonei metropolitane - aprobat de către 
Consiliul Local Timişoara şi toate forţele politice importante, iar CJT a participat 
la elaborare asigurând consultanţa metodologică. În anul 2001 s-a elaborat 
Planul de implementare a conceptului pentru măsurile ce reveneau în sarcina 
autorităţilor publice municipale. În primăvara acestui an am avut o întâlnire cu 



reprezentanţii administraţiilor locale ale comunelor din jurul Timişoarei tocmai 
pentru a face funcţională această zona metropolitană. Din păcate, ne-am lovit de 
vidul legislativ. 

De asemenea, la nivelul Regiunii 5 Vest de Dezvoltare este nevoie de o 
modificare rapidă a legislaţiei care să conducă la crearea unei structuri 
administrative funcţionale, care să poată lua decizii. 

Dezvoltarea Timişoarei – vizibilă prin extinderea urbană a oraşului cât şi a 
localităţilor limitrofe – este mai accentuată spre direcţia nord – nord-vest, spre 
Arad şi Sânnicolaul Mare. Odată rezolvate problemele politice ale Serbiei, o altă 
direcţie de dezvoltare a Timişoarei va fi, probabil spre sud-vest, spre graniţa cu 
Serbia. Dezvoltarea Timişoarei şi a Aradului, separat şi împreună, într-un orizont 
rezonabil de timp de 50 de ani necesită implementarea de proiecte majore de 
interes regional. 
 

Autostrada sau aeroportul Timişoara sunt exemple de proiecte regionale 
care afectează viaţa comunităţilor noastre şi care ne pot apropia şi mai mult din 
punct de vedere spaţial, prin reducerea distanţelor geografice existente între noi.   

În cazul autostrăzii, în urma presiunilor făcute am obţinut încă un punct de 
urcare-coborâre pe autostradă, pe relaţia nord-vest, punct care va facilita 
legătura Timişoara – Arad. 

Planurile pe care le-a elaborat municipalitatea timişoreană în colaborare 
cu experţii germani de la Institutul Fraunhofer şi cu cei ai Universităţii Politehnice 
din Timişoara, în cadrul proiectului „Vision 2030 - Timişoara – metropolă 
europeană high-tech, cu rădăcini istorice şi culturale”, vizează dezvoltarea 
viitoare a traficului şi transportului urban în Timişoara şi în zona metropolitană, 
care va influenţa întreaga regiune. Proiectul include şi transformarea Aeroportul 
Timisoara în aeroport regional, şi în această funcţiune de aeroport regional ar 
urma să deservească şi Aradul. Vor fi create legături atât între autostradă şi liniile 
de cale ferate, cât şi între aeroport şi viitoarea autostradă, legături care vor uşura 
mult mobilitatea cetăţenilor celor două oraşe, investitorilor, exportatorilor şi 
importatorilor, turiştilor etc. Acesta este deja un concept de dezvoltare pe care 
vom putea marşa împreună.  
 Dar nu doar aceste proiecte majore -  zone metropolitane, autostrada, 
aeroportul, descentralizarea - trebuie să ne reţină atenţia. Colaborarea în 
domeniul promovării turismului poate fi un alt subiect al cooperării noastre. După 
modelul promovării oraşului Szeged sau al Banatului montan prin intermediul 
Infocentrului Turistic din Timişoara se poate realiza un proiect comun cu Aradul. 
 
 Zona noastră are un potenţial agricol ridicat, fiind plasaţi în mijlocul uneia 
dintre cele mai productive regiuni agricole ale României, Câmpia Banatului, ale 
cărei resurse, bine administrate, ar putea stimula consacrarea noastră ca un 
important furnizor regional de bunuri agro-alimentare industrializate. Şansa 
Timişoarei de a beneficia de o Piaţă de Gros construită şi echipată după cele mai 
moderne standarde actuale trebuie să fie exploatată ca o şansă regională. 
 



 Cetatea Aradului şi zona noastră extrem de extinsă de monumente 
protejate pot fi baza unei alte colaborări, ştiut fiind faptul că deja la nivelul 
municipalităţii avem pornit un proiect susţinut de Guvernul Germaniei privind 
reabilitarea clădirilor istorice. 
 
 Şi nu în ultimul rând, aş propune o colaborare în domeniul protecţiei 
mediului. 
 
 Doamnelor şi Domnilor, 
 
Întâlnirea noastră de astăzi are scopul iniţierii unui dialog între autorităţile locale 
timişorene şi arădene. Timişoara are deja experienţă în acest domeniu şi voi 
aminti excelenta colaborare între municipalităţile din Timişoara şi din Szeged. An 
de an, cele două consilii locale se întâlnesc în şedinţă comună, un an la Szeged, 
un an la Timişoara şi au pe agenda discuţiilor proiecte concrete de dezvoltare şi 
colaborare. Cred că astăzi a venit momentul să deschidem un astfel de drum şi 
cu Consiliul Local Arad. 
Vă mulţumesc! 
 
Dl. OSTAFICIUC:     In primul rand vreau sa va multumesc pentru invitatie. 
Subiectul acesta foarte sensibil si plin de orgolii in istorie cred ca poate fi tratat in 
aceste momente la mai multe niveluri. Vreau sa incep cu o structurare. Nu putem 
elimina orgoliile. Este o chestiune unanima.  
 Nu putem elimina sustinerea politica la nivel local intre cele 2 administratii 
sau intre cetatenii apartinand celor doua municipii sau judete cu orgoliul propriu 
si cu viziuni mai mult sau mai putin optimiste. Cred ca aceste optiuni hranesc 
nevoia de competitie si de ce nu de colaborare. 
 Este imposibil a incerca o dezvoltare ca doua entitati separate a Aradului 
si a Timisoarei. Ele trebuie  vazute intr-o conotatie regionala. 
 Strategia trebuie sa fie comuna intre aceste doua consilii judetene. 
Vreau sa putem discuta de un pol de dezvoltare Timisoara Arad in Timisoara si 
Arad Timisoara in Arad. 
 Axa  1 din fondurile structurale in care se aloca pe regiunea 5 vest 135 
milioane de euro este axa dedicata polilor de crestere economica iar la ora 
actuala nu exista decat cele doua intentii ale municipiului Timisoara care sint 
prezente ca proiecte in aceasta axa , intr-o valoare estimata de la 100 milioane 
de euro si in rest nu exista  nici un alt proiect la nivelul  intregii regiunii vest care 
sa atace acesta axa. 
 Cred ca aceasta axa de 150 000 000  euro pentru un astfel de proiect 
concret Timisoara-Arad , Arad Timisoara finantabila prin fondurile structurale 
poate fi un prim element tehnic concret proiect de dezvoltare pe fonduri 
structurale a intregii regiuni. 
Am stabilit ca in CREZ sa fie prezenti presedintii de Consilii Judetene si primarii 
municipiilor capitale de judet. 
 Fiecare judet are dreptul sa aibe 4 reprezentanti. Aceasta implica o 
gandire unitara de strategie  pe intreaga regiune vest. 



 Impreuna cu Aradul si cu celelealte judete din regiunea noastra noi am 
stabilit deja  proiecte premergatoare comune.  
 Domnul  primar spunea ca este necesar a se intra in conceptul de 
regionalizare. Sint de acord cu dezvoltarea Romaniei pe Regiuni. Este solutia 
corecta si normala, europeana prezenta judetului Timis in Comitetul regiunilor la 
Bruxeles ne da o experienta in plus fata de alte administratii judetene si locale 
vis-a-vis de dezvolatrea Romaniei in contextul european. 
 Exista o modificare catre consilierii locali atat Arad cat si Timisoara, noi 
am analizat-o. A aparut o modificare a Legii nr. 215 care ne permite sa facem 
asociatii interdepartamentale cu caracter juridic. Noi am hotart la nivelul celor 4 
consilii judetene sa promovam o  hotarare  de consiliu fiecare prin care sa ne 
creem aceasta asociatie interdepartamentala cu putere juridica si sa o numim 
Regiunea Vest care va avea un presedinte, un  buget si va permite accesarea 
unor proiecte de interes regional la nivelul intregii regiuni. 
 Aceasta asociere este permisibila la nivel de administratii si poate crea 
acel pol efectiv de  a cere si a face aceste  proiecte urmand ca structura de care 
se pomenea sa gestioneze doar programul. Am vrut sa marchez acest lucru intr-
o sedinta comuna pentru ca  este un subiect comun pentru ambele consilii locale 
sint adeptul total al cooperarii intre Timisoara si Arad, ideea POL-ului de vest 
este fezabila. Doresc succes in continuare in aceasta colaborare, Consiliul 
judetean Timis este dispus la o colaborare cu Consiliul Judetean Arad pentru a 
defini nu numai prin vorbe aceasta colaborare intre cele doua zone puternice din 
partea de Vest a Romaniei. 
 Va multumesc. 
 
Dl. TARANU :  Onorat auditoriu este o surpriza sa asist la o sedinta comuna a 
consiliilor locale Timisoara si Arad, tinand cont de prejudecati si de resentimente, 
orasele acestea sint intr-o competitie nu numai legata de sport, care a aparut 
inmod subiectiv si a fost incurajata pentru a mentine un centralism excesiv. 
Aceste orase sint printre cele mai civilizate. 
 In Timisoara 95% din populatie are acces la apa curenta, in Bucuresti 
procentul este sub 60%... 
 Atunci cand Timisoara si Aradul coopereaza cred ca este un potential 
excelent si acest lucru este evident. 
 Ma bucur ca Timisoara si Aradul depasesc o situatie artificiala si  inteleg 
sa coopereze intr-un secol in care doar cooperarea este o resursa. Numai cei 
care vor coopera vor reusi sa depaseasca anumite dificultati. 
   Referitor la dezvoltarea economica, exista doi factori: munca si capitalul. 
Timisoara si Aradul s-au dezvoltat in ultimul deceniu exploziv orice statitica pune 
in evidenta acest lucru. Au crescut din punct de vedere al populatiei. 
 Dezvoltarea s-a propus mai ales din punct de vedere universitar. Acest 
numar de studenti reflecta cea mai mare densitate de studenti pe cap de locuitor 
din tara. 
 Avem nevoie de mai multi studenti buni si de mai multi profesori buni. 
Timisoara percepe mai bine acest lucru. 



 Referitor la capital. Europa este un spatiu economic extraordinar de 
dezvoltat, Romania este o tara subdezvoltata, exista deci multe de recuparat. 
 Nu competitia cu Bucurestiul este problema, competitia pe care trebuie sa 
o purtam este legata de o crestere echilibrata si care sa nu se transforme intr-o 
criza de crestere . 
 Pana acum Timisoara si Aradul s-au dezvoltat intr-o formula contingenta 
bazata pe interventiile unor  investitori si pe capacitatea consiliilor locale de a 
favoriza anumite proiecte. Au fost si multe esecuri, au fost si succese, a fost si 
experienta acumulata si probabil ca in viitor lucrurile vor sta mult mai bine. 
 Romania are o structura administrativa aberanta, redundanta cu prea 
multe unitati administrative la nivel intermediar. Aceste judete nu se regasesc nici 
in SUA nici in Europa si nici in Marea Britania. Ele reflecta ideea de centralism 
excesiv si de atomizare pentru ca acest centralism excesiv sa fie posibil. 
 Exporturile Aradului si Timisoarei, impreuna reprezinta 12% din exportul 
national.  Exporturile Bucurestiului reprezinta 20%. 
 Strategiile de dezvoltare depind si de factorii externi. Resursele financiare 
ale romanilor sint extrem de limitate. Economiile romanilor  nu reprezinta mai 
mult de 1000 euro/cap de locuitor. 
 Acelasi indicator in U.E. este in medie de 40 000 euro /cap de locuitor. 
Aparitia unei regiuni vest, exista un culoar pe care Europa il  planifica de mult, pe 
care nu a reusit sa-l faca si datorita impotrivirii autoritatii de la Bucuresti. Este 
vorba de culoarul Dresda –Istambul. Acest culoar 4 este un culoar contingent. 
Culoarul 11 european care leaga Dresda de Istambul este cel mai important 
culoar de dezvoltare, cea mai importanta sosea care va lega Europa de Orientul 
Mijlociu. Aproape 300 milioane locuitori vor folosi aceasta sosea care va trece pe 
la Arad Timisoara Lugoj Turnu Severin Calafat Vidin Sofia se va indrepta spre 
Intambul si va iesi in Irak. Inclusiv statul Izdrael va folosi aceasta autostrada. 
 Situandu-ne pe acest traseu avem o sansa exceptionala sa beneficiem de 
toate oportunitatile pe care le presupune aceasta autostrada care va fi dublata de 
un tren de mare viteza care este o  tehnologie a viitorului. Aceste oportunitati sint 
imense pentru toata zona. 
 Inchei spunand cu ragret ca din pacate comunitatea  universitara 
timisoreana nu este implicata in aceasta discutie . Fara participarea comunitatii 
universitare la acest proiect, pentru ca fara specialisti in tehnologie , economie, 
alte specializari vom intra intr-un colaps. Cred ca in acest moment implicarea  
comunitatii universitare este decisiva, ea va da un plus de calitate si de 
competenta acestor proiecte. Peste tot in lume comunitatile universitare au fost 
integrate in proiectele de dezvoltare. 
 Intervin oameni cu o anumita obiectivitate si o anumita competenta care 
pot limita jocurile de interese. 
 Va multumesc foarte mult, sint optimist  in privinta reusitei acestui proiect 
Arad Timisoara. 
 
Dl. PRIMAR:   Ma folosesc acum de ocazie ca sinteti aici. Noi am mai avut o 
experienta foste buna cu mediul universitar in anul 2000 cand am facut acea 
strategie de dezvoltare care trebuie sa o revizuim  la o perioada de la 7-10 ani. 



Apelul meu este ca lumea universitara din Timisoara sa se implice. Cred ca aici 
fiecare dintre noi trebuie sa vina in intampinarea celuilalt . 
 Cele doua orase au nevoie disperata de specialisti si de oameni tineri 
foarte bine pregatiti. 
 
Dl. CATANA:   In continuare il rog pe domnul  viceprimar din Arad, dl.Decani sa 
ne prezinte delegatia dansului. 
Dl. DECANI:    Incep prin a multumi inca o data pentru invitatia de a participa la 
sedinta comuna si sa ma raliez si eu domnului profesor cu increderea ca astazi 
scriem istorie. Vreau sa  salut prezenta in sala a  consilierilor municipali din 
partea municipiului Arad:   dl. cons Tuz Francisc, dl. Curta, dl. Ovidiu Marian, dl. 
Ionel Costin, Gheorghe Silt, Ozarchievici, d-na cons. Borza si  d-ns cons Braica, 
dl. cons. Manta, dl. cons. Vlaicu, dl. cons. Dorel Popa si dl. cons. Emanoil Voicu. 
Domnul Popa si dl. Voicu fiind cei care au format executivul din mandatul trecut  
ca primar si viceprimar. 
  Din partea consiliului local municipal sint prezenti alaturi de mine doamna 
secretara a municipiului d-na Doina Paur, directorul tehnic dl. Razvan Popa, dl. 
dir. De comunicare Claudia Macra, dir. Dir. De dezvoltare si Asistenta d-ra Naghi 
Etelca, arh. Sef  Irina Stert, Sef Serv. Juridic dl. Sorin Contra si  din partea 
cabinetului domnului primar Gheorghe Falca, seful de cabinet Viorica Graur 
impreuna cu consilierii dumnealui  si din partea societatii civile presedintele  
asociatiei Pro Urbea Arad dl. Radu Bujor si salutam si prezenta reprezentantilor 
presei din Arad. Va multumesc. 
 
Dl. CATANA:  Va multumesc domnule viceprimar, sintem onorati de prezenta d-
vs aici, dati-mi voie sa va prezint si eu colegii mei din Consiliul Local Timisoara :  
Sergiu Stirbu, Corado Toader, Silviu Sarafolean, Smaranda Popa Radovan, 
Cornel Mistor, Valentin Moldovan, Sorin Karagena, Radu Toanca, Florica 
Puscas, Adriana Blaj, Sorin Grindeanu, Horea Bacanu, Adrian Pascuta, Calin 
Vasi, Lelica Crisan,  Daniel Crasovan, Avram Jecu, Tonenchi Eugenia 
 Va multumim pentru prezenta d-vs aici si vreau sa dau cuvantul oaspetilor 
nostri. 
Dl.POPA:   Cand vin la Timisoara vin la a doua casa pentru ca aici mi-am 
terminat studiile la Politehnica si pentru ca aici mi s-a nascut baiatul. Daca am 
facut niste lucruri impreuna , vreau sa spun ca eu cred ca se poate sa trecem 
peste ceea ce trebuie trecut. Poate ca nu este cea mai fericita formulare expresia 
de “ vointa politica” pentru ca o sa vedeti ca unde este politica cand vor vrea unii 
nu vor vrea altii pentru ca asa e natura.  Poate ca mai bine ar fi vointa 
administrativa pentru ca de cate ori vom face politica cineva  va vedea 
intotdeauna si poate pe buna dreptate  Timisoara  deasupra Aradului si chiar 
daca sint aradean nu pot sa fac uz de  fals si de patriotism. 
 Clubul de la Strasbourg este format din 20 de orase europene, 4 din 
Romania, Bucuresti Ploiesti si inca doua: Timisoara si Arad.  
 Dl. STIRBU:   Traiesc bucuria momentului in care cele doua orase isi dau 
mana prin reprezentantii lor. De Arad ma leaga copilaria iar de Timisoara ma 



leaga ultimii 20 de ani timp in care am ajuns sa-l iubesc si sa ma dedic acestui 
oras.  
 Sint convins ca aceste discutii vor conduce la un crez comun, la reusite 
comune la perspectivele care se profileaza a fi cat se poate de favorabile daca 
ele vor fi marcate de intelepciune. 
 
Dl. AVRAM:    Fara indoiala ca aceasta este o zi istorica pentru ceea ce s-a 
intamplat in Timisoara cu ani in urma dar in acelasi timp este o zi istorica pentru 
viitor atat pentru Arad cat si pentru Timisoara in domeniul colaborarii. 
Colaborarea este elementul de baza in aceasta zona de vest in care  sper 
optimist ca intr-un viitor cat mai apropiat se va serba  momentul in care cele doua 
orase vor ajunge sa fie vecine prin dezvoltarea pana la granita judetului, astfel se 
va unifica o mare metropola care va fi un centru important pentru comunitatea 
europeana. 
 Personal am propus infiintarea unei asociatii Arad Timisoara si primul 
punct era tocmai o astfel de sedinta comuna. 
 Pe langa reusitele fiecarui oras avem si multe probleme comune: locatia 
scolilor, locuintele sociale, problema fortei de munca . 
 Va multumesc 
 
Dl. CATANA:  In continuare,  prin urmatorul punct de pe ordinea de zi se pare ca 
vom mai face un pas catre Arad prin propunerea de amplasare pe C. Aradului la 
km. 6 a unei importante investitii.  
 Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ Spatii de depozitare servicii si 
comert Timisoara, teritoriu extravilan DN 69 Timisoara Arad km 6+500 drepata, 
conform rapoartelor de avizare proiectul poate fi supus votului Consiliului Local 
cu mentiunea Serviciului Juridic si am inteles ca exista declaratiile la 
compartimentul Juridic. 
Prima ca sa degreveze Consiliul Local de orice raspundere in cazul unei 
solutionari nefavorabile, am inteles ca sint ceva procese pe rol aflate pe unele 
parcele afectate. 
 A doua o reglementare juridica cu privire la suprafetele de drumuri 
afectate sau suprafetele afectate de drumuri. 
Cine este pentru ? 
Se numara voturile:   - 18 voturi pentru 
 
Va multumesc. Ne revedem in 24 august la Arad 
Declar sedinta inchisa. 
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