ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 04.07.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Preşedinte de şedinţă –Dl. DAN DIACONU
Din cei 27 de consilieri au fost prezenţi 21
Au absentat :Mazilu Octavian, Bordeasu Ilare, Barabas Ludovic, Popescu Raluca, Radu
Dimeca si Sorin Ionescu
Din partea executivului particita domnul primar Nicolae Robu, domnul
viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si doamna secretar Simona
Dragoi
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1143 din 29.06.2017

ORDINEA DE ZI:
ANEXĂ
La Dispoziţia nr. 1143
Din data de: 29.06.2017
1. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara
pe anul 2017.
2. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cad.
De317/1/7 – drum exploatare având suprafața de 4565 mp.
3. Proiect de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a Satului Român
și din administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a
Municipiului Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Timișoara, a sectorului de drum DN 6 km 560+100 – 564+730.
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al
Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației
în unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara pentru anul
școlar 2017 – 2018.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. CCMT 2461/28.06.2017
al Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor privind realizarea programului
prioritar cultural Timisoara-Capitala Europeanã a Culturii 2021 constituite in baza
Dispozitiei Primarului Municipiului Timisoara nr. 1130/27.06.2017.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare
nerambursabilã alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru
activitãti nonprofit de interes local, pe anul 2017.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare
nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru
activităţi nonprofit de interes local, pe anul 2017.
8. Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din
Timişoara, str. Martir Gogu Opre (fostă str. Vaslui), nr. 24, înscris în C.F. 423716,
nr. top 395/b/2/a/2, către Fundaţia Timişoara 89.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament privind regimul
finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara
pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi
sportului, cu modificările şi copletările ulterioare.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament privind regimul
finanţărilor nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara
pentru activitatea sportivă, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul
finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de
interes general.
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 04.07.2017

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Unitatea
Administrativ-Teritorială Județul Timiș (Lider de Parteneriat – Partener 1), Unitatea
Administrativ-Teritorială Comuna Dumbrăvița (Partener 2) și Unitatea AdministrativTeritorială Municipiul Timișoara (Partener 3) pentru realizarea în comun a proiectului
„MODERNIZARE DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului (Km. 2+275) Sens giratoriuCentura Timișoara, Sens giratoriu- Autostrada A1 (Km. 12 + 975)”, în vederea accesării
fondurilor nerambusabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de
investitii 6.1- Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi
terţiare la infrastructura TEN-T (depunerea proiectelor prin aplicația MySMIS).
Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14 voturi).
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea

contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările
ulterioare.
Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14 voturi).
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.
165/2017 .
Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14 voturi).

DL.DIACONU:Bună ziua! Avem o ordine de zi formata din 10 puncte, la care se
adaugă o Anexa cu 3 puncte suplimentare. Dau cuvantul domnului Primar pentru
argumentarea punctelor de pe ordinea de zi suplimentara.
DL.PRIMAR: Buna ziua! As vrea sa ma refer la punctul 1 de pe ordinea de zi
suplimentara, dar va rog sa le acceptati pe toate trei. Punctul 1 este urmare a unei
solicitari din partea Consiliului Judetean, sa incheiem un acord de parteneriat care
sa permita depunerea unei cereri de finantare pe fonduri europene pentru largirea la
4 benzi a drumului de legatura intre municipiul Timisoara si autostrada A1 prin
Dumbravita. Eu am vorbit cu dl. presedinte al Consiliului Judetean, Calin Dobra, iam spus ca o sa introducem pe ordinea de zi suplimentara acest proiect, ca o sa-l
facem in regim de urgenta, dar as vrea sa purtam o discutie, pentru ca nu cred ca
este calea buna prin care trebuie sa rezolvam problema. Va spun de ce. In anul
2021 Timisoara, va fi Capitala Culturala a Culturii, vor veni foarte multi turisti in
Timisoara, foarte multi vor veni de pe un areal cu raza de 1000 km, cu masinile, la
diverse evenimente pe care le vom avea atunci. Daca mergem pe fonduri europene
in acest parteneriat, sansele sa finalizam in 2021 sunt minime, pentru ca vom putea
sa incepem foarte tarziu, la sfarsitul anului 2018, mai degraba in 2019 si vor fi tot
felul de poticneli specifice birocratiei proiectelor pe fonduri europene. Mai este
inca un aspect. Dl.presedinte si colaboratorii, au scris in materialul pe care l-au
transmis, ca mutarea stalpilor din Dumbravita se va face in anul 2021, ca sa nu
afectam proiectul realizat pe fonduri europene de extindere a liniei de troleibuz prin
Dumbravita. Facem santier in 2021? Atunci, degeaba facem lucrarea. Eu cred ca
este mai bine sa mergem pe venituri proprii, si, sunt convins, ca daca ajungem sa
dati un vot, pe un proiect de parteneriat cu Consiliul Judetean in acest sens, veti
vota, si sa facem mult mai repede acest drum, sa-l largim la 4 benzi. Eu am declarat
in presa si a fost o declaratie responsabila, ca atat este de important acel drum,
incat, in ce ma priveste, sunt dispus, daca Consiliul Judetean nu are resursele

necesare, sa propun Consiliului Local alocarea de fonduri de la bugetul Timisoarei,
pentru a realiza acest drum. Putem sa facem un parteneriat cu Consiliul Judetean,
nu asa cum a fost gandit, ci pe venituri proprii, ale noastre si ale Consiliului
Judetean. Ca sa dovedesc ca dincolo de vorbe, chiar de facto, eu sunt deschis la
colaborare, va propun, nu numai sa-l acceptati suplimentar, dar sa il si votati, cu
totii. Se pot initia demersurile, dar, cred ca trebuie sa mai reflectam daca facem uz
de ceea ce pregatim prin aceasta hotarare, sau, daca nu este mai bine sa alocam
venituri proprii si sa facem mult mai repede largirea la 4 benzi, tot in parteneriat cu
Consiliul Judetean.
La punctul 2 este proiectul care a facut ieri obiectul dezbaterii publice. Concluziile
dezbaterii sunt operationale, in parte, si cel tarziu, saptamana viitoare vor fi de
facto, pentru ca am dat dispozitii sa se intre in week-end deja la amenajarea a ceea
ce am convenit ieri. Problema principala este in zona centrala, ca nu avem o
continuitate intre Sud si Nord. Am analizat regimul strazii Marasesti in noul
context in care avem toate strazile din centrul istoric, strazi de promenada. Si putem
sa scoatem din ceea ce numim zona de promenada, strada Marasesti si este un
proiect in lucru pe care pot sa-l descriu. Pe strada V.V.Delamarina, intre cladirea
fostei clinici de dermatologie si parcarea de la Hotel Timisoara, strada care acum
este cu interdictie pentru mijloacele auto, vom amenaja piste de biciclete dublu
sens. Ajungem la colt cu Marasesti, se face o fisie de cel putin 3 m latime, care va
porni pe strada Marasesti, pe partea stanga, cum se merge spre Parcul Botanic, fasie
pe care vor putea circula biciclisti, trotinetisti, roleri, monociclisti, etc, in ambele
sensuri, pana se ajunge la intersectia cu strada Ghe.Lazar. De la intersectia cu
str.Ghe.Lazar, pe ambele parti sunt terase, unitati comerciale de unde se intra si se
iese si nu se poate. Pe str.Ghe.Lazar vom desfiinta locurile de parcare, de pe partea
dinspre Spitalul Militar, pe portiunea de la Farmacia Vlad pana la intersecţia cu
Marasesti. Vom face piste de biciclete pana pe str.Ghe.Dima. Si dupa intersectia cu
str.Marasesti se va putea merge cu bicicleta, dar acolo vom pune rasteluri, pentru
cei ce vin sa-si lase bicicleta acolo. Pe pista de pe V.V.Delamarina, va fi dusa peste
drum, unde avem treceri de pietoni, înspre parcarea Consiliului Judetean si in
spatiul dintre parcarea Consiliului Judetean si clinica de oftalmologie, unde noi am
amenajat un trotuar, vom transforma trotuarul respectiv in pista de biciclete, in
prelungirea celei de pe V.V.Delamarina şi Marasesti, pana pe strada Paris si vom
amenaja un nou trotuar. Pista de biciclete care acum merge de la sud spre nord, pe

langa hotel Timisoara, pana la linia de tramvai, pe str.Sf.Ioan, o vom prelungi, pe
strada Ghe.Dima. La trecerea de pietoni spre Parcul Botanic, pe partea cu Parcul
Botanic, pe trotuar, care este destul de lat, de la Spitalul Municipal, facem iar o
pista care va merge pana la racordul cu pista proaspat facuta pe strada Paris. Prin
fata parcarii Consiliului Judetean, se analizeaza si concluzia este incurajatoare, nu e
ferma, posibilitatea de a face si acolo o pista de biciclete care sa mearga pana la
Materna si mai departe, pana la intersectia cu strada Paris. Este un angajament ferm
si, daca adaugam asta la pista pe care tocmai am facut-o pe strada Paris, pe strada
Telbisz, cred ca nu mai are nimeni dubii ca ne preocupa sa facem astfel de
amenajari. Suntem descoperiti la capitolul piste de biciclete in zona din Piata
Marasti, inspre punctele cardinale. Acolo analizam cum este mai bine sa facem,
dar, ideea actuala este destul de clar conturata, ca ar trebui sa desfiintam trotuarul
de pe partea aceea, pe portiunea ingusta, pe partea de vis a vis de Facultatea de Arte
si sa ducem din Piata Marasti o pista de biciclete pana in zona punctelor cardinale,
unde deja se largeste totul. Avem zone in oras foarte stramte, unde suntem in criza
de spatiu si nu putem nici sa gatuim traficul auto, trebuie sa gasim formulele de
compromis. In proiect apare ceea ce am convenit ieri, introducerea avertismentului
si introducerea amenzilor pe intervale, intre 200 si 400 lei pentru cei cu varsta intre
14 – 18 ani, sub 14 ani nu se amendeaza nimeni si, respectiv, dublu, conform legii,
de la 18 ani in sus. Nu apare in hotarare asta, dar ieri am facut promisiunea, la
propunerea d-lui Brancovan, sa cooptam un reprezentant al biciclistilor in comisia
de circulatie. Propunerea eate foarte buna, numarul de biciclisti devenind mare si
noi vrem sa fie reprezentate interesele lor printr-o persoana in Comisia de
Circulatie, unde, conform legii, se iau deciziile referitoare la tot ceea ce are,
conform legii, statut de vehicul. Avem nevoie de hotarare de consiliu, nu pentru
biciclete, avem si hotararea judecatoreasca, ne trebuie pentru celelalte mijloace care
nu sunt in categoria vehicule din punct de vedere al legii circulatiei. Noi vrem sa
avem in Timisoara o zona de promenada, fara dusmanii si acuze reciproce.
DL.DIACONU: Supun la vot aprobarea punctelor de pe ordinea de zi
suplimentara- anexa.
Cine este pentru?
-20 voturi pentru.
1 vot neexprimat.

Supun la vot intreaga ordine de zi
Cine este pentru?
20 voturi pentru.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:
Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul
2017.
Dl. PRIMAR: Având în vedere ce a apărut prin presă şi lipsa unui răspuns din partea CNI la
demersurile pe care le-am făcut, vă propun un amendament, şi anume alocarea de bani pentru
lansarea Studiului de fezabilitate pentru construirea Sălii Polivalente Mari a Timişoarei, pe
bugetul local. Noi avem o rată de îndatorare foarte scăzută, putem să luăm credit, dobânzile sunt
foarte mici acum. Aţi auzit declaraţiile făcute? Nici nu s-a mai pomenit de programul anterior pe
care nu eu l-am făcut care prevedea o sală de 16 mii de locuri, una la Timişoara una la Iaşi, una
de 5 mii de locuri la Oradea şi una de 5 mii de locuri la Constanţa. Nu discut politic discut pur şi
simplu despre faptul că ministrul a declarat că se va face o sală la Bucureşti, nu a apărut în
discuţie până acum Bucureştiul, una undeva în centrul ţării şi una nu ştiu pe unde. Nici Iaşiul nu a
mai apărut cu acea sală. Noi vom fi Capitală europeană a Culturii şi nu cred că putem lăsa oraşul
doar cu Sala Olimpia şi cu Sala Politehnica ce sigur că se va termina după ce se depăşesc
dificultăţile, am vorbit cu dl. Rector Şerban chiar ieri am fost împreună la ceremonia de
deschidere a unei conferinţe internaţionale şi mi-a spus că este pe terminate caietul de sarcini
pentru organizarea licitaţiei de continuare a lucrării. În vreo două săptămâni se termină caietul de
sarcini şi se dă drumul la licitaţie, asta înseamnă că undeva spre sfârşitul anului în cazul fericit se
va putea relua lucrarea. De lucru e foarte puţin între o lună şi trei luni, atât mai e nevoie ca timp
pentru finalizarea acelei săli dacă firma care câştigă licitaţia este o firmă serioasă. Dar e o sală de
3 mii de locuri noi nu putem să organizăm evenimente de anvergură şi vă propun acest
amendament. Sigur că nu vom putea face studiul de fezabilitate completamente în acest an ca să
cheltuim toţi banii, nu ne trebuie foarte mulţi acum, se va continua lucrul la SF şi PT până în
2018 şi vom aloca bani mai mulţi în 2018.
Dl. DIACONU: Preiau eu amendamentul formulat de către dl. Primar. În sensul introducerii
unei poziţii noi în cadrul capitolului 67.02.05.01 Sport, din Lista de investiţii de pe bugetul local,
denumirea : Studiu de fezabilitate SF şi PT Sală Polivalentă Timişoara, cu o alocare pentru anul
acesta de 400 mii lei şi credit de angajament pe 2018 de 1000.000 lei. Sursele sunt din transferul
de la Obiective, din cadrul aceluiaşi capitol- Obiective de investiţii, de la 67.02.05.01 Sport.
Dl. ORZA: Am văzut şi eu în presă acea declaraţie, acum de-a lungul timpului am mai văzut
declaraţii ale diverşilor miniştri, care nu erau neaparat reale sau nu erau oficiale punctele de
vedere ale dânşilor. Ar trebui să avem răspuns oficial de la Guvern, şă ştim clar, nu să zică: noi
voiam s-o facem, nu la Giroc chiar la Timişoara. Să avem şi o asigurare de tipul acesta să o legăm
de acest vot, să nu facem o greşeală de strategie.

Dl. PRIMAR: Noi nu dorim să cheltuim din banii noştri dacă putem să avem obiectivul aşa cum
s-a realizat în alte oraşe cu bani de bugetul de stat. Ne pregătim pentru ce e mai rău. Continuăm
diligenţele banii pot fi realocaţi pentru alte destinaţii printr-o rectificare. Sperăm că se va reveni
dar aţi luat act de declaraţiile făcute. Să nu credeţi afirmaţiile că nu e bun terenul nostru. Noi
avem acolo şi o parcelă pe care s-a cerut restituirea, dar e în afara legii, dar nu despre aceea e
vorba, nu pe aceea am propus-o noi avem terenuri libere de sarcini suficient de mari în toată zona
aceea. Am dat documentaţia în diverse etape şi nu ni s-a transmis că nu e bună locaţia. Calea
ferată e la frontieră răsăriteană a acelui domeniu, sunt declarate procedurile de desfiinţare a ei, nu
încurcă şi dacă ar rămâne acolo. Dar nu o lăsăm acolo. Am dat mai multe variante de amplasare.
Studiul ne dorim să-l facă CNI. Eu zic să aklocăm fonduri pentru această primă etapă.
Dl. ORZA: Eu mă refer la declaraţia d-lui ministru al Sportului, cred că ar fi profesionist să
legăm studiul de oficializarea unui răspuns al guvernului, care şi-a schimbat componenţa, care să
spună că nu are de gând să facă sală de sport la Timişoara, altfel ar părea o continuare a unor
conflicte sau puncte de vedere diferite între primărie, consiliul judeţean, guvern.
Dl. PRIMAR: Nu mai discutăm de Giroc, nu se face nici la Timişoara nici la Iaşi. Nu e chestiune
de culoare politică Iaşiul are primar PSD.
Dl. MOŞIU: În cât timp credem că va veni un răspuns de la Bucureşti? Oraşul nu mai are timp să
aştepte vom fi Capitală Culturală Europeană în 2021. Durează documentaţia licitaţia, când vom
termina?
Dl. PRIMAR: Aceasta ne poate şi ajuta pentru că sunt situaţii în care studiile de prefezabilitate
sau de fezabilitate sunt un atu în aceeptarea pentru finanţare din diverse surse, bugetul de stat, sau
guvern. Studiul nu poate decât să ne ajute, dar să nu mai aşteptăm.
Dl. CĂLDĂRARU: În condiţiile în care noi aşteptăm încă o lege a sponsorizării, a sportului
românesc nu ne putem permite sincope în Timişoara care are déjà drumul ei început şi care
trebuie să-l parcurgă. Am apelat destul la guvernanţi să ne ajute iar declaraţiile sunt fără echivoc.
Şi trebuie să mergem la departe aşa cum am hotărât.
Dl SANDU: I-aş întreba pe colegii din partidul de guvernământ dacă au informaţii legate de
posibiliatea de a urma nişte investiţii în acest domeniu în Timişoara?
Dl. IDOLU: Dl. Sandu ne deleagă să solicităm informaţii de la guvern. Să fim serioşi aşteptăm
dupa Sala de la Politehnica de 10 ani. Cred că e binevenită o scrisoare de la primărie către
minister dacă există perspective pentru asemenea proiecte investiţii în Timişoara. Sunt
evenimente de interes naţional, regional şi depinde de eveniment. Şi Festivalul de Jazz a fost un
succes şi a atras nume mari. Aceste evenimente au impact regional să nu ne jucăm Timişoara
Giroc. O scrisoare cu răspuns în 7 zile nu cred că Ministerul e atât de ocupat, eu voi suna să ne
dea răspunsul. Măcar Sala Polivalentă mică să o terminăm o dată.
Dl. CĂLDĂRARU: Şi Muzeul stă pe loc tot de 10 ani.
Dl. PRIMAR: Eu cred că toată lumea ştie care e situaţia cu Sala Polivalentă, nu o face primăria
eu am făcut-o ca rector până în 2012, de atunci s-a mai făcut foarte puţin pentru că firma a
falimentat, dar o face Universitatea Politehnica. S-a pregătit o nouă licitaţie, noi am păţit-o şi la
Spitalul de Copii cu o firmă neserioasă. Am cerut de două ori, dar cu ce ne încurcă să punem bani
şi să ne pregătim? Vom colabora cu CNI. Dacă se decide să se facă de către CNI banii îi
redistribuim. Dacă CNI va saluta faptul că facem studiul de fezabilitate e bine, avem numai de
câştigat.
Dl. ORZA: Susţin o rectificare în acest sens, nu am spus să trimitem acum o scrisoare, ci
amendamentul să conţină întrebarea dacă se are în vedere investiţia. Guvernul ori nu mai face
deşi avea de gând, sau, deşi nu avea de gând, să spună voiam să facem dar v-aţi băgat peste noi.

Dl. PRIMAR: Să se consemneze clar în procesul-verbal spiritul amendamentului, aşa cum am
spus, nu renunţăm la diligenţe pentru a obţine finanţare de la bugetul de stat. Amendamentul se
reflectă într-o poziţie din tabel. Acolo nu e loc de text. Dar sunt de acord cu ideea.
Dl. DIACONU: Supun la vot amendamentul.
Se numără voturile: 15 voturi pentru
1 vot împotrivă
5 abţineri
Supun la vot proiectul.
Se numără voturile: -19 voturi pentru
2 abţineri
PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului cu nr. cad.
De317/1/7 – drum exploatare având suprafața de 4565 mp.
Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.
Se numără voturile: -21 voturi pentru
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind transmiterea din proprietatea publică a Satului Român și din
administrarea Ministerului Transporturilor în proprietatea publică a Municipiului
Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, a sectorului de
drum DN 6 km 560+100 – 564+730.
Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.
Se numără voturile: - 21 voturi pentru
PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al
Municipiului Timișoara în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității educației în
unitățile de învățământ preuniversitar din Municipiul Timișoara pentru anul școlar 2017 –
2018.
Dl. DIACONU: Îl lăsăm la sfârşitul şedinţei.
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului Verbal nr. CCMT 2461/28.06.2017 al
Comisiei de evaluare si selectie a ofertelor privind realizarea programului prioritar cultural

Timisoara-Capitala Europeanã a Culturii 2021 constituite in baza Dispozitiei Primarului
Municipiului Timisoara nr. 1130/27.06.2017.
Dl. DIACONU: În fapt este proiectul depus pentru anul acesta de către Asociaţia TimisoaraCapitala Europeanã a Culturii 2021 spre finanţare şi procesul verbal de conformitate între
criteriile specifice pe care noi le-am aprobat la programul prioritar şi programul pe care asociaţia
l-a depus.
Dl. MOŞIU: Dl. preşedinte noi am avut mai multe întâlniri în cadrul Comisiei de Cultură şi ar fi
bine ca domnii care fac parte din această comisie să fie puţin mai operativi pentru că sunt multe
proiecte în derulare şi datorită lipsei de timp a dânşilor au fost afectate anumite proiecte, deci ar
fine să se hotărască dacă ne pot ajuta sau nu.
Dl. DIACONU: Din păcate principalul factor care a afectat a fost aprobarea târzie a bugetului.
Bugetul a fost aprobat după 15 Aprilie anul acesta.
Dl. MOŞIU: Bine, dar chiar e complicat să se adune 5 oameni o oră sau jumate de oră?
Dl. DIACONU: Aş prefera ca evaluarea să nu se facă într-o oră. Pentru 200 de proiecte, putem
discuta despre acest lucru, nu doar cu privire la componenţă dar în general cu privire la timpul
alocat evaluării însă acest proiect se referă la titlul de Capitala Europeanã a Culturii 2021 şi la
Programul prioritar, următoarele sunt legate de finanţări nerambursabile.
Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.
Se numără voturile: -21 voturi pentru
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor culturale cu finantare nerambursabilã
alocate de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitãti nonprofit de interes
local, pe anul 2017.
Dl. DIACONU: Foarte probabil lansăm săptămâna viitoare un nou concurs pentru proiecte
culturale pentru toamnă în ideea în care datorită neeligibilităţii unui număr important de proiecte
mai există fonduri pe care le putem aloca.
Supun la vot proiectul.
Se numără voturile: -21 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor de/pentru tineret cu finanţare
nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activităţi
nonprofit de interes local, pe anul 2017.

Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.
Se numără voturile: 20 voturi pentru.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:
Proiectul de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din Timişoara,
str. Martir Gogu Opre (fostă str. Vaslui), nr. 24, înscris în C.F. 423716, nr. top 395/b/2/a/2,
către Fundaţia Timişoara 89.
Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.
Se numără voturile: - 21 voturi pentru.
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament privind regimul finanţărilor
nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activitatea
sportivă, în baza prevederilor Legii nr. 69/2000 a educaţiei fizice şi sportului, cu
modificările şi completările ulterioare.
Dl. MOŞIU: Am un amendament. Noi până acum am premiat performanţa şi structurile sportive
şi credem că a venit timpul să premiem şi tinerii implicaţi şi nominal. Adică fiecare sportiv în
funcţie de performanţa pe care a realizat-o, adică o premiere individuală. Pentru aceasta, vă rog
să fiţi de acord cu amendamentul meu. Deci:
Se modifica si se completeaza Anexa 3 la Regulament -Norme financiare pentru realizarea
activitatii sportive, respectiv Cap III. Categoria cheltuieli : Premii, indemnizatii sportive, prime si alte
drepturi/
A). Premii pentru sportivi ,
va avea urmatoarea forma :

III.

Categoria cheltuieli : Premii, indemnizatii sportive, prime si alte drepturi
Se acorda pentru SC Municipal si cluburi sportive in care Municipiul Timisoara este membru asociat
Din bugetul local se pot acorda sume pentru premierea, in conditiile legii, a performantelor deosebite
obtinute la competitiile sportive interne si internationale oficiale. Cuantumul acestora este detaliat in
anexa

III.
1

A). premii pentru sportivi :
(1)Pentru performanţele deosebite obţinute în competiţii sportive, cluburile sportive pot acorda sportivilor,
pe categorii de varsta,în funcţie de valoarea performanţei, de importanţa şi amploarea competiţiei, de

contribuţia personală , premii în lei şi/sau în obiecte, până la valoarea sumelor prevăzute în normative.
-Pentru calendarul competitional intern/ international-jocuri sportive seniori
a) Se pot acorda premii, pe de o parte pentru sportivi, pe de alta parte pentru cluburi, pentru urmatoarele
performante:
1. Performanta de a fi obtinut la finele editiei competitionale ultim incheiate dreptul de activitate in
Liga 1/ diviziile nationale, fie prin promovare, fie prin conservarea statutului de pe parcursul acelei
editii: in suma de pana la 1500 lei/ sportiv
2. Performanta de clasare in Liga 1 pe unul din locurile din prima jumatate a clasamentului, de la 4 in
jos:
in suma de pana la 1500 lei/ sportiv
3. Performanta de clasare in Liga 1 pe locul 3 in clasamentul final:
in suma de pana la 2000 lei/ sportiv
4. Performanta de clasare in Liga 1 pe locul 2 in clasamentul final:
in suma de pana la 3000 lei / sportiv
5. Performanta de clasare in Liga 1 pe locul 1 in clasamentul final:
in suma de pana la 4000 lei / sportiv
6. Performanta de calificare in semifinalele Cupei Ligii de specialitate/ Cupei Regelui/ altele
asemenea:
in suma de pana la 1500 lei / sportiv
7. Performanta de calificare in finala Cupei Ligii de specialitate/ Cupei Regelui/ altele asemenea:
in suma de pana la 2000 lei / sportiv
8. Performanta de a castiga Cupa Ligii de specialitate/ Cupei Regelui/ altele asemenea:
in suma de pana la 3000 lei / sportiv
9. Performanta de a juca in cupe europene:
in suma de pana la 1000 euro / sportiv
10. Performanta de a obtine rezultate de egalitate in meciuri de cupe europene:
in suma de pana la 300 euro/ sportiv ( o suma/ rezultat de egalitate);
11. Performanta de a obtine victorii in meciuri de cupe europene ( o suma/ victorie):
in suma de pana la 600 euro/ sportiv
12. Performanta de calificare in semifinalele unei cupe europene:
in suma de pana la 1300 euro/ sportiv
13. Performanta de calificare in finala unei cupe europene:
in suma de pana la 2000 euro/ sportiv
14. Performanta de a castiga o cupa europeana.
in suma de pana la 2800 euro/ sportiv
Observatie: Sunt compatibile premiile pentru 1. cu maxim (2,3,4,5), cu maxim (6,7,8); cu 9., cu
10. cu 11. cu maxim (12,13,14).

(2) La jocurile sportive, în cadrul etapelor competiţiilor sportive interne de nivel naţional de seniori,
cluburile sportive pot acorda premii astfel: a) un premiu de până la 900 lei/sportiv/antrenor pentru meciurile
câştigate în primul eşalon valoric al competiţiei;
b) un premiu de până la 600 lei/sportiv/antrenor pentru meciurile câştigate în al doilea eşalon valoric al
competiţiei. Premiile se acordă participantilor inscrisi pe foaia de arbitraj, diferenţiat, în funcţie de valoarea
meciurilor şi de contribuţia fiecărui sportiv.
-Pentru calendar competitional intern jocuri sportive –tineret/ juniori I
Campionate Nationale:

loc I –in suma de pana la 3000 lei /participant
loc II –in suma de pana la 2000 lei / participant
loc III –in suma de pana la 1500 lei/ participant

-Pentru calendar competitional intern jocuri sportive –juniori II /cadeti:
Campionate Nationale:

loc I –in suma de pana la 2000 lei /participant
loc II –in suma de pana la 1500 lei / participant
loc III –in suma de pana la 1000 lei/ participant

(3) Sportivii clasaţi pe locurile I, II şi III în competiţiile interne neprevăzute la alin(1) pot primi din partea
organizatorilor un premiu în bani sau în obiecte, în valoare de până la 390 lei, 290 lei şi, respectiv, 190 lei/
persoană din venituri proprii.
(4) Pentru realizarea unor recorduri, omologate de forurile sportive abilitate, cluburile sportive pot acorda
sportivilor premii in lei, pana in limita a 50% din valoarea premiului acordat potrivit aliniatului (1)
(5) Prin Decizia Consiliului de Administratie al clubului, cu conditia incadrarii in bugetul de venituri si
cheltuieli aprobat si cu aprobarea consiliului local, directorul clubului poate suplimenta cu 100% premiile
acordate sportivilor, conform alineatului (1).
(6) Pentru performanţele obţinute la competiţiile sportive care nu au fost autorizate în condiţiile legii, nu se
acordă premii.
Şi cu aceasta cred că am reuşi să motivăm individual fiecare sportiv, pentru a nu fi discuţii în cadrul
clubului. Deci sportivii vor fi nominalizaţi şi în funcţie de performanţă, vor fi motivaţi. Mulţumesc!

Dl. PRIMAR: Chiar la început a fost o formulare care, cred că nu e ceea ce trebuie să fie. Noi am stabilit
încă din 2012 că nu finanţăm ca să nu disipăm resursele, două echipe în acelaşi sport mai ales în situaţia în
care, la una din ele suntem chiar consiliul local membri asociaţi sau echipa funcţionează în cadrul structurii
noastre SCM. Dar la premiere principiul acesta nu trebuie să se regăsească. Cei care au făcut performanţă
trebuie să fie şi ei premiaţi şi am în vedere tocmai ceea ce am discutat data trecută ca să vedeţi că nu am
nimic nici cu minifotbalul pe care şi eu îl practic şi cum aş putea să fiu împotriva lui şi nici cu voleiul pe care
nu-l practic dar îi apreciez pe toţi practicanţii şi susţinătorii de orice sport, aşa cum am mai spus dar s-a
preluat numai ce era mai spectaculos din afirmaţiile mele. Voleiul a promovat în Liga I, este o performanţă
trebuie premiată, în cazul echipei Informatica a câştigat cupa trebuie premiată. Trebuie reformulat
amendamentul, unde este scris că echipele de la SCM sau la care consiliul local este asociat. Să fie fără
restricţiile acestea la premiere. Dacă este legal să le dăm şi lor premiu eu aş insista să rămână această

deschidere. Dacă este legal, să lăsăm această deschidere.
Dl. COSTA: Cluburile terţe din Timişoara care îndeplinesc condiţiile să nu fie reprezentate în SCM, să nu
fie un club membru asociat al municipiului, nu primesc premiere întrucât noi finanţăm programe de
anvergură în care alte cluburi ar fi implicate şi care înseamnă organizare de competiţii şi nu calendar. Nu au
motiv să primească premieri. SCM şi cluburile associate primesc premieri deoarece au calendare finanţate
pe acest HCL.
Dl. MOŞIU: Deci la punctul 3 ….“se acordă pentru cluburile sportive ce îndeplinesc condiţiile legale”.

Dl. PRIMAR: Înainte de a se supune la vot, vă rog să aveţi în vedere când vă poziţionaţi că suntem în luna
Iulie, că e puţin probabil să mai putem vota până la vacanţă că déjà tot mai mulţi pleacă în concedii şi nu
ajungem să constituim un cvorum de votare şi nevotarea ne împiedică să dăm bani. Avem două legi, Legea
nr.69 şi Legea nr.350 şi vor fi consecinţe foarte negative. Vă rog să votaţi.

Dl. DIACONU: Supun la vot amendamentul.
Se numără voturile: -16 voturi pentru.
2 abţineri
Supun la vot luarea la cuvânt a d-lui Brâncovan.
Se numără voturile: 17 voturi pentru
- 3abtineri
Dl. BRÂNCOVAN: Bună ziua. Înainte de a vota sume vă avertizez că ar putea fi un conflict de
natura ajutorului de stat. De aceea să-I solicitaţi d-lui primar ca până la votare să existe de
Consiliul Concurenţei un aviz în privinţa aceasta. I-am solictat d-lui primar în 2012 să nu se
grăbească cu finanţarea, eram subiectiv, eu eram supporter a lui Poli. S-a ajuns la situaţia, ca
urmare a Raportului Curţii de Conturi, s-a dat o decizie executorie chiar dacă s-a încercat
suspendarea ei, de recuperare a banilor. ACS POLI e singura care mai e solvabilă. Decizia nu e
pusă în executare. Ar trebui lămurită pentru că ar putea fi în neregulă. Neaparat să fie un aviz, altfel
eu voi merge mai departe deoarece eu consider că această lege creează discriminări. Vorbim de
finanţări ale cluburilor sportive de drept privat şi să fim convinşi că de fapt nu-i ajutăm pe unii şi le
dăm în cap la alţii. La fotbal primele trei cluburi sunt cluburi de drept privat. Organizate ca societăţi
pe acţiuni. Dacă se intervine pe un club să fim foarte convinşi pentru că e vorba de legislaţia
europeană. Altfel va veni cu decizie de impunere Consiliul Concurenţei şi cei la care acum le faceţi
un bine s-ar putea ulterior să le daţi în cap. Sunt Cristian Brâncovan sunt un susţinător al celei mai
puţin Poli dintre Poli.
Dl. PRIMAR: Dl. Brâncovan a fost lider al galeriei pe vremea gloriei fotbalistice a Timişoarei şi
noi am colaborat foarte bine în acea perioadă. Noi am mizat pe faptul că Guvernul când a emis
Ordonanţa de modificare a Legii nr.69 şi a introdus explicit finanţarea structurilor de drept privat, a
luat aviz şi de la Consiliul Concurenţei. Nu e normal ca fiecare dintre noi să ceară acel aviz, noi
avem o lege pe care o aplicăm. E adevărat că e discutabil, dacă se merge cu rigoare pe acel
principiu, a nu da nici un ban de la bugetele publice către structurile de drept privat, în ideea că
dând, alterezi libera concurenţă, poate fi o problemă, dar eu regret că nu e legea mai clară, dacă nu
se finaţează sportul, în structuri private că majoritatea sunt structure de drept privat. În discuţia
pregătitoare am explicat: la Voluntari fotbalul de exemplu este organizat de către un club sportiv,

societate comercială care are ca acţionari o firmă a consiliului local, să zicem SDM la noi cu 95%
din acţiuni şi 5% din acţiuni consiliul local direct. Şi primeşte bani, ca societate comercială,
structură de drept privat, de la bugetul local şi nu are nici o problemă cu Curtea de Conturi. Noi aici
avem un ONG, structură nelucrativă, e drept, de drept privat dar la care membrii asociaţi sunt trei
instituţii publice: Consiliul local, Consiliul Judeţean, Universitatea Politehnica. Nimeni nu are
interese private, ceea ce se întâmplă e un fenomen de interes public, dar nu se poate obţine calitatea
de organizatţie de drept public ca să nu mai apară această problemă. Situaţia de aici este întâlnită în
toată ţara, nu este vreo structură care să gestioneze fotbalul, ca structură de interes public.
Dl. DIACONU: Citesc din criteriile de acces la fondurile publice: Finanţarea de mai sus se poate
acorda doar în măsura în care respectă legislaţia naţională şi europeană în domeniul ajutorului de
stat.
Dl. BRÂNCOVAN: Da este prevăzut în lege dar nu va veni fiecare structură pe care dvs o avizaţi
la un moment dat, nu o să vină ei cu acel acord, ar fi bine pentru cei care se încadrează, să cereţi
dvs la Consiliul Concurenţei, altfel îi veţi pune pe acei domni în dificultate. Va fi dificil să motivaţi
că e o chestiune de oportunitate, cât timp în lege scrie că se pot da acei bani dar cu respectarea
legislaţiei naţionale şi europeane în privinţa ajutorului de stat.
Dl. PRIMAR: Dl. Brâncovan e un cetăţean cu un spirit civic dezvoltat, e orientat pozitiv ceea ce e
de salutat.
Dl. ORZA: La Timişoara sportul a fost o latură a patriotismului local de care noi cei din zona
aceasta am avut nevoie, ne-am legat de sport mania pentru regimul trecut şi apoi mândria de a fi
locuitorii Timişoarei. Am vibrat cu toţii şi nimic în afara Revoluţiei nu a unit mai mult timişorenii.
În tribune au cântat cu toţii numele oraşului. Aici s-au luat decizii în baza unor legi prost făcute
prost înţelese şi prost aplicate, de cei din instituţii care se numesc de forţă şi care au venit o dată să
spună că e legal şi peste 5 ani să spună că e ilegal. Azi sunt oameni târâţi în tribunale pentru că şiau făcut meseria. Sunt colegi care au pus în aplicare hotărârile consiliului local şi sunt târâţi în
tribunal ca ultimii infractori. Şi nici azi nu avem o legislaţie clară. Pentru Timişoara sportul e parte
din acest oraş. Aici e vorba de mania mea pe o societate care nu-şi pune bazele pe principii solide ci
pe ticăloşii. Mă uit cum se cânta numele oraşului şi-mi dau lacrimile. De nu suntem trimişi la ruleta
rusească? Avem şanse mai mari să scăpăm. Vreau să mă ţin departe de acest subiect o perioadă.
Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.
Se numără voturile: 14 voturi pentru.
5 Abţineri

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea noului Regulament privind regimul finanţărilor
nerambursabile acordate de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru activitatea
sportivă, în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate activităţilor nonprofit de interes general.

Dl. PRIMAR: Iniţial s-a venit cu un regulament unic şi pentru finanţarea pe Legea nr.69 şi pentru
finanţarea pe Legea nr. 350. Am cerut să fie separate pentru că cele două legi au prevederi diferite
şi pe Legea 350 lucrurile sunt cam cum au fost înainte.
Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.
Se numără voturile: 16 voturi pentru.
2 Abţineri

ANEXA LA ORDINEA DE ZI:
PUNCTUL 1:
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local
al Municipiului Timișoara nr. 371/30.10.2007 privind constatarea și sancționarea
contravențiilor pe teritoriul Municipiului Timișoara, cu modificările și completările
ulterioare.
Dl. GRIGOROIU: În urma dezbaterii publice din data de 3.07.2017 privind proiectul de HCL
amintit mai sus propun următoarele amendamente:
1) Se introduce ca prim articol:
”Art. 1: Se definește drept zonă de promenadă a Timișoarei ansamblul de pieţe și străzi din
Anexa la prezentul HCL.”
2) Se renumerotează Art. 1-5 in Art. 2-6.
3) Se introduce Art. 5, articol nou:
”Art. 5: Circulaţia bicicletelor rămâne interzisă în zona de promenadă conform
Deciziei Comisiei de Circulaţie nr. 23510/03.09.2015”
Anexez şi o decizie a instanţei prin care această decizie a Comisiei de Circulaţie rămâne
valabilă.
4) Se renumeroteaza Art. 5-6 în Art. 6-7.
5) Se modifică punctul 1) din Anexă la HCL astfel:
”1) Se interzice folosirea pe străzile și în piețele destinate promenadei: Piața
Victoriei, Piața Libertății, Piața Sfântul Gheorghe, Piața Unirii, Strada Alba-Iulia, Strada
Vasile Alecsandri, Strada Mărășești (pe tronsonul cuprins între strada Gheorghe Lazăr și
strada Gheorghe Dima), Strada Eugeniu de Savoya, Strada Gheorghe Lazar (pe tronsonul
cuprins între Strada Emanoil Ungureanu și Piața Unirii), Strada Florimund Mercy, Strada
Enrico Caruso, Strada General Praporgescu, a oricăror mijloace de locomoție, inclusiv a
tricicletelor, monocicletelor, trotinetelor, monocicletelor, skateboard-urilor, hoverboardurilor, segway-urilor, etc. Nu se au în vedere în enumerearea deschisă de mai sus
cărucioarele pentru persoane cu dizabilități și cărucioarele pentru copii.”
6) Se modifica punctul 2) din Anexa la HCL astfel:

”2) Nerespectarea prevederilor alin. 1 constituie contravenție și se sancționează cu
avertisment sau cu amendă contravențională, după cum urmează:
între 200-400 lei, dacă persoana care folosește mijlocul de locomoție
interzis are vârsta între 14 și 18 ani; deci persoanele până la 14 ani nu vor fi
sancţionate.
între 400-800 lei, dacă persoana care folosește mijlocul de locomoție
interzis are vârsta de peste 18 ani.”
Dl. DIACONU: Supun la vot amendamentul.
Se numără voturile: 17 voturi pentru.
1 vot împotrivă
1 abţinere
Dl. GRIGOROIU: Am omis din enumerarea de la punctul 1) din Anexă la HCL, a mijloacelor de
locomiţie, cuvântul role.
Dl. DIACONU: Supun la vot amendamentul de a adăuga rolele.
Se numără voturile: 16 voturi pentru.
3 Abţineri
Dna. POPOVICI: Am un amendament. La art.28 cu 2 la punctul 1 aş dori să fac următoarea
modificare. Ca tricicletele monociclurile şi trotinetele a căror circulaţie să fie interzisă în zona de
promendadă să fie electrice. Deci să se permit circulaţia moniciclurilor tricicletelor şi a trotinetelor
care nu sunt electrice. Pentru că cele care nu sunt electrice au viteza de deplasare extrem de mică.
Deci includerea cuvântului electric lângă monocicluri, triciclete, trotinete.
Dl. PRIMAR: Spiritul este ca zona de promenadă să rămână zonă de promenadă. Se contravine
definiţiei zonei de promenadă. Mergem în acea zonă şi să vedem ce înseamnă să avem asigurată
acea linişte în zonă şi să luăm experimental nişte mijloace de acest gen să ne strecurăm printre
oameni fără să mergem cu viteză mare. Creem şi noi piste sunt atâtea create toate cele pe care le-am
prezentat azi, mai facem altele, dar nu e în regulă să nu asigurăm acea plăcere a promenadei.
Această zonă de promenadă am mai întâlnit-o în Madrid. Unde ca şi aici se umpleau aleile de
oameni ieşiţi la promenadă. Cu tot respectul nu agreez acest amendament.
Dl. GRIGOROIU: Am omis din enumerarea de la punctul 1) din Anexă la HCL, a mijloacelor de
locomiţie, cuvântul role.
Dl. DIACONU: Supun la vot amendamentul de a adăuga rolele. Al d-lui Grigoroiu.
Se numără voturile: 16 voturi pentru.
3 Abţineri
Dl. DIACONU: Supun la vot amendamentul d-nei Popovici.
Se numără voturile: 6 voturi pentru.
6 voturi împotrivă
7 abţineri
Amendamentul a fost respins.
Dl. MOŞIU: Băncile ar fi bine să stea la limita celor 3 metri pentru că sunt bătrân care se mişcă
greu copii care sar de pe bănci şi pot da peste dânşii.

Dl. PRIMAR: E vorba de băncile de pe Mărăşeşti. E o discuţie tehnică poate vom renunţa la ele.
Poate e mai bine să nu mai punem bănci pe Mărăşeşti pe partea stângă să rămână mai mult loc, dar
vom vedea, dacă se potriveşte le punem dacă nu, nu.
Dl. DIACONU: Supun la vot proiectul.
Se numără voturile: -16 voturi pentru.
2 -abţineri

PUNCTUL 3:
Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL 165/2017.
Dl. DIACONU:
Supun la vot proiectul.
Se numără voturile: -19 voturi pentru.
PUNCTUL 2:
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între Unitatea
Administrativ-Teritorială Județul Timiș (Lider de Parteneriat – Partener 1), Unitatea
Administrativ-Teritorială Comuna Dumbrăvița (Partener 2) și Unitatea AdministrativTeritorială Municipiul Timișoara (Partener 3) pentru realizarea în comun a proiectului
„MODERNIZARE DJ 691: lărgirea la 4 benzi a sectorului (Km. 2+275) Sens giratoriuCentura Timișoara, Sens giratoriu- Autostrada A1 (Km. 12 + 975)”, în vederea accesării
fondurilor nerambursabile alocate prin Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, Axa
prioritară 6 - Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regională, Prioritatea de
investitii 6.1- Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare
la infrastructura TEN-T (depunerea proiectelor prin aplicația MySMIS).
Dl. DIACONU:
Supun la vot proiectul.
Se numără voturile: 20 voturi pentru.
Revenim la punctul 4.
Dl. IDOLU: Propun să discutăm în comisii. Cu o listă cu propuneri concrete.
Dl. PRIMAR: Retrag acest punct de pe ordinea de zi. Vă rog să faceţi propuneri pentru şedinţa
viitoare. Vă mulţumesc!

PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

Viceprimar DAN DIACONU

SIMONA DRAGOI

