ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
din data 07-02-2012 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timisoara
Presedinte de sedinta – Cons. EHEGARTNER PETRU
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 25;
Au absentat : Romeo Barlea si Bogdan Ciprian.
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul viceprimar
Sorin Grindeanu , domnul viceprimar Adrian Orza si pentru secretar doamna Simona
Dragoi.
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului Timisoara nr.127
din data de 02.02.2012.
ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 31.01.2012.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012.
3. Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare Municipiului Timişoara a tronsonului de
drum naţional DN 6 Km 550 + 060 – 552 + 600.
4. Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în
Timişoara, înscris în C.F. NR. 420718 Timişoara cu nr. top 420718 în vederea amenajării
unei parcări cu acces public.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistenţă Tehnică pentru Proiect cu
privire la Contractul de împrumut ce se va încheia între S.C. AQUATIM S.A. şi Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru co-finanţarea Proiectului „Extinderea
şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în
valoare de maxim 25 milioane lei în scopul asigurării finanţării proiectului cu finanţare din
fonduri europene nerambursabile „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din
Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului prin emisiile
poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea promisiunii bilaterale (antecontract) de vânzarecumpărare cadru pentru vânzarea locuinţelor de tip A.N.L.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 421/13.12.2011
privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public în comun unor
categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul
Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru efectuarea
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 389/2011.
10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 425/13.12.2011
privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de
proiect , în cadrul proiectului „Extindere reţea troleibuz Ghiroda (accesibilizarea zonei prin
extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Ghiroda)”, în vederea accesării fondurilor
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1. – „
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.1. – „ Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 392/13.12.2011 privind
aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect ,
în cadrul proiectului „Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin
extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)”, în vederea accesării fondurilor
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1. –
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor–poli urbani de creştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.1 – „ Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
12. Adresa nr. SC2011 – 028993/23.12.2011 a domnului Giurescu Daniel Valentin referitoare la
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007
privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi cu excepţia pct. 9 , au fost iniţiate
de Primarul Municipiului Timişoara – domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.
Proiectul de hotărâre înscris la pct. 9 a fost iniţiat la propunerea consilierului local
Adrian Pau.
DL. EHEGARTNER: Il rog pe domnul primar sa ia cuvantul daca are proiecte suplimentare.
Dl. PRIMAR: Este vorba de 3 proiecte, unul se refera la malurile Canalului Bega. Am fost joi
la Bucuresti si am vorbit cu domnul ministru Murgeanu si urma sa facem o mica completare
tocmai pentru a actualiza documentatia pentru a putea fi iscalita la minister.
Un al doilea proiect vizeaza o completare de anexa la delegarea de gestiune catre S.C.
AQUATIM S.A. Asta deriva din noul statut al Aquatim-ului.
Al treilea punct este un proiect de hotarare referitor la punerea in executare a unei decizii
a Comisiei Fiscale Centrale care trebuie sa o punem in aplicatie.
DL. EHEGARTNER: Va propun ca punctul 6 de pe ordinea de zi sa treaca pe pozitia a doua.
Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi?
- 25 voturi pentru
PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de
31.01.2012.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
- 25 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în
valoare de maxim 25 milioane lei în scopul asigurării finanţării proiectului cu finanţare din
fonduri europene nerambursabile „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din
Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului prin emisiile
poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”.
DL.EHEGARTNER:Cine
-25 voturi pentru

este

pentru?

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul
2012.
Dl. JICHICI: In ceea ce priveste acea HCL cu privire la contributia pe care municipalitatea o
are fata de Clubul de Baschet Timisoara, am inteles ca a ramas o suma care nu a fost achitata
catre club si intrebarea mea este ce se intampla cu suma respectiva in contextul actualului buget.
Noi avem o hotarare de consiliu si as dori sa stiu ce se intampla.
La ultima rectificare de buget solicitasem sa primim si intr-un format excel acest buget si
din pacate nici de data asta nu l-am primit.
Dl. PRIMAR: La baschet s-a prevazut o suma pe care o putem oferi. Le-am mai dat 300 000
acum cateva saptamani. Nu cred ca este o problema atat de importanta. La rectificare o sa le mai
dam daca nu corespunde suma.
Iar cu ceea ce-mi cereti, daca ati veni mai des pe la sedintele de consiliu poate imi
aduceati aminte si puneam si eu problema asta cu formatul.
Dl. JICHICI: Daca sedintele de consiliu ale unui municipiu ca si Timisoara nu s-ar convoca
„dupa ureche” si cu 2 zile inainte as fi venit.
Dl. PRIMAR: Dumneavoastra sunteti intr-o mare culpa si daca chiar doriti... nu vreau sa fac
publice unele chestii. Veniti rar aici si cand veniti aveti probleme cu formatul in care primiti
documentatiile.
Dl. JICHICI: Chiar va rog sa faceti publice orice fel de probleme care exista. Am sa vin de cate
ori este o convocare legala si in conformitate cu regulamentul care nu se prea respecta in aceasta
institutie.
Dl. MOLDOVAN: In cadrul comisiei III am discutat anumite probleme legate de programul de
dezvoltare, asa-zisa lista de investitii pe 2012, noi am solicitat si doamnei director Aura Junie sa
prevada in lista de investitii lucrarile prevazute in bugetul anului 2011 cu cofinantare, cum ar fi
reabilitarea termica a unor imobile.
Am inteles ca domnul Toanca are un amendament concret.
Doresc sa va propun o idee in acelasi context din lista initiala propusa pentru dezvoltare sa
completam anumite puncte, chiar si pentru lucrari noi, sa le prevedem ca si pozitii bugetare
pentru a le putea avea in vedere si pentru a le putea urmari in cursul anului 2012, eventual poate
prin rectificari gasim si surse de refinantare.
La cap. 65.05.02.01- invatamant prescolar, in lista este prevazut extindere Gradinita PP
nr. 26. Propun inca doua obiective la lucrari noi cu prevederi ori 0 ori 1 leu ca sa le putem urmari.

Mai avem lucrari de exindere la Gradinita PP nr. 33, am fost contactat de conducerea
gradinitei, urmeaza sa se comaseze cu gradinita aferenta Liceului de Telecomunicatii si va fi
mare inghesuiala de copii acolo.
La fel si la Gradinita PP nr. 22
Sa fie puse ca pozitii ca sa putem sa le urmarim.
DL. PRIMAR: Am avut 3 obiective incepute finantarile de la Ministerul Invatamantului. Anul
trecut am inceput cu Gradinita nr. 26 ca era cea mai mare si cea mai mare solicitare era in zona
Circumvalatiunii. Anul trecut am facut corpul A, anul asta am facut corpul B.
Sunt de acord, puneti-le ca pozitii, eu a trebuit sa iau niste decizii de a mai taia din cheltuieli,
fiind incepute si sistate am zis sa nu le incep pe toate 3 odata si sa nu terminam nici una.
Dl. MOLDOVAN: In acelasi context, o propunere tot la lucrari noi, la cap. 67.02.05.03, o
parcare ecologica in zona Zarandului 3- 8, tot asa ca pozitie bugetara. Am inteles ca exista S.F. si
proiect .
Dl. TOANCA: Am 5 amendamente care nu modifica structura bugetului.
Avand in vedere adresa Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara solicitam:
1. cuprinderea in cadrul anexei nr. 6 „proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile
2012” si Anexa nr. 3 „ Buget venituri proprii si subventii pe anul 2012” a urmatoarelor proiecte:
-Regional Center of Vitro-Retinal Surgery and Ophtalmo-Oncology in valoare de 2.170,08
mii lei
-Dezvoltarea complementara a terapiilor radiante la Clinica de Oncoterapie USS si Spitalul
Clinic Municipal de Urgenta Timisoara in valoare de 2.214,09 mii lei.
2. cuprinderea in Anexa nr. 5 „ Programdezvoltare 2012” coloana surse proprii si Anexa nr. 3
„Buget venituri proprii si subventii pe anul 2012” a dotarilor finantate din fonduri de
dezvoltare in valoare de 367,57 mii lei conform anexei.
3. Pentru cele 6 blocuri de locuinte reabilitate in cursul anului 2011, proiectantul lucrarilor
de executie, S.C. Iprotim SA a finalizat serviciile contractate, fiind astfel emise, in cursul
lunii noiembrie, facturi in valoare de 12,48 mii lei.
Avand in vedere cele mentionate mai sus, va solicitam diminuarea de la cap. 70.02 –
Locuinte, servicii si dezvoltare publica, respectiv 70.02.50 – Alte servicii in domeniul
locuintelor, din sectiunea de functionare si suplimentarea cu suma de 12,48 mii lei, la cap.
81.02 – Combustibili si energie respectiv 81.02.06- Energie Termica, pct. C – Dotari
independente si alte investii, pct.c -Cheltuieli aferente studiilor de fezabilitate, alte studii
si proiecte – DALI+PT Reabilitare termica cladiri - proiecte obiective municipiul
Timisoara, din sectiunea dezvoltare.
Cele 11 imobile prezentate in tabelul de mai jos si propuse la cap. 70.02 –
Locuinte, servicii si dezvoltare publica respectiv 70-02-03-01 – Dezvoltarea sistemului
de locuinte pct. B Lucrari noi, au fost transmise la Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Turismului in vederea alocarii de fonduri pentru anul 2012. Una din conditiile esentiale,
ca aceste iobile sa beneficieze de gonduri de la bugetul de stat, este ca ele sa fie cuprinse
in mod obligatoriu in bugetul local, aferent anului 2012,chhiar daca sunt bugetate la o
valoare mai mica, decat cea propusa.
Drept urmare, solicitam diminuarea de la cap. 81.02 – Combustibili si energie,
81.02.06 – Energie termica pct. A -Lucrari in continuare respectiv Retehnologizarea

centralei termice de cartier prin instalarea unor unitati de cogenerare cu motoare termice –
CT Dunarea HCL 556/2006 si suplimentarea cu suma de 11 mii lei, la Cap. 70.02Locuinte servicii si dezvoltare publica respectiv 70.02.03.01 – Dezvoltarea sistemului de
locuinte, pct.B – Lucrari noi.
Cele 11 lucrari trebuie sa le cuprindem in buget chiar cu o suma modica pentru
care exista sanse sa se primeasca bani guvernamentali sant : Piatra Craiului nr. 1,
Brediceanu nr.13-15, Stelelor nr. 6, Aleea Cristalului nr.1, Iancu Flondor bl. E17, Dropiei
nr. 7,Calea Torontalului nr. 14, Uranus nr. 37, Dambovita nr. 22A, Ioan Slavici bl. 18,
Aleea Cutezatorilor nr. 2.
4. Transferarea sumei de 158.524,70 lei de la Cap. 70.02.05.01 Alimentari cu apa, obiectivul
„Extindere retele apa-canal Ronat (zona Comoarei), HCL nr. 281/2008 la Cap.
84.02.03.02 Transportul in comun, obiectivul „SF+PT” Reabilitare linii tramvai si
modernizare trame stradale pe Str. Stefan cel Mare din Municipiul Timisoara.
5. Includerea in lista de investitii, la cap. 70.02.05.01 Alimentari cu apa, lit.A Lucrari in
continuare a obiectivului „Extindere retele canal Ciarda Rosie-zona Matei Milo, HCL nr.
510/2008” si transferarea sumei de 400 lei din cadrul obiectivului „Extindere retele apacanal Ronat (zona Comoarei),HCL nr. 281/2008 la obiectivul nou introdus.
Cele 5 amendamente sunt scrise si asumate de catre serviciile de specialitate ale
municipalitatii.
Dl. ŞTEFAN PETRU: Vreau să exprim doleanţele locuitorilor din zona de nord a oraşului,
referitor tot la Anexa 5, Dezvoltare pentru 2012, în cadrul capitolului 70.02.05.01- Alimentare cu
apă, oamenii din zona respectivă ar dori aşa cum s-a şi promis la amenajarea acelui parc din
strada Cugir, forarea unei fântâni, să se continue această acţiune de forare şi a fântânilor în zona
respectivă. Deci în primul rând în parcul respectiv. De asemenea la capitolul 84.02.03 referitor la
străzi, aici se impune amenajarea unor piste de biciclete de la Universitatea Agricolă până la Piaţa
Verde deoarece nu există nici o pistă de biciclete. Nimic, nici trotuare ca lumea nu sunt. În cadrul
acelor capitole dacă se poate. Aşa cum a spus şi dl. Moldovan să se prevadă cu o poziţie şi dacă
vor rămâne nişte…sub forma aceasta. Din discuţia pe care am avut-o cu dl. Culiţă a şi spus că se
poate rezolva problema.
DL. EHEGARTNER: De la ce capitol ?
Dl. STEFAN PETRU : De la acelasi capitol.
Dl. EHEGARTNER : De la acelasi capitol banii sant alocati deja.
Dl. STEFAN PETRU : Sa fie prevazuta o pozitie ca sa poate fi urmarita.
Dl. PRIMAR: Solicit includerea in lista de investitii la Cap. 84.02.03.01 Drumuri si Poduri
subcap. B Lucrari noi,a obiectivului „Pod Uzina de Apa” si transferarea sumei de 235.000 lei
de la cap. 70.02.05.01 Alimentari cu apa, obiectivul „extindere retele apa canal Plopi Sud, str. 25, HCL 101/2007” la obiectivul nou introdus.
Sunt de parere ca acest obiectiv este un obiectiv frumos dar mai frumos este podul pentru
cei din Plopi.
Suma de 235 de lei ar rămâne de fapt tot la Direcţia Tehnică doar că trece de la capitolul
70.02.05.01 în 84.02.03.01.
Dl. PAU: Vin în întâmpinarea celor spuse de dl. Moldovan şi anume pentru completarea
capitolului 65.02.03.01- Învăţământ preşcolar şi exact ce discutam pentru lucrări în continuare şi
extindere aş propune mutarea sumei de 1000 de lei de la capitolul Alte cheltuieli în domeniul
transporturilor 84.02.50 către capitolul 65.02.03.01- Învăţământ preşcolar şi anume extindere

Grădiniţa nr.33, cunosc şi eu foarte bine situaţia de acolo, lucrările nu pot fi conservate, se
degradează, este o problemă care este de o urgenţă clară şi care îi vizează pe toţi copiii din oraşul
nostru şi consider că este un punct de vedere pertinent.
Dl. CIUHANDU: S-au prevăzut în buget în eventualitatea în care împreună cu Consiliul
Judeţean se va realiza acea achiziţie a 51% din clubul Poli, dacă s-au prevăzut bani pentru
aceasta.
Dl. PRIMAR: Am prevăzut-o ca poziţie dar cu 0. Am primit azi de la Consiliul Judeţean un
audit l-am preluat sub semnătură deci nu-l pot face public, e o condiţie de confidenţialitate dar
citindu-l, am zis că deocamdată e bine să mai prevedem doar cu poziţie şi cu cifra 0. Vedem ce
va ieşi. Eu vă înţeleg aveţi dreptate trebuie să fim precauţi. Eu sunt de acord dacă eventual nu
ştiu o să vorbesc cu dl. Ostaficiuc să vă arăt materialul. Eu l-am preluat confidenţial şi dacă îl veţi
citi poate.
Dl. CIUHANDU: Pe semnătură se poate? Ar fi fost bine în buget dar dacă nu mai sunt bani asta
este, a fost o solicitare cel puţin de la Liceul Silvic pentru modernizarea centralei termice. Din
discuţia pe care am avut-o cu dna. director mi-a spus că de fapt nu dorea bani de la Consiliul
Local ci dorea să se facă o licitaţie în aşa fel încât cel care realizează lucrarea respectivă o face pe
banii lui iar recuperarea se face din diferenţa de consum de energie electrică.
Dl. PRIMAR: Noi am discutat cu dna. Eftimie şi ne-am străduit foarte mult să găsim calea
legală. Şi e clar că numai aşa se poate realiza pentru că să tragem aproape 2 km. de reţea
secundară până acolo e cam mult. N-am găsit însă din păcate cadrul legal. Deci omul zicea aşa:
eu vin vă fac investiţia şi după aceea din exploatare mă rog recuperează banii. În alte ţări e o
chestiune normală se practică, la noi tipul acesta de parteneriat public-privat nu e suficient
definit. Au fost de mai multe ori la mine, o firmă germană care şi-a oferit serviciile, deci eu
rămân deschis numai să avem un temei legal şi dacă reuşim să îl avem o facem.
Dl. MOLDOVAN: Repet amendamentele. Includerea pe Lista de dezvoltare Anexa 5, 2012 a
următoarelor poziţii: la capitolul 65.02.03.01 Învăţământ preşcolar, paragraful Lucrări noi, a două
noi poziţii, extindere Grădiniţa P.P. nr.33 eventual cu suma propusă de dl. Pau şi extindere
Grădiniţa P.P. nr.22 cu o sumă 0 sau simbolică ca să fie poziţie bugetară.
Al doilea. La capitolul 67.02.05.03 Întreţinere grădini, parcuri, zone verzi baze sportive şi de
agrement, la litera b- Lucrări noi, includerea unei poziţii bugetare „Amenajare parcare ecologică
strada Zarandului nr. 3-8” deci tot ca poziţie bugetară şi cele spuse de dl. Ştefan Petru, la poziţia
70.02.05.01 - Alimentare cu apă, este vorba de fapt la poziţia c- Cheltuieli pentru studii şi
proiecte, SF +PT Fântână stradală Parc Cugir Zona Felix.
Dl. EHEGARTNER: Ca poziţie bugetară. Fără alocare.
Dl. MOLDOVAN:Deci aici e vorba de SF +PT.
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot amendamentele în grup ale d-lui Moldovan.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -24 voturi pentru
Amendamentele au trecut.
Supun la vot amendamentul d-lui Pau.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
Supun la vot amendamentul d-lui Primar. Includerea în Lista de investiţii la Capitolul
84.02.03.01- Drumuri şi Poduri subcapitolul b – Lucrări noi, a obiectivului Pod Uzina de Apă şi
transferarea sumei de 235 mii lei de la capitolul 70.02.05.01- Alimentări cu apă, obiectivul

Extindere reţele apă canal Plopi Sud strada 2-5 HCLMT nr. 101 din 2007 la obiectivul nou
introdus.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -25 voturi pentru
Amendamentul a trecut.
Supun la vot amendamentele d-lui Ţoancă. Cele 5 enumerate.
Dl. ŢOANCĂ: Pe scurt. Câte 1000 de lei la cele 11 blocuri pentru care putem primi bani
guvernamentali pentru reabilitare ar fi primul. Este vorba de două sume de bani pentru Centrul
de Oncologie şi este vorba despre transferarea unor sume de bani pentru reabilitarea tramei
stradale la tramvaie şi pentru o lucrare de modernizare reţea de apă în Ciarda. Sunt cele 5.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru?
Se numără voturile: - 25 voturi pentru
Supun la vot proiectul în ansamblul lui incluzând amendamentele.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -25 voturi pentru
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind preluarea în administrare Municipiului Timişoara a
tronsonului de drum naţional DN 6 Km 550 + 060 – 552 + 600.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru?
Se numără voturile: - 25 voturi pentru
PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publică a terenului situat în
Timişoara, înscris în C.F. NR. 420718 Timişoara cu nr. top 420718 în vederea amenajării
unei parcări cu acces public.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru?
Se numără voturile: -23 voturi pentru
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de Asistenţă Tehnică pentru Proiect cu
privire la Contractul de împrumut ce se va încheia între S.C. AQUATIM S.A. şi Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru co-finanţarea Proiectului
„Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul
Timiş”.

Dl. EHEGARTNER Cine este pentru?
Se numără voturile: -25 voturi pentru
PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea promisiunii bilaterale (antecontract) de vânzarecumpărare cadru pentru vânzarea locuinţelor de tip A.N.L.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru?
Se numără voturile: - 25 voturi pentru
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 421/13.12.2011
privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul public în comun
unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara pentru anul 2012, încheiat între
Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de Transport Timişoara.
Dl. TOADER: Am luat la cunoştinţă de un amendament redactat de Direcţia Tehnică şi doresc să
mi-l însuşesc. În sensul că a mai fost depusă o solicitare de către încă o asociaţie pentru a primi
această calitate de furnizor de carduri şi amendamentul se referă la articolul al doilea al
proiectului de hotărâre prin inserarea numelui acestei noi asociaţii. Şi anume: „Reducerea se
acordă pe baza cardurilor securizate studenţeşti respectiv Stud Card, Student Euro26, Omnipas şi
Pro Timişoara”.
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot amendamentul d-lui Toader.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
- 1 abtinere
Supun la vot proiectul.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
- 1 vot impotriva
- 1 abtinere
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru efectuarea
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 389/2011.
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 425/13.12.2011
privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider
de proiect , în cadrul proiectului „Extindere reţea troleibuz Ghiroda (accesibilizarea zonei
prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Ghiroda)”, în vederea accesării fondurilor
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară 1. – „
Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de
intervenţie 1.1. – „ Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Sub-domeniul: „Poli de
creştere”.
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: - 25 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 392/13.12.2011
privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider
de proiect , în cadrul proiectului „Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea
zonei prin extinderea reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa)”, în vederea accesării
fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa
prioritară 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor–poli urbani de creştere”,
Domeniul major de intervenţie 1.1 – „ Planuri integrate de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „Poli de creştere”.
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: - 25 voturi pentru

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2011 – 028993/23.12.2011 a domnului Giurescu Daniel Valentin referitoare la
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007
privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.
Dna. SIMONA DRĂGOI: La acest punct de pe ordinea de zi există după cum aveţi la material o
sentinţă definitivă şi irevocabilă în sensul în care a fost constatată nulitatea absolută a
prevederilor acelui articol. Direcţiile iniţiatoare nu-l aplică şi prin urmare se va modifica.

PUNCTE SUPLIMENTARE ALE ORDINEI DE ZI:
PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
422/13.12.2011 privind aprobarea proiectului revizuit "Reabilitarea infrastructurii publice
urbane a malurilor Canalului Bega”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei costbeneficiu, precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în
vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 20072013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor-poli urbani de
creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
Sub-domeniul: „Poli de creştere".
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru
PUNCTUL 2
Proiect de hotărâre privind completarea anexei la contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. AQUATIM S.A
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -24 voturi pentru
PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre privind adoptarea unor măsuri referitoare la punerea în executare a
Deciziei Comisiei Centrale nr. 6 din 2011.
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -24 voturi pentru
Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi si va multumesc pentru participare.
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