
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
    PROCES-VERBAL 
 Incheiat azi 12-02-2008 cu ocazia sedintei extraordinara a  
                   Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
 
Presedinte de sedinta -  Cons. Popa Radovan Smaranda 
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 24. 
 Incepand cu data la care a avut loc sedinta in plen a Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara(12.02.2008), numarul total de consilieri este de 24, urmare a demisiei din 
Consiliul Local a domnului Petre Petrisor. 
 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.  442  
/07.02. 2008 
 
  ORDINEA DE ZI: 
 

1) Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara 
pe anul 2008. 

2) Proiect de hotarare privind modificarea partilor contractante din Contractul de 
concesiune nr. SC2005-18128 din 21-10-2005. 

3) Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier a 
domnului Petre Petrisor in urma demisiei. 

4) Proiect de hotarare privind modificarea componentei  Comisiei constituite prin 
Hotararea Consiliului Local nr. 445/27.11.2007 

 
 
D-na RADOVAN:   Pentru inceput supun la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Cine 
este pentru ? 
Se numara voturile:    - 19 voturi pentru 
 
D-na RADOVAN:  Domnule primar daca doriti sa suplimentati ordinea de zi anuntata 
initial. 
Dl. PRIMAR:   Da, sint niste proiecte de hotarare legate de incetarea de drepta mandatului 
domnului Petre Petrisor care ne-a adresat o hartie in acest sens.De asemenea mei avem un 
proiect de hotarare legat de transferarea unui contract de concesiune facut de AEM Luxten 
catre AEM, in virtutea faptului ca AEM-ul a devenit independent si este o chestiune de 
oportunitate.Noi nu facem decat sa validam o situatie de fapt , lucru important pentru ca noi 
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avem contractele operationale cu AEM si trebuie sa  asiguram iluminatul pe partea de sud a 
orasului. Va rog sa  introduceti pe ordinea de zi , pe langa discutarea bugetului, problema cu 
AEM-ul si pentru ca domnul Petrisor inceteaza sa mai fie membru in acest consiliu sa fie 
numit un alt membru in comisia de negociere cu Poli. 
D-na RADOVAN:   Va rog daca santeti de acord cu noua ordine de zi, declansam procedura 
de vot. 
Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  -21 voturi pentru 

 
 
    PUNCTUL 1  
 
1.  Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe 

anul 2008. 
 
Dl.  MOLDOVAN:   Ca urmare a unei adrese primite de catre Directia Economica in baza 
Ordinului MIRA 397/4.02.2008 s-a aprobat alocarea sumei de 7,8  milioane lei pentru 
compensarea cheltuielilor cu combustibilii de catre COLTERM in producerea de energie 
termica si cred ca este oportun sa prevedem aceasta suma la capitolul respectiv de venituri si  
implicit  de la cel de cheltuieli prevezut pentru compensarea cheltuielilor cu combustibil. 
Propun modificarea si  la venituri si la cheltuieli a bugetului Consiliului Local cu suma de 7,8 
milioane de lei destinati exclusiv compensarii cheltuielii cu combustibilii la COLTERM S.A. 
Timisoara. 
 
D-na RADOVAN:   Cine este pentru ? 
Se numara voturile:  - 22 voturi pentru 
 
Dl. CIUHANDU: Inainte de plen am avut o sedinta a societatii ADP iar una din problemele 
ridicate de mine a fost aceea ca n-am reusit in 4 ani sa ridicam o parcare in oras,de cel putin 
1000 de locuri. Colegii mei au fost de acord, cand noi am votat cotele pentru impozitele pe 
cladiri. Executivul a venit cu o propunere de diminuare de la 1,5 la 1 pentru persoanele 
juridice iar noi am sustinut sa ramana 1,5 pentru ca doream sa realizam un obiectiv. Eu nu 
am fost consultat si acest proiect a ajuns in comisii tarziu pentru ca e greu sa te gandesti de 
unde iei banii respectivi cand ei exista, care investitii sa nu le mai faci, cand de fapt ei n-ar fi 
trebuit sa fie sursa la buget, pentru ca executivul a venit cu o suma mult mai mica. Suma 
despre care e vorba e de 21.000 ron , suma destul de mare aproape 8.5 milioane de euro. 
Propunerea mea ar fi fost si o sustin in continuare sa alocam in continuare suma respectiva 
pentru acest obiectiv. Suntem in 2008 iar Timisoara nu are o parcare subterana sau 
supraterana nici macar de 300 de locuri; s-ar putea ca cei 8,5 milioane de euro sa nu fie 
suficienti, e posibil acest lucru acesti 8,5 milioane euro oamenii ai dau si bugetul local nu i-ar 
fi avut daca nu votam acel amendament. Eu doresc sa facem un front comun si sa facem ceva 
in acest domeniu; n-ar fi existat acesti bani in buget daca nu votam acel amendament. 
Dl.PRIMAR CIUHANDU: De ani de zile ati facut propaganda sa reducem impozitele iar 
acum cand s-au redus nu e in regula. Daca veniti cu o propunere eu sunt de acord dar trebuie 
sa aveti S.F. documentatie tehnica, pentru ca altfel toata discutia cade in derizoriu. Noi cand 
am fundamentat bugetul, am facut-o bazandu-ne pe niste date reale,bazate pe S.F. pe proiecte 
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tehnice, pe lucrari incepute, pe finantari externe. Daca Consiliul Local apreciaza propunerea 
dvs. Eu mi-o insusesc dar ma gendesc ca nu are nici o sansa pentru ca mi se pare o propunere 
sentimentala. Si eu vreau sa fie locuri de parcare, am si sustinut acel proiect prin care ADP ar 
fi trebuit sa le realizeze. Daca dvs. aveti alte propuneri si daca Consiliul Local isi insuseste 
punctul dvs. de vedere e in regula.  
Dl. CIUHANDU: Problema pe care eu o ridic nu e una populista; dvs. nu ati reusit sa faceti 
o parcare in 12 ani. Eu am propus mentinerea taxelor la nivelul la care sunt pentru ca sa 
facem ceva pentru timisoreni si am zis sa facem o parcare, am venit cu ceva concret. Dvs. v-
ati folosit de banii pe care oamenii i-au dat ca sa-i bagati la gramada intr-un buget sa-i 
impartiti pe unde vreti  dvs.; nu inteleg pentru ce mai votam noi daca consilierii nu pot sa 
faca acest lucru. Sa nu uitam ca ADP ul a fost insarcinata sa faca si sa construiasca locuri de 
parcare. Era datoria lor sa vina cu proiecte pentru ca noi stim de anul trecut de banii 
respectivi. Se poate face S.F. se poate aproba dam votul acum spunem care sunt sumele. 
 Problema pe care eu o ridic e de ordin financiar, este sa existe amabilitate sa ni se 
spuna de la ce lucrari le luam pentru ca banii respectivi dvs. in luna noiembrie nu i-ati fi avut 
si era normal sa va bugetati pe ceea ce ati fi avut. Daca Consiliul Local a facut acel 
amendament trebuia sa ne spuneti:avem 230 de miliarde in plus ,sa vedem daca exista un 
obiectiv comun pe care vrem sa-l facem ,sa facem o parcare.  
Dl.PRIMAR CIUHANDU: Noi de o luna jumatate lucram la buget aveati timp sa va 
prezentati propunerile dar nu ati venit cu nici o propunere dar azi veniti cu aceasta propunere 
care mi se pare neserioasa atata timp nu aveti la baza S.F.; ramane la latitudinea colegilor 
dvs. sa apreciati treaba asta care trebuia facuta din timp; veniti acum cu niste propuneri dar in 
comisii nu v-ati implicat in nici un fel de proiectie a bugetului, nu am vazut nici o propunere 
de acest fel. Problema este votarea bugetului pe 2008 si orasul nu mai poate astepta dupa tot 
felul de fantezii.  
Dl. CIUHANDU: Daca a construi o parcare e o fantezie v-o asumati domnule primar. 
Dl.ORZA:  Problema de fond este aceea ca nu exista un studiu de fezabilitate. Nu se poate 
vota o suma atata timp cat nu exista un S.F. Pentru a face o investitie ai nevoie de S.F. 
Dl.PASCUTA: De ce nu se face nici un S.F. de 3 ani ? 
Dl.ORZA : Cine e reprezentat la AGA la societatea care se ocupa cu asa ceva ? 
Dl.GRINDEANU:    Sa inteleg ca sustineti revocarea Consiliului de Administratie de la 
ADP ? 
Dl. ORZA:  Problema e ca nu poti fi si la putere si in opozitie. Cand esti intr-o societate cum 
e AGA nu poti sa te plangi ca societatea aceea nu merge deoarece tu o conduci. Deci 
chestiunea asta e nu doar a executivului ci a tuturor de la aceasta masa. Ei au fost mandatati 
sa faca negocieri. 
Dl. MOLDOVAN:  Desi inca nu s-a votat bugetul a si inceput campania electorala. Nu uitati 
ca la initiativa primarului Consiliul Local a alocat doua parcele de teren destul de scumpe in 
Timisoara cu destinatia exclusiva de parcari supraterane. 
  Exista o comisie compusa din consilieri care urmeaza sa selecteze; a muncit acea 
comisie si n-a reusit sa selecteze decat 3 propuneri, urmeaza sa se mai faca propuneri si se 
slecteaza operatorul respectiv care va construi parcare supraterana. Noi vrem sa facem pe 
banii timisorenilor o parcare de pe care sa luam banii timisorenilor?  
 Ce se spune acum e o chestiune electorala populista si pierdem timpul pentru ca lista 
de investitii actuala s-a discutat in comisii si nu avem de modificat mare lucru doar daca 
avem niste proiecte care au la baza S.F. si proiectul tehnic facut stim suma si sa spunem clar: 
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nu facem x ca facem y. Eu particip la sedintele de comisie. Altii se ocupa de problemele 
cetatenilor,nu vin cu probleme populiste. Informati-va daca comisia respectiva a muncit cu ce 
se ocupa ea iar apoi vorbim.  
Dl.CIUHANDU: EU, cand s-a votat taxa respectiva am specificat ce vreau sa facem cu banii 
respectivi. Dvs. votand chestiunea asta v-ati asumat-o implicit. Era de datoria dvs. si a 
executivului sa spuna:daca tot ati dorit obiectivul respectiv haideti sa demaram acel S.F. daca 
nu cumva acela exista la ADP Daca exista la ADP alocam banii pentru constructia parcarii 
respective. 
Dl.PRIMAR: Va cer in numele executivului sa supuneti bugetul la vot, consider ca acest 
punct de vedere e total nesustinut deoarece nu are la baza nici S.F.nici proiect trehnic, de 
aceea am facut afirmatia de mai devreme. Ar trebui discutat pe cele sustinute de dvs. in 
comisii sa nu insistam pe alte chestiuni. V-as ruga o abordare in acest mod. Rapoartele 
comisiilor au fost favorabile, discutia pe aceasta tema a avut loc, eu consider ca este 
inoportuna pentru ca nu are la baza nici un fundament tehnic, este o enuntare de bune intentii 
pe care le repect doar ca trebuia facuta cu jumate de an mai devreme sau macar cu o luna 
jumate cand pregateam bugetul. 
Dl.CIUHANDU: As vrea sa stiu daca exista un S.F. pe parcari supraterane la ADP?iar daca 
exista vom aloca acei bani. 
D-NA. POPA RADOVAN: Se pare ca nu exista nici un studiu de fezabilitate deci incheiem 
aceasta discutie. Se va retine propunerea d-lui Ciuhandu si executivul probabil va demara un 
studiu. 
Dl.ORZA: Putem stabili sa facem un S.F. si sa se renunte la concesiunea de la ADP sa se 
revina pe primarie pe Consiliul Local desi comisia de acolo era formata tot din consilieri 
locali. Ori o face ADP ori Consiliul Local facem un S.F. si punem banii de investitii, dar asa 
nu stiu cat costa.  
Dl.TUCU: Exista un mare numar de S.F. pe care le demaram care asteapta finantari. Am o 
propunere legata de sistematizarea rutiera a zonei Michellangelo si pentru ca mai facem un 
S.F. privind pasajul Jiul; sa ne amintim ca nu sunt 3 ani de cand l-am extins o data si din nou 
cheltuim cu organizarea se santier cu studii; sunt o multime de costuri care nu sunt legate de 
constructie de aceea imi permit la capitolul 84.02.03.01 la captitolul Drumuri si poduri pag. 
15 sa reunim art. S.F. Pod Michellangello cu art. S.F. Pasaj suprateran Michellangello-
Parvan, ramane suma de 300.000 ron si sa punem o singura rubrica : “S.F. Amenajare 
Complex rutier zona Michellangello” si sa facem o abordare complexa a problemei pentru ca 
altfel facem podul,pasajul si apoi trebuie din nou sa daramam sa legam ceva, mai bine facem 
acum un S.F. chiar daca nu vom avea bani sa-l facem anul viitor pe tot macar sa puem o parte 
intr-un complex care peste 5 ani sa demonstreze urmasilor nostri ca am gandit strategic. Ca 
amendament propun sa se reuneasca cele doua intr-un articol: “S.F. Amenajare Complexului 
rutier Zona Michellangelo”. S.F. e obligat sa faca o abordare integrata a intregii zone. 
Dl.PRIMAR: Noi am detaliat obiectivele dar daca apreciati ca trebuie cumulate in ideea ca 
sunt foarte apropiate nu am nimic impotriva. Singura mea dorinta este sa nu mai umblam la 
bani ca nu mai pot sa aduc bani in plus. 
D-NA POPA RADOVAN:  Supun la vot acest amendament al d-lui Tucu: 
Cine este pentru? 
Se numara voturile: 21 pentru 
                                1 abtinere 
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Dl. JECU AVRAM:  S-a sesizat din partea cetatenilor ca in zona centrala a orasului nu e un 
loc de joaca pentru copii. Sunt fonduri date la Parcul Justitiei si alte parcuri si s-ar putea face 
foarte simplu un loc de joaca pentru copii in Parcul Catedralei sau in Parcul Justitiei. Exista 
la Primarie proiecte, deci ar fi usor de facut.  
Dl.PRIMAR: Noi avem probleme cu locurile de joaca in parcurile traditionale si suntem in 
contencios cu astfel de initiative dar e nevoie de documentatie tehnica care trebuie apoi 
avizata intr-un plan urbanistic. Daca credeti ca e momentul oportun se poate face dar nu 
avem la baza nimic si chestiile astea ar fi  trebuit sa le primim inainte pentru a le insera ca 
atare. Putem face niste locuri de joaca limitate; avem in Parcul Justitiei locuri de joaca si le 
putem reabilita.  
Dl. JECU AVRAM: Este vorba de Parcul SCUDIER in care nu exista decat pentru 
adolescenti. 
Dl. PRIMAR: Putem in acel parc sa facem de la statuia soldatului roman catre vechea 
Facultate de Constructii unde avem posibilitati, astfel de amenajari. Le putem face insa pe 
baza de reparatii deoarece incepi sa demarezi niste studii pe cele trei parcuri ajungem in niste 
discursuri care ne mai imping 4 ani. Rugamintea mea e sa intelegeti ca noi putem pe reparatii 
in Parcul Spudier, in Parcul Justitiei putem face astefel de locuri de joaca, parcul din spatele 
Catedralei si prin planul urbanistic e considerat ca un plan peisagistic si ca o zona de trecere 
si as prefera sa ramanem in aceasta faza obligandu-ne ca pe reparatii sa facem aceasta 
investitie care de fapt inseamna reabilitarea unor locuri de joaca deja existente. Daca 
reconfiguram aceste parcuri intram intr-o procedura care inseamna S.F.,P.U.D....! 
Dl. GRINDEANU: Exista riscul acum sa cada bugetul datorita acelei propuneri a d-lui 
Ciuhandu. As vrea sa gasim o solutie la aceasta propunere laudabila acum pentru ca, de altfel 
d-l Ciuhandu are sustinerea noastra in ceea ce a propus. Ramane intrebarea daca merita sa 
blocam un buget si eu zic ca nu , de aceea trebuie sa existe o discutie acum. 
Dl. PRIMAR: Parcari supraterane in centrul istoric al orasului sunt greu de acceptat pe 
motivatii care vin de la Comisia de monumete si deoarece centrul orasului nu este protejat. 
Noi pe zona centrala am mers pe ideea de parcari supraterane ca sa nu influentam prin astfel 
de constructii aspectul orasului. Daca se face o astefel de propunere ea trebuie justificata 
inserata intr-un plan urbanistic. Eu nu contest aceasta idee dar daca era facuta din timp daca 
era inserata intr-un  plan urbanistic era usor. A discuta in termenii acestia, a conditiona 
bugetul de o lucrare pentru care nu am finantare avize urbanistice inseamna ca se obtine ceea 
ce nu se doreste, ca orasul sa nu aibe buget. Aceasta idee se poate retine ca propunere avem 
si alte studii, dar a conditiona bugetul de o astfel de treaba e exagerat. 
Dl.TUCU: Cer o pauza de 10 minute  
Dl. PRIMAR:Din cate inteleg d-l Ciuhandu propune sa se preia amplasamentul din P-ta. 700 
sa se faca nu de catre ADP pe baza unei licitatii organizate si adjudecarea unui investitor ci 
sa se faca pe bugetul local. Din punct de vedere procedural noi am dat o hotarare, am 
concesionat pe P-ta 700 si pe Stadion catre ADP sa faca aceste parcari. Deci ar trebui anulata 
acea hotarare apoi trebuie luata procedura pe primarie dupa Legea Achizitiilor publice; va 
mai trece un an de zile. Daca se doreste alt amplasament nu ma opun, alocam  si avem in 
buget categorie de alte studii si putem face un  S.F. pe alt amplasament. Nu am nimic cu P-ta 
700. Vreti, scoateti hotararea  atunci, ca o  luati de la ADP, ca dupa aceea  urmarim toata 
procedura s.a.m.d. 
 Dar noi trebuie pana maine sa votam bugetul, sint  45 de  zile de cand a fost votat 
bugetul de stat. Daca se doreste treaba aceasta dumneavoastra sau consiliul urmator poate 
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face aceasta procedura . Finantarea se poate asigura din capitolul existent de pe bugetul 
actual care vizeaza S.F.-uri , diverse studii. 
 Cam asta este nominalizarea acelui capitol. 
24 de milioane este o suma importanta. Daca doriti ca aceste 24 milioane sa le cheltuim intr-
o opertaiune viitoare, trebuie sa le explicam la timisoreni ca facem treaba asta acuma si ca nu 
le facem strazi sau altceva.. dar ganditi-va ca pe langa votarea bugetului trebuie sa scoateti 
alta hotarare si nici nu stiu daca este legala acuma in astfel de conditii cata vreme ADP-ul are 
acea concesiune pe 2 amplasamente.: - P-ta 700 si  Stadion.. 
 Poate se gaseste alt amplasament. Il inseram, il luam il bagam in S.F. s.a.m.d. 
Dl. ACHIMESCU:   Domnule presedinte , eu fac parte din comisia aceea a  ADP-ului. 
Vreau sa spun ca pentru P-ta 700 au fost 3 cereri si noi am acceptat ca o societate comerciala 
care venea in parteneriatcae prelua la pachet si parcarea din dreptul stadionului. Pe langa ca 
este aproape ilegal ca sa hotaram acuma sa luam concesiunea ADP-ului... 
Dl. PRIMAR:   Daca va uitati in buget veti vedea ca am prevazut o pozitie speciala PUZ P-
ta 700, pentru ca in P-ta 700 exista o presiune foarte mare. Pe de o parte  se face de catre 
MODA-TIM acel centru de afaceri care s-a inceput cu un prim tronson, urmeaza acum, 
saptamana asta organizarea celui de-al doilea tronson. Dat fiind faptul ca dinamica acolo 
fiind foarte rapida, la solicitarea Directiei de Urbanism am avansat ideea unui PUZ special 
care sa se faca pentru P-ta 700 care este o zona de referinta a acestui oras. 
 In P-ta 700, in cadrul acestui PUZ, in tematica acelui PUZ se va retine aceasta parcare 
supraterana care deja este atribuita printr-o hotarare de consiliu catre ADP. 
 Acuma daca noi mergem si vrem sa facem treaba asta intr-un alt context, dincolo de 
PUZ-ul asta care isi urmeaza filiera lui, trebuie sa luam de pe ADP si sa transferam pe 
primarie  responsabilitatea si atunci sa alocam pe primarie conform legislatiei achizitiilor 
publice toate responsabilitatile care inseamna S>F> cu licitatie,  proiect tehnic cu licitatie, 
proiectul tehnic coroborat cu PUZ-ul la care lucram  in momentul de fata si alte chestiuni 
desi eu cred ca se creaza o complicatie dar ca sa merg pe ideea domnului Ciuhandu. Hai 
sa gasim un amplasament care nu-i grevat de nici un fel de sarcini in momentul de fata de 
natura urbanistica PUZ, de natura juridica, ca am dat concesiuni la unii sau la altii, haideti sa 
identificam un astfel de amplasament, noi avem in buget un capitol  de alte studii s.a.m.d. din 
care putem finanta dupa identificarea de catre Consiliul Local  in concordanta cu planul 
urbanistic acel amplasament, investim banii pe el si atunci il facem in regim propriu, pe 
primarie. Asta mi se pare cea mai logica  rezolvare care ar fi in context. Si cu alocatiile 
bugetare propuse ar fi in concordanta cu  o perspectiva a orasului. Nimeni nu doreste sa nu se 
faca dar in contextul actual si pe acel amplasament, treaba comporta niste complicatii care 
trebuia sa vi le spun dar asta ar insemna amanarea bugetului si eu nu cred ca ne putem juca 
cu un buget de 6500 de miliarde pe care populatia il asteapta si din care noi trebuie sa 
finantam lucrari pentru care avem deja toate documentatiile parcurse. 
Dl. CIUHANDU:   Nu exista intentia de a bloca bugetul. Intentia mea a fost una foarte buna 
si este in continuare care porneste din luna noiembrie. Daca astazi stiam ca banii respectivi , 
suma nu era transmisa catre un obiectiv de genul asta, nu ridicam acel amendament si nu 
luam banii oamenilor ca sa-i  folosim inca o data  “pe tot felul de scopuri.”. In luna noiembrie 
am facut aceasta informatie si am zis ca daca tot avem banii astia in plus putem construi;nu 
m-am referit ca vreau in 700 sau in Centru, la Bega sau la Stadion. Cred ca cel mai bine e 
executivul care stie care e locatia si unde avem loc sa facem acest lucru. Singura mea 
nemultumire este ca va trece si anul 2008 si desi am facut un efort financiar ca sa alocam acei 
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bani tot nu-i vom cheltui. Si nu cred ca daca construim o parcare trebuie sa luam de la 
drumuri sau de la strazi. Intentia mea e buna si daca ea apartinea altcuiva se gasea si studiu si 
locatia si era totul in regula. Nemultumirea mea e ca bugetul are 215 miliarde lei datorita 
acelui amendament si el a fost facut public cu un scop de a construi o parcare. Macar sa 
prevedem banii pentru S.F. Eu sunt convins ca vom gasi si resursele. Daca noi vom vota 
bugetul asa, sumele respective nu vor mai putea fi printr-un alt amendament sau la un nou 
buget alocate. Iar daca anul asta nu-l facem nu vom mai putea face nici anul viitor. 
Amendamentul este sa prevedem o suma de bani pentru un S.F. pentru o parcare. 
Dl.ORZA: Exista la capitolul de studii si proiecte bani bani care pot fi cheltuiti pentru un 
astfel de studiu. Problema e felul in care se face finantarea pentru o parcare deoarece putem 
construi si din bugetul local si se pot face cu ajutorul unui investitor privat pentru a nu cheltui 
banul public, deoarece nu a fost o pleiada de ofertanti care sa construiasca o parcare din bani 
privati.  
 Deci noi putem face una dar discutia ar trebui sa aibe loc inaintea votarii bugetului si 
sa se gaseasca oportunitatea daca e chiar bine sa se faca din bani publici parcarea. Dar s-ar 
putea in urma discutiilor sa ajungem la concluzia ca nu-i foarte avantajos sa construiesti din 
bani publici o parcare supraterana si ca din banii aceia ai putea face multe parcari terane pe 
modalitatile care se lucreaza acum la Directia de Mediu sau Edilitara pentru ca  o parcare 
supraterana comporta foarte multe chestiuni  operarea ei  legate de costurile imense care sint. 
 Nu mai pun problema de recuperarea banilor, nici nu cred ca poate face consiliul 
local o afacere din  asta dar suma este atata de mare incat va greva foarte mult alte proiect 
incat trebuie pus in balanta: o facem din bani publici sau o facem din bani privati. Asa trebuie 
pusa problema.  
Dl. PRIMAR:  Eu in principiu va spun ca orice parcare finantata din banii publici la nivelul  
actual de venit al romanilor inseamna ca aceasta parcare sa fie subventionata.  
 Uitati-va la parcarea din centru  facuta de Consiliul Judetean, are 20 000 lei ora si nu 
se duce nimeni,, toti stau aliniati de-a lugul drumului si trebuie sa mergem cu masinile sa-i 
ridicam. 
 Ca sa nu se creada ca avem ceva.... avem la cap. “Studii si proiecte” diverse studii si 
proiecte si suma cea mai mare se refera la S.F. –ul pentru amenajarea str. Calimanesti.  
Putem lua de acolo o suma, 100 000 cu care sa finantam acest S.F. 
 In cadrul cap. Se “Studii si Proiecte” avem amenajari  si S.F.-uri de 10 000, 50000 si 
60 000. Cea mai importanta pozitie este Calimanesti-ul. Propun sa luam de acolo 100 000 sa 
finantam S.F. –ul ce zicea si domnul consilier Ciuhandu si dupa aceea consiliul local actual 
sau urmatorul sa decida pe baza acelui S.F. daca mergem in continuare pe bugetul local sau  
mergem pe finantare privata. Dar ca sa deblocam situatie si sa nu ratam aceasta oportunitate 
de a face S.F.-ul singura posibilitate ar fi sa alocam 100 000 de la Calimanesti. 
D-na RADOVAN:   Cine este pentru acest amendament ? 
 Se numara voturile:   - 23 voturi pentru 
    - 1 abtinere  
 
Cine este pentru buget in intregime ? 
Se numara voturile:  - 23 voturi pentru 

- 1  abtinere 
 
 

 7



 
    PUNCTUL 2 
Proiect de hotarare privind modificarea partilor contractante din Contractul de 
concesiune nr. SC2005-18128 din 21-10-2005. 

 
 

D-na.  RADOVAN :  Cine este pentru? 
Se numara voturile: -24 voturi pentru  
 
 
 
    PUNCTUL 3 
Proiect de hotarare privind incetarea de drept a mandatului de consilier a domnului 
Petre Petrisor in urma demisiei. 
 
D-NA.  RADOVAN : Cine este pentru? 
Se numara voturile:-23 voturi pentru  
 
 
 
    PUNCTUL 4 
 
Proiect de hotarare privind modificarea componentei  Comisiei constituite prin 
Hotararea Consiliului Local nr. 445/27.11.2007 

 
               Dl. SECRETAR : Propun din numerosii membri ai Partidului Romania Mare sa 
voteze unul, dl. Pascuta fiindca s-a stabilit un algoritm pe partide. Asa a fost regula. 
              Dl. MOLDOVAN: De ce e obligatoriu un algoritm pe partide? 

D-NA.  RADOVAN : Cine este pentru intrarea d-lui Pascuta in Comisie? 
Se numara voturile: 23 voturi pentru  
 
Cu acestea va multumesc pentru participare si declar inchisa sedinta de astazi a 
Consiliului Local al municipiului Timisoara 

 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA            SECRETAR 
 
Cons.POPA RADOVAN SMARANDA       IOAN COJOCARI 
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