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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

 PROCES - VERBAL 
Încheiat astăzi 15.09.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  

Preşedinte de şedinţă –D-na. LUMINITA TUNDREA 
Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi  21; 
Au absentat :Ilare Bordeasu, Ioan Mateescu, Raluca Popescu, Radu 

Dimeca,  Lucian Caldararu, Ciprian Mihok; 
    Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, 
domnul viceprimar Farkas Imre, domnul viceprimar Dan Diaconu si p. 
secretar doamna Simona Dragoi 

 
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  1454   din  

11.09.2017 
 

ANEXĂ 
         La Dispoziţia nr.1454 
         Din data de  11.09.2017 
 

1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Local 
din data de 03.08.2017. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al  Municipiului 
Timișoara pe anul 2017. 

3. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr. 
407468 Timișoara cu nr. top 407468 din str. Renașterii, nr. 28. 

4. Proiect de hotărâre privind  rectificarea suprafeței imobilului cu nr. Topo. 
1243/1/9/1/1/1/1 înscris în CF nr. 409479 Timișoara și alipirea imobilelor 
cu  topo. 1235 înscris în CF nr. 409456 Timișoara, nr. topo.1236 înscris în 
CF nr. 409476 Timișoara nr. topo. 1237 înscris în CF nr. 409462 
Timișoara, nr. topo 1243/1/8 înscris în CF nr. 409472 Timișoara, nr. topo. 
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1243/1/9/1/1/1/1 înscris în CF nr. 409479 Timișoara, nr. topo 1243/1/9/2 
înscris în CF nr. 409473 Timișoara și nr.topo. 1243/2/2/2 înscris în C.F. 
414910 Timișoara. 

5. Proiect de hotărâre privind  declararea ca fiind de interes public local a 
terenului Municipiului  Timișoara cu nr. top.27095/3, înscris în C.F. 
406967 Timișoara. 

6. Proiect de hotărâre privind  darea în  folosință gratuită a bunurilor imobile 
care aparțin  domeniului public al Municipiului Timișoara către unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică în scopul și 
cu destinația desfășurării procesului de învățământ. 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din 
Timişoara, str. P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, SAD 4, către Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură Timiş. 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a 
spațiului din Timișoara, str. Dorobanților nr. 42, Către Asociația Femeilor 
Țigănci ”Pentru Copiii Noștri”. 

9. Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului de închiriere pentru 
imobilul situat în  Timișoara, str. Piața Unirii nr. 7 în care își desfășoară 
activitatea clasele I-IV ale Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau”. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 
1592/11.01.2016 încheiat cu Inspectoratul de Poliție Județean Timiș. 

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din 
partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de 
înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, str. Emanuel Ungureanu, nr. 
9, et. Parter, ap. SAD 2B, Jud. Timiş, înscris în C.F.  nr. 400136 – C1- 
U19,   nr. top. 400136 –C1- U19, la preţul de vânzare de 72.689 euro. 

12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din 
partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de 
înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, str. Emanuel Ungureanu, nr. 
9, et. Parter, ap. SAD 2A, Jud. Timiş, înscris în CF. Nr. 400136 – C1- 
U18, nr. top. 400136-C1-U18, la preţul de vânzare de 74.150 euro. 

13. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.15 din str. Miloia Bl. B9. 
14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planurilor de selecție-componente 

integrale și a Profilelor personalizate ale consiliilor de administrație 
pentru S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. și S.C. Compania Locală 
de Termoficare Colterm S.A. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1  la Hotărârea Consiliului 
Local nr.270/28.07.2017. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului 
Local nr.270/28.07.2017. 
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17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare la Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. 

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare la Serviciul Public Creșe. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil str. Martir Dumitru Jugănaru, nr.7”. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil str. Martir Dumitru Jugănaru, nr.2, bl.97”. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil str. Martir Dumitru Jugănaru, nr.20, bl.28”. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil str.Mureș nr. 129”. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil Aleea Săgeții nr.5, sc. A+B”. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil str. Hărniciei, nr.3, sc. A+B+C”. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil str.Muzicii, nr.10”. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil Intrarea Pogonici, nr.2, sc.A+B”. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil str. Lacului nr.32”. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
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descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil Calea Torontalului nr. 66, Bl.119”. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil str. Liniștei, nr.17, bl. 92”. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil str.Felix, nr.23, bl.75”. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil Aleea Cascadei, nr.1”. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil str. Brândușei, nr.4”. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind 
descrierea sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică 
imobil str.Brândușei, nr.11”. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc Aleea F.C. 
Ripensia, nr.4-8”. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc Str. 
Mareșal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2”. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc str. 
Învățătorului, nr.3, bl. B 53, sc. A+B”. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc str. 
Măgura, nr. 6, bl.44, sc.A+B”. 

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc str. 
Surorile Martir Caceu, nr.27, Bl.A2” 
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39. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc B-dul 
Corneliu Coposu, nr. 18, bl. P5”. 

40. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
242/27.06.2017 privind aprobarea Programului local multianual privind 
creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul 
Timișoara, pentru anul 2017. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, 
în calitate de partener, în cadrul Proiectului ”Noi tehnologii în prevenirea, 
diagnosticul și tratamentul cancerului în regiunea Timiș-Bekes-Arad” – 
acronim HURO-ONCO-TEAM. 

42. Proiect  de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, 
în calitate de lider de proiect, în cadrul Proiectului ”Îmbunătățirea 
serviciilor publice din Timișoara și Mako” – acronim ROHU-IMPULSE. 

43. Proiect de hotărâre privind completarea art.1 din Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara nr. 309 /28.07.2017 pentru aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 
261/20.12.2016 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor 
temporar disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale 
aflate în proprietatea Municipiului Timişoara. 

44. Proiect de hotărâre privind completarea art.1 din Hotărârea Consiliului 
Local nr. 316/03.08.2017 privind desemnarea membrilor din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea 
şi asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar 
din Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2017 – 2018 cu Anexa 2, 
Anexa 3, Anexa 4. 

45. Adresa nr. SC2017-020141/09.08.2017 a Retim Ecologic Service S.A. 
privind plângere prealabilă la Contractul nr. SC2006-15414/31.07.2006 și 
invitație la negociere. 

46. Interpelările consilierilor locali. 
 

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, au fost inițiate de 

Primarul Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu. 
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ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 15.09.2017 

 

 

1. Raportul de activitate al doamnei consilier Mariș Daniela privind 
deplasarea la Lublin, în Polonia, în perioada 13-17 august 2017, cu 
nr.SC2017 – 22982/14.09.2017kk. 

2. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului POIM 
”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de 
Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 
și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14 voturi). 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți ”Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă uzată din județul Timiș, în perioada 
2014-2020” – localitatea Timișoara. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14 voturi). 
4. Proiect de hotărâre privind  punerea la dispoziția ”Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în 
perioada 2014-2020” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea 
noilor investiții aferente acestuia. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14 voturi). 
5. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat  special 

împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea 
general ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Apă-Canal Timiș. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14 voturi). 
6. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții 

a Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea negocierii 
achiziționării construcțiilor proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A.  
înscrise în CF 406469 Timișoara, nr. cadastral 14165/2/3/2, 14167/2/4/2, 
14168/4/2, în vederea demolării acestora. 

Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcție.(14 voturi). 
7. Proiect de hotărâre privind  exercitarea/ dreptului de preemțiune din 

partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția  de 
înstrăinare a ap. SAD3, aferent imobilului situat în Timișoara, strada 
Emanuel Ungureanu nr.15, et. Parter, înscris în CF 404398-C1-U13, nr. 
top 404398 – C1-U13. 

Cvorum – 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcție.  
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DNA TUNDREA: Buna ziua! Avem o ordine de zi normala si una 
suplimentara. Inainte de acestea, la rugamintea doamnei consilier Maris, care a 
fost intr-o deplasare in Polonia, o sa-i dau cuvantul pentru un scurt raport legat 
de calatoria dumneaei. 

DNA MARIS: Va rog sa-mi permiteti sa va prezint cateva cuvinte referitoare la 
delegatia pe care am avut-o la Lublin, in Polonia, in perioada 13-17 august. 
Vreau sa va multumesc pentru ca m-ati imputernicit sa particip. Multumesc 
domnului Primar, domnilor viceprimari, ca am putut sa reprezint, in calitate de 
consilier local, Timisoara, la aceasta intalnire importanta. A fost o sarbatorire a 
orasului, a celor 700 de ani de existenta a orasului Lublin. Au fost evenimente 
culturale la care am participat, evenimente festive, a fost Ziua Armatei. Cel mai 
important a fost in cadrul sedintei festive din castelul Lublin, au fost 
reprezentanti ai oraselor infratite, au fost oficialitatile locale, regionale si un 
consilier  al presedintelui Poloniei. In acest cadru festiv, am avut bucuria si 
onoarea sa primesc pentru orasul Timisoara o placheta aniversara pentru 
aprecierea colaborarii si infratirii dintre orasele Lublin si Timisoara. Am primit 
cu onoare un mesaj de la domnul Primar al orasului pentru timisoreni, un salut 
de prietenie, de  respect, si in mod special, pentru domnul Primar Nicolae Robu, 
pentru colaborare, si va transmite in mod direct faptul ca doreste sa continuie 
relatiile culturale, economice, universitare, cu Timisoara. Am avut chiar o 
oferta, pe care, domnule Primar,  vreau sa v-o prezint, din partea domnului 
viceprimar  din orasul Harkov, Ucraina, privitor la intentia de a se infrati cu 
Timisoara. Inmanez domnului Primar distinsa placheta pentru Timisoara. 

DL.PRIMAR: Multumesc domnului Primar din Lublin, celorlalti parteneri, 
orasul Lublin este asemanator cu Timisoara din multiple puncte de vedere si 
relatiile dintre noi decurg foarte bine. Avem deschidere si spre alte infratiri, 
pentru ca sunt benefice si nu sunt costisitoare. 

DNA TUNDREA: Avem o anexa la ordinea de zi si va supun spre aprobare 
anexa. 

DL.IDOLU: As face o observatie, a nu stiu cata, vis a vis de punctele 
suplimentare de pe ordinea de zi, intelegem atunci cand sunt urgente, suntem de 
acord sa dezbatem, dar dupa ce, de la sfarsitul lunii iulie nu am avut nicio 
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sedinta de plen ordinara, este inadmisibil, ca din 45 de puncte, 29 sa le primim 
dupa ziua de comisii din 11, am primit in 13,14, iar acum sa vina pe ordinea de 
zi suplimentara. Am semnat rapoartele de avizare la comisii, spunandu-se niste 
titluri. Domnule Primar, domnilor viceprimari, dati-ne materialele la timp, ca sa 
avem timp sa le studiem. Luna august a fost luna de concedii, dar, de la sfarsitul 
lunii iulie, pana azi, nu se gasea timp sa fie pregatite materialele? Domnule city 
manager, dorim sa fiti mai exigent, pentra ca sa primim materialele la timp. Sunt 
exceptii si suntem de acord, dar sa nu fim pusi in situatia, inainte de a urca 
scarile, sa mai apara doua puncte. 

DL.PRIMAR: Va inteleg obsevatiile si evident, si eu am aceeasi nemultumire. 
Trebuie sa avem in vedere ca in concediu am fost nu numai noi, ci intregul 
aparat, dar, oricum, sunt cateva subiecte care nu au nicio scuza ca nu sunt mai 
din timp pregatite pentru a intra pe calea normala inspre vot. Asta este realitatea, 
stiti ca in repetate randuri ne-am exprimat nemultumirea fata de modul in care 
functioneaza aparatul si nu pot decat sa va rog sa ne gandim la binele orasului si 
sa  trecem peste, eu asigurandu-va ca-i mustruluiesc si fac tot ce imi sta in 
putinta ca sa mergem intr-un regim normal. Normalitatea nu este aceasta. Sunt 
de acord cu d-voastra pe acest subiect. Va rog sa le agreati, daca nu am face 
aceasta concesie, am face un rau Timisoarei. Alegem raul cel mai mic, acesta 
fiind sa supunem la vot si sa trecem aceste proiecte. 

DNA TUNDREA: Supun la vot Anexa la ordinea de zi. 

Deschid procedura de vot. 

- 13 voturi pentru 
- 4 voturi impotriva 
- 4 abtineri 

DL.DIACONU: As vrea sa va supun atentiei un singur lucru: marea majoritate 
a proiectelor de pe ordinea de zi suplimentara vin tarziu si sunt aplicatii la 
programul operational infrastructura, dezvoltare regionala a sistemului de apa, 
implementat de  Aquatim si coordonat de ADI Apa Canal, corespondenta 
semnata de presedintele Consiliului Judetean si presedintele ADI Apa-Canal, 
Calin Dobra. Este, in cadrul proiectelor, din luna septembrie, acesta fiind si 
motivul pentru care ne aflam cu aceste proiecte pe ordinea de zi suplimentara. 
Vorbim despre o aplicatie de finantare care trebuie depusa pe programul 
operational infrastructura mare. Nu oprim doar Timisoara, oprim intregul judet, 
la aplicatie. 
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DL.PRIMAR: A trecut. Anexa este votata. Suntem la inceputul unei noi 
sesiuni. Haideti sa lucram pentru comunitate. Si partidul meu are consilieri 
judeteni care, daca n-ar vota anumite proiecte, nu s-ar putea realiza anumite 
lucruri, pentru ca nici PSD-ul cu aliatii nu aveti majoritate pentru patrimoniu in 
Consiliul Judetean, de 2/3. Sa ne luptam unde este de luptat. Sunt o multime de 
proiecte care vizeaza fonduri europene. Intamplator, pe aceste proiecte, vina este 
la cei care ne-au trimis cu mare intarziere. Pentru altele, este vina aparatului 
Primariei. Haideti sa fim constructivi. Sa sustinem lucrurile bune pentru oras, nu 
sa boicotam. 

DL.IDOLU: Haideti sa nu mai boicotati, pentru ca tocmai s-a votat. A trecut 
aceasta ordine de zi suplimentara prin votul celor care va sustin pentru ca sunteti 
sef politic, dar care sigur nu sunt de acord sa voteze in necunostinta de cauza. 
De atatea ori, si in consiliul vechi, au fost aceleasi discutii. Nu noi boicotam, ci 
managementul acestei Primarii care nu ne aduce la timp materialele. Nu am citit, 
nu pot sa ma pronunt asupra lor. A trecut la vot. Ii felicit pe consilierii care au 
votat, ca isi asuma raspunderea pentru ceva ce nu au cunostinta. Asta dupa ce 29 
de puncte au venit dupa comisii. Intelegem ca reabilitarile sunt lucrari 
importante, am inteles, am semnat, dar la nesfarsit sa mergem sa se faca apel la 
consilieri pentru managementul Primariei si nu acuz Primarul, neaparat. Exista 
city-manager, sefi de directii. Nu se poate. Vreti sa discutam inainte sau dupa 
sedinta ca nu este in regula? Eu nu am apucat sa citesc decat titlurile. 

DL.PRIMAR:Domnule Idolu, din simpla citire a titlului proiectului, “Sprijin 
pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de Atribuire 
pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din 
judetul Timis, in perioada 2014-2020”. A venit tarziu de la Consiliul Judetean. 
Vrem sa nu putem avea finantare? Intelegem din denumire despre ce este vorba. 
Nu sunt subiecte cu suspiciuni asupra continutului. 

DL.IDOLU: Nu am niciun comentariu vis-a vis de ce a zis dl.Primar, decat ca, 
am vazut in presa, acum mi s-a trimis, punctul nr.6. Este un subiect de achizitie 
a unei fabrici. Nu am apucat sa citesc materialul, nu stiu unde este acest teren pe 
care este amplasata o fabrica. Sa-l cumparam practic prin delegarea comisiei de 
negociere cu tertii. Lasati-ne sa vedem unde este, cu cine se invecineaza. Nu am 
nevoie de explicatii acum, fiindca nu-si au rostul. 

DL.PRIMAR: Acum am primit evaluarea, avem foarte multe lucruri de evaluat 
si firma de evaluare nu face fata ca sa le dea mai prompt, este vorba despre un 
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teren, langa Liceul “Banatul” in zona unde suntem noi proprietari pe mai mult 
teren si unde sunt niste ruine de tribune si un planseu de beton care pregatea 
turnarea de asfalt pentru o parcare. Astea sunt constructiile de pe teren. Noi 
vrem sa eliberam terenul de constructii. Si Electrometal, care detine acele 
constructii, deci ruine de tribune de pe vremea cand se dorea sa se faca acolo 
teren de rugby cu tribune, si un planseu de beton pe care urma sa se amenajeze o 
parcare. Sunt ramase asa de mult timp si blocheaza un teren. Se poate negocia, 
noi am dat mandat generic sa se negocieze orice. Se vine in Consiliu pentru 
aprobarea finala. 

DL.IDOLU: Ca sa ajunga ruine a trecut o perioada lunga de timp. Oare 
demolam acele ruine in acest week-end? De ce pe ordinea suplimentara? De ce 
nu a fost luni pe ordinea ordinara? Ma duceam si eu sa vad, sau colegii mei, 
domnule Grigoroiu, care merge intotdeauna pe teren, ati fost acolo? De obicei 
veniti si cu poze. Acum nu avem nimic. 

DL.PRIMAR: Este evident pentru oricine ca asistam la un nou boicot continuu, 
la absolut orice. Vreti razboi? Veti avea razboi. Eu nu vreau razboi. Vreau 
cooperare si buna intelegere. De la mine a existat mana intinsa si exista in 
continuare toata deschiderea sa cooperam pentru binele Timisoarei. Se pare ca 
nu doriti nici acum. Domnule Idolu, ati instaurat in partidul asta, in judetul 
Timis, dictatura. Sunt convins ca nu se simt confortabil cativa dintre cei pe care-
i cunosc ca oameni cu alta gandire si aplecare. Dar nu indraznesc sa se 
manifeste. 

DL.IDOLU: Din nou amenintati si santajati pentru introducerea cu 30 de minute 
inainte a unui punct pe ordinea de zi, ilegal. 

DL.PRIMAR: Faceti ce vreti, pentru ca nu inseamna decat pierdere de timp. Va 
treziti, bine, nu va treziti, mergem inainte. 

DL.ORZA: Este un schelet de tribuna care apartinea Electrometalului. S-a facut 
un proiect, cred, avizat de Consiliul Local ca acea tribuna sa fie folosita pentru 
constructia unor vestiare. Eu apreciez ca s-a facut proiect de hotarare pentru 
imputernicirea comisiei. Modalitatea aceasta de lucru am dat-o cu multi ani in 
urma, cand in Romania nu exista teama aceasta neaparat, doar o anumita 
rigurozitate. Am cerut modul acesta de lucru, intai sa fie imputernicita comisia, 
punctual pe o anumita negociere, in timpul negocierii sa porneasca evaluarile, 
s.a.m.d., dansii sa-si faca un punct de vedere si apoi sa vina in Consiliul Local, 
in final, evident ca nu comisia va decide rezultatul final, el poate fi modificat sau 
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acceptat intr-o forma sau alta in Consiliul Local. Poate ca daca ar fi existat 
vreodata o masura de sanctionare a celor care intarzie proiectele, probabil ca nu 
ar mai fi existat astfel de situatii. Nu ma refer la cele cu proiecte europene. 
Vreau sa atrag atentia, ca om care a condus aceasta comisie, sa fie foarte rigurosi 
si foarte atenti la procedurile respective de negociere, citandu-l din nou pe 
domnul Primar, mai ales ca traim intr-o perioada in care, daca pui gresit o 
virgula, s-ar putea sa se interpreteze ca abuz in serviciu. Eu am votat ordinea 
suplimentara, am apucat sa ma uit doar pe titluri, din pacate, nu a fost timpul 
necesar. Asteptam negocierea, daca va trece la vot si in timpul negocierii putem 
sa consultam si comisia, sa vedem cum stau lucrurile. Important este sa fie 
facute evaluarile corect acolo, discutiile cu proprietarii. Daca respectivii vad ca 
suntem stresati sa achizitionam, probabil ca vor fructifica aceasta ca pret. 

DL.IDOLU: Domnule Orza, sunteti in nu stiu ce calitate intr-un dosar penal 
legat de finantarea echipei de fotbal. Dragi colegi, ganditi-va ca tot asa ati votat 
13 voturi. Daca erau 14 voturi, pentru un material care a fost introdus pe ordinea 
de zi la fel si ajungeam ca si Adi Orza, sau ca alti consilieri, care, de buna 
credinta, ar fi votat. Il inteleg pe Adi Orza, plecand de la proiectul de hotarare al 
dumnealui prin care comisia de negociere cu tertii este mandatata de Consiliul 
Local pe fiecare punct, dar sa nu plecam gresit de la inceput, inainte de a sti 
despre ce este vorba. Nici nu stiu pentru ce foloseste acea fabrica sau tribuna. De 
ce trebuie sa le cumpere Primaria? 

DL.DIACONU: Terenul apartine Primariei, este ocupat de suprafata de joc, 
tribune, respectiv acea suprafata betonata si nu poate fi folosit de catre Primarie. 
Este o suprafata importanta langa stadion, care, impreuna cu celelalte suprafete 
existente, pot duce la dezvoltarea unor proiecte acolo. E terenul nostru care 
trebuie sa fie eliberat. 

DL.IDOLU: Si nu stiam aceasta acum o luna, sau doua, trei luni, de ce este asa 
urgent? A nu stiu cata oara, cu tolerant, suntem de acord sa votam ceva ce nu 
stim. 

DL.PRIMAR: Dar nu aprobam decat sa negocieze comisia, nu aprobam 
schimbul sau cumpararea, nu angajam nimic.  Din comisie fac parte consilieri 
locali PSD, PNL, etc. 

DL.IDOLU: Indiferent de votul meu sau al colegilor mei, recomand membrilor 
comisiei de negociere cu tertii sa nu raspunda la nicio sugestie. Sa obtina 
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Primaria cat mai multa valoare din acel teren si cu cheltuieli minime, daca se 
poate. 

DL.PRIMAR: V-am explicat la inceput ca nu a venit mai devreme acest proiect 
pentru ca abia acum am primit raportul de evaluare de la experti. 

DL.ORZA: Faptul ca trecut acum la vot nu inseamna ca s-a cumparat baza. 

DNA TUNDREA: Este o chestiune de principiu pe care am discutat-o, legata de 
respectarea anumitor termene. Noi, cei care  in acest moment gospodarim 
aceasta comunitate, Timisoara, avem datoria, in primul rand, sa respectam legea. 
Daca noi nu respectam legea, fie ca este vorba despre un termen de trei zile sau 
de alte lucruri mai importante, nu putem avea pretentia de la locuitorii orasului 
sa o respecte. Rugamintea noastra ar fi sa veniti in intampinarea muncii 
domnului Primar, a domnilor viceprimari si a noastra si sa trimiteti la timp 
aceste documentatii, ca sa luam si noi la cunostinta de ele si sa ne exprimam 
eventualele obiectiuni. 

Supun la vot ordinea de zi normala. Cine este pentru? 

21 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Local 
din data de 03.08.2017. 

 
     DNA TUNDREA: Deschid procedura de vot. 

-  20 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

 

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al  Municipiului 
Timișoara pe anul 2017. 
DL.DIACONU: amendament privind redistribuirea unor sume din sectiunea 
Dezvoltare in sectiunea Functionare: 
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- De la cap.84.02.03.02- Transportul in comun, se diminueaza cu 5245  – 
Sectiunea Dezvoltare, Drumuri si Poduri, 2800; 

- Strazi, -3600; 
- Cap.51.02.01.03 – Autoritati Executive -  900; 
- Cap.65.02.03.01 –Invatamant prescolar – 603,95; 
- Cap.65.02.04.01 - Invatamant Secundar, inferior –  1253,  
- 65.02.04.02 Invatamant secundar superior – 10; 
-Sectiunea Dezvoltare –cap.67.02.05.01 – Sport – 490; 
-cap.67.02.05.03 – Intretinere gradini-parcuri – 800;  
-68.02.11 – Crese - 116. Cu aceste sume se vor suplimenta elemente din 
sectiunea de Functionare. Crese, cu suma de 500.000 lei, ca urmare a cresterii 
numarului de crese si fiind nevoie de personal suplimentar; 
-Strazi – 5500; 
-Subventii, transport in comun - 7272,73; 
-Autoritati executive pentru Directia Fiscala – titlul 1 - cheltuieli de personal – 
11,2 mii lei; 
-Bunuri si servicii – 2,5 mii lei. 
DL.PRIMAR: Am infiintat impreuna structura numita Sport Club Municipal 
pentru a salva ceea ce putem salva din sportul timisorean si cred ca am reusit sa 
salvam tot ce ne-am propus si, mai mult decat atat, in acest an am infiintat noi 
sectii, si-au inceput activitatea noi echipe chiar in sporturi  care functionau in 
club de la inceputurile acestuia. Am alocat la inceput de an bani sensibil mai 
putini decat anul trecut, in ideea ca, pe parcurs ne vom mai orienta, in functie 
de posibilitati. Avem foarte multe obiective asumate cu finantare pe bugetul 
local, pentru ca, din pacate, din alte parti nu ne vin banii, de la Guvern nu ne 
vin acum banii. Am procedat cu multa circumspectie. La un moment dat, am 
suplimentat bugetul, acum am intors lucrurile pe toate fetele, pentru ca banii, 
cati am alocat, s-au cam terminat si reusim sa mai dam doua milioane de lei si 
v-as ruga sa fiti de acord sa-i dam ca prevedere bugetara. Cu acestia ramanem 
pana la sfarsitul anului. Daca mai dam doua milioane ajungem aproximativ la 
executia de anul trecut. 
 
 

Dl. PRIMAR:  Dacă  mai dăm 2 milioane, ajungem aproximativ  la execuţia de 
anul trecut. Am avut 17,8 milioane anul trecut bani cheltuiţi efectiv, anul acesta 
sunt 15,4 milioane cheltuiţi, mai dăm 2 milioane, sunt 17,4 milioane. Dl. Ţoancă 
ştie că trebuie să depună eforturi mai mari ca anul trecut, pentru a atrage fonduri 
din sectorul privat pentru că avem multe lucruri de făcut. La Spitalul de Copii 
am plătit 5,6 milioane anul acesta, nu am primit niciun leu de la Guvern şi mai 
avem situaţii de lucrări de un milion de lei de acum, nu am fost în măsură să 
plătim. Am vrea să sprijinim lucrările pentru a se închide clădirea până la iarnă 
şi apoi să se lucreze în interior. Firma actuală vrea să lucreze dar dacă noi nu 
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plătim evident că nici ea nu poate să avanseze. Deci 2 milioane putem da şi cu 
aceştia rămânem până la sfârşitul anului aproximativ pe cifra de anul trecut.  

Dl. IDOLU: Dacă ne poate spune Dl. Ţoancă procentual care este suma atrasă 
din mediul privat?  

Dl. ŢOANCĂ: Sumele sunt diferenţiate pe secţii şi pe echipe, suma cea mai 
mare este la echipa de rugby de aproximativ 35%, handbalul şi baschetul undeva 
la 15-20%.  

Dl. IDOLU: Felicitări Dl. Ţoancă, vizavi de  de ACS POLI nu aţi reuşit o 
performanţă superioară.  

Dl. PRIMAR: Bateţi câmpii nu-mi pierd vremea cu dvs, POLI funcţionează 
100% cu bani privaţi. Habar nu aveţi despre ce vorbiţi şi sunteţi consilier local. 
Ruşine!  

Dl. ORZA: Aş dori înainte de vot să pun o întrebare. Am în faţă avizul de 
specialitate privind rectificarea bugetară. Am văzut că acest text se regăseşte pe 
toate avizele, e prima dată când văd acest lucru şi aş dori să-i întreb pe cei de la 
Juridic, de ei este vorba, ce putem înţelege noi consilierii locali, care, unii au 
experienţă mai mare alţii mai mică, alţii sunt la început alţii sunt cu mulţi ani de 
administraţie, au profesii diferite, unii sunt medici, alţii sunt ingineri, alţii sunt 
avocaţi. Unii sunt avocaţi spre norocul lor. Deci ştiu să citească legile în lumina 
cerinţelor juridice. Şi vreau să înţeleg ce înseamnă asta, se avizează favorabil 
raportul înregistrat...menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea, 
oportunitatea şi nu valorează aviz/viză de legalitate conform Legii nr.215/2001. 
Prezentul aviz nu priveşte indicatorii tehnico-economici propuşi, nu obligă la 
emiterea actelor administrative ulterioare, nu înlocuieşte obligaţia structurilor 
competente de a analiza documentaţia din punct de vedere al atribuţiilor ce le 
incumbă. Când citesc chestia asta am o emoţie legată de faptul că îmi doresc ca 
un material care ajunge la vot pentru oportunitate în consiliul local, să fiu sigur 
că un om care  are pregătire juridică l-a citit şi din punct de vedere juridic. Dacă 
nu are valoare juridică avizul şi semnătura aceasta e o chestiune, sigur avizul de 
legalitate e dat în final pe un proiect conform Legii 215 de către secretarul 
municipiului dar repet suntem oameni care nu avem profesie juridică şi în 
România zilelor noastre sigur  nici cu viză juridică nu mai pot fi liniştit. Dar 
totuşi cred că ar trebui să fim liniştiţi din acest punct de vedere că votăm o 
oportunitate până la urmă. Vreau să vă spun că am citit noua variantă a Legii 
administraţiei publice locale şi de acum înainte nu mai e că votul consilierilor se 
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duce la procuror şi spune noi am votat numai oportunitatea. Răspunde şi 
consiliul local acum. Şi dacă aceste avize sunt superflue, eu cu toată experienţa 
pe care o am, am aşa o emoţie.  

Dl. PRIMAR: Formularea este total nefericită, ce poate fi acceptat este ca în 
final să fie scris: şi nu se substituie avizului de legalitate dat din partea 
secretarului. Din partea Secretariatului General. Numai că eu când am schimbat 
organigrama cu votul consiliului local şi am scos Serviciul Juridic de sub 
coordonarea Secretarului, am ţinut să fie 2 avize pentru a ne proteja, avizul 
secretarului evident că nu se substituie prin acel aviz, dar să vii tu jurist să spui 
nu valorează aviz/ viză de legalitate, e prea mult. Că atunci desfiiţăm ce ne mai 
trebuie atunci sub forma unui asemenea termen? Desfiinţăm cel puţin structura 
respectivă de consiliere şi cu asta basta. Deci putem accepta o reformulare acolo 
pe viitor în acest sens: şi nu se substituie avizului conform Legii 215 din partea 
Secretarului. Asta e cu totul altceva dar altfel sigur că te trec fiorii fiind cu altă 
specialitate când vezi un jurist spunând ce spune aici.  

Dl. MOŞIU: Am vrut să atrag atenţia că nu este singurul aviz, am văzut în 
comisii sunt mai multe puncte de pe ordinea de zi cu exact aceeaşi formulare. Să 
fim foarte atenţi că altfel toată răspunderea ne revine nouă care nu suntem de 
specialitatea şi e ciudată abordarea aceasta.  

Dl. DIACONU: Şi 4- Suplimentarea valorii  prevăzute la cap.67.02.05.01 Sport, 
Titlul II – Bunuri şi servicii, pentru Club Sportiv „Sport Club Municipal” cu 
suma de 2000.000 lei.  

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot amendamentul.  

-Se numără voturile: 21 voturi pentru. 

Supun la vot proiectul în întregime.  

-Se numără voturile: 20 voturi pentru 

 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului înscris în C.F. nr. 
407468 Timișoara cu nr. top 407468 din str. Renașterii, nr. 28. 
 
Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   
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-Se numără voturile: -21 voturi pentru 

 

 PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  rectificarea suprafeței imobilului cu nr. Topo. 
1243/1/9/1/1/1/1 înscris în CF nr. 409479 Timișoara și alipirea imobilelor cu  
topo. 1235 înscris în CF nr. 409456 Timișoara, nr. topo.1236 înscris în CF 
nr. 409476 Timișoara nr. topo. 1237 înscris în CF nr. 409462 Timișoara, nr. 
topo 1243/1/8 înscris în CF nr. 409472 Timișoara, nr. topo. 1243/1/9/1/1/1/1 
înscris în CF nr. 409479 Timișoara, nr. topo 1243/1/9/2 înscris în CF nr. 
409473 Timișoara și nr.topo. 1243/2/2/2 înscris în C.F. 414910 Timișoara. 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile: 20 voturi pentru 

 

 

                                               PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  declararea ca fiind de interes public local a 
terenului Municipiului  Timișoara cu nr. top.27095/3, înscris în C.F. 406967 
Timișoara. 
 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile: 20 voturi pentru 

 

                                               PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  darea în  folosință gratuită a bunurilor imobile 
care aparțin  domeniului public al Municipiului Timișoara către unitățile 
de învățământ preuniversitar de stat cu personalitate juridică în scopul și 
cu destinația desfășurării procesului de învățământ. 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   
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-Se numără voturile: 20 voturi pentru  

 

 

                                                PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului din 
Timişoara, str. P-ţa Sf. Gheorghe nr. 4, SAD 4, către Direcţia Judeţeană 
pentru Cultură Timiş. 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile: 21 voturi pentru    

 

                                                PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind prelungirea atribuirii în folosință gratuită a 
spațiului din Timișoara, str. Dorobanților nr. 42, Către Asociația Femeilor 
Țigănci ”Pentru Copiii Noștri”. 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:  -19 voturi pentru    

- 1abţinere 
 
 

                                                PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului de închiriere pentru 
imobilul situat în  Timișoara, str. Piața Unirii nr. 7 în care își desfășoară 
activitatea clasele I-IV ale Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau”. 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:  -21 voturi pentru    
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                                                PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 
1592/11.01.2016 încheiat cu Inspectoratul de Poliție Județean Timiș. 
 
Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:  -21 voturi pentru    

 

 

                                                PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din 
partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de 
înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, str. Emanuel Ungureanu, nr. 9, 
et. Parter, ap. SAD 2B, Jud. Timiş, înscris în C.F.  nr. 400136 – C1- U19,   
nr. top. 400136 –C1- U19, la preţul de vânzare de 72.689 euro. 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:   -19 voturi pentru    

 

 

                                                PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din 
partea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de 
înstrăinare a imobilului situat în Timişoara, str. Emanuel Ungureanu, nr. 9, 
et. Parter, ap. SAD 2A, Jud. Timiş, înscris în CF. Nr. 400136 – C1- U18, nr. 
top. 400136-C1-U18, la preţul de vânzare de 74.150 euro. 
 
Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile: - 20 voturi pentru    
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                                                PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI: 

 
Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.15 din str. Miloia Bl. B9. 
 
Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:  -19 voturi pentru  

 

                                                   PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planurilor de selecție-componente 
integrale și a Profilelor personalizate ale consiliilor de administrație pentru 
S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. și S.C. Compania Locală de 
Termoficare Colterm S.A. 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:  -21 voturi pentru  

 

                                                   PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1  la Hotărârea Consiliului 
Local nr.270/28.07.2017. 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile: - 20 voturi pentru  

 

 

                                                   PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului 
Local nr.270/28.07.2017. 

Dna. ŢUNDREA: Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi. 
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                                                   PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare la Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:    -21 voturi pentru  

 

 

                                                   PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI: 

 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare la Serviciul Public Creșe. 
 
Dl. MOŞIU: Acest serviciu este unul nou şi necesar pentru Timişoara, care se 
dezvoltă şi conform statisticilor anul trecut s-au născut cei mai mulţi copii de 
după 1989 încoace. Acest serviciu are o responsabilitate imensă, Timişoara fiind 
şi un centru universitar desigur că noile familii vor avea tot mai mulţi copii. 
Salutăm înfiinţarea şi importanţa acestui serviciu. Am o observaţie vizavi de 
dreptul de preemţiune. Nu ştiu dacă dna Director este aici, să facă o solicitare la 
Comisia de Monumente pentru a obţine spaţii în baza dreptului de preemţiune. 
În decursul anilor am pierdut destule spaţii în care putea înfiinţa creşe noi. A 
venit timpul să cumpărăm spaţiile care merită.  
Dl. PRIMAR: Am dublat în acest am dublat numărul de locuri în creşe şi 
continuăm în 2018. Nu vom renunţa la exercitarea dreptului de preemţiune dacă 
spaţiile se potrivesc pentru creşe şcoli grădiniţe.  Vrem să cumpărăm clădiri 
adecvate pentru a rezolva problema cat mai repede. Dacă aflaţi despre o clădire 
care poate fi cumpărată şi e potrivită pentru aceste funcţiuni vă rog să ne aduceţi 
la cunoştinţă pentru că trebuie să facem toate eforturile pentru a sprijini aceste 
activităţi.  
Dl. IDOLU: Îl felicit pe dl. Viceprimar pentru efortul de a gasi noi spaţii pentru 
creşe. De data aceasta stăm bine la medie. Media este de 7 copii la un educator 
şi noi avem acum 6,8. E un lucru îmbucurător raportat la spaţiile existente. 
Rezolvă problema statistic dar ca volum e insuficient.  
Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:   -21 voturi pentru  
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                                                PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. 
Martir Dumitru Jugănaru, nr.7”. 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:   -21 voturi pentru  

 

 

                                                PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. 
Martir Dumitru Jugănaru, nr.2, bl.97”. 
 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:  - 19 voturi pentru  

 

 

                                                PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. 
Martir Dumitru Jugănaru, nr.20, bl.28”. 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:  -  21 voturi pentru   
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                                               PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str.Mureș 
nr. 129”. 
 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:   -20 voturi pentru   

 

 

                                             PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil Aleea 
Săgeții nr.5, sc. A+B”. 
 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:  - 20 voturi pentru   

 

 

                                             PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. 
Hărniciei, nr.3, sc. A+B+C”. 
 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile: - 20 voturi pentru   
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                                            PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil 
str.Muzicii, nr.10”. 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:   -20 voturi pentru   

 

                                             PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil Intrarea 
Pogonici, nr.2, sc.A+B”. 
 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:   -20 voturi pentru   

 

                                            PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. 
Lacului nr.32”. 
 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:  -19 voturi pentru   
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                                                 PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil Calea 
Torontalului nr. 66, Bl.119”. 
 

Dna. ŢUNDREA:  Supun la vot proiectul.   

-Se numără voturile:  -21 voturi 

   

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 

sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. 
Liniștei, nr.17, bl. 92” 

 
D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-19 voturi pentru 

 
 
 

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str.Felix, 

nr.23, bl.75” 
 

D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-19 voturi pentru 

 
 
 
 

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 

sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil Aleea 
Cascadei, nr.1” 
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D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-20 voturi pentru 

 
 
 

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 

sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil str. 
Brândușei, nr.4” 

 
D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
20 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza DALI, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 

sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică imobil 
str.Brândușei, nr.11” 

 
D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-18 voturi pentru 

 
 
 

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 

sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc Aleea F.C. 
Ripensia, nr.4-8” 

 
D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-18 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc Str. 
Mareșal Alexandru Averescu, nr.51, bl.E14/2” 
 

D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
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-18 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 

sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc str. 
Învățătorului, nr.3, bl. B 53, sc. A+B” 

 
D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 

sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc str. 
Măgura, nr. 6, bl.44, sc.A+B” 

 
D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-18 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 

sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc str. Surorile 
Martir Caceu, nr.27, Bl.A2” 

 
D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-19 voturi pentru 

 
 
 

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice – 
faza PT, a indicatorilor tehnico-economici și a Anexei privind descrierea 

sumară a investiției pentru obiectivul ”Reabilitare termică bloc B-dul 
Corneliu Coposu, nr. 18, bl. P5” 

 
D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-18 voturi pentru 
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PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
242/27.06.2017 privind aprobarea Programului local multianual privind 
creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe din municipiul 

Timișoara, pentru anul 2017 
 

D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-19 voturi pentru 

 
 
 

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, 
în calitate de partener, în cadrul Proiectului ”Noi tehnologii în prevenirea, 

diagnosticul și tratamentul cancerului în regiunea Timiș-Bekes-Arad” – 
acronim HURO-ONCO-TEAM 

 
D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-20 voturi pentru 

 
 
 

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect  de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului 

Timișoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul Proiectului 
”Îmbunătățirea serviciilor publice din Timișoara și Mako” – acronim 

ROHU-IMPULSE 
 

Dl. Diaconu: Am un amendament. E un proiect care urmează să fie depus. 
Amendamentul se referă la valoarea totală a bugetului propus pentru 
municipiul Timișoara, cu suma de 72500 euro pentru implementarea 
proiectului prevăzut cu defalcarea sumei de finanțare după cum urmează: 
contribuție FDR 85%, în sumă de 61625 euro, contribuție națională prin 
MDRAFP de 13% în valoare de 9425 euro, respectiv contribuție proprie de 2% 
a municipiului Timișoara, în valoare de 1450 euro.  

Avem ca amendament modificarea următoarelor 2 articole care vor avea 
următorul cuprins. Este vorba de art. 2 și 3. 

Art. 2: Se aprobă valoarea totală a bugetului propus pentru municipiul 
Timișoara, în valoare de 90000 euro - valoarea minimă a proiectului fiind 
170000 de euro trebuie să creștem valoarea bugetului propus pentru municipiu 
- prevăzut pentru implementarea proiectului menționat la art. 1 defalcat pe 
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surse de finanțare astfel: 76500 euro contribuție FDR, 11700 euro contribuție 
națională și 1800 euro contribuție proprie de 2% din bugetul local al 
municipiului Timișoara. 

Art. 3 Se aprobă alocarea în bugetul local contravaloarea în lei a sumei de 
1800 de euro, ce constituie cheltuieli eligibile, reprezentând contribuția proprie 
a municipiului Timișoara pentru realizarea proiectului prevăzut la art. 1  

D-na Țundrea: Supun la vot amendamentul propus de dl. viceprimar 
Diaconu: 

-21 voturi pentru 
Supun la vot proiectul de hotărâre: 
 -21 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind completarea art.1 din Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara nr. 309 /28.07.2017 pentru aprobarea 
modificării Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 

261/20.12.2016 privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor temporar 
disponibile situate în imobilele instituţiilor şcolare şi medicale aflate în 

proprietatea Municipiului Timişoara 

D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-21 voturi pentru 

 

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind completarea art.1 din Hotărârea Consiliului 

Local nr. 316/03.08.2017 privind desemnarea membrilor din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Comisia pentru evaluarea şi 
asigurarea calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar din 
Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2017 – 2018 cu Anexa 2, Anexa 

3, Anexa 4 

Dl. Diaconu: Eu am făcut o alocare, având în vedere că din comisii singura 
opțiune clară este a d-lui Sîrbu mi-am permis să iau lista de consilieri și să fac o 
repartizare cât se poate de aleatorie. Vorbim de învățământul privat acreditat. 

 Pe Anexa 2: 
La Liceul Teoretic Millenium – dl. consilier Bordeașu Ilare 
La Școala Postliceală Henri Coandă – dl. consilier Sîrbu Nicușor 
La Liceul Tehnologic Ucecom Spiru Haret – d-na consilier Marcov 

Zlatiborca 
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La Liceul Tehnologic Ioan Slavici – dl. consilier Dimeca Radu 
La Școala Primară “Casa Speranței” – dl. consilier Dugulescu Marius 
La Grădinița cu program normal “Casa speranței” – dl. Grigoroiu Grigore 
La Grădinița cu program normal și prelungit “Lady Bird” – dl. Idolu Iulian 
La Grădinița cu program normal “Primii pași” – dl. Ieremia Ardeal Ion 
La Grădinița cu program prelungit Notre Dame – dl. Ionescu Sorin 
La Școala Gimnazială Montessori Haus – dl. Mateescu Ioan 
La Grădinița cu program prelungit Troița -  dl. Lulciuc Adrian 
La Grădinița cu program prelungit Cordiana – d-na Mariș Daniela 
 
Pe Anexa 3: 
La Liceul Teoretic Henri Coandă – dl. consilier Căldăraru Lucian 
La Liceul Teoretic Socrates – dl. Mihok Ciprian 
La Colegiul Alma Medica – dl. consilier Moșiu Simion 
La Școala Postliceală FEG – dl. consilier Orza Adrian 
La Școala Sf. Antim Ivireanul – d-na consilier Popescu Raluca 
La Grădinița cu program prelungit Lui Goghiță – d-na consilier Popovici 

Gabriela 
La Grădinița cu program prelungit Fluturașul – dl. consilier Sandu 

Constantin 
La Grădinița cu program prelungit Kindergarten Minissa – dl. consilier 

Mazilu Octavian 
La Școala primară Wendy Kids – dl. consilier Szatmari Ioan 
La Grădinița cu program prelungit Wendy Kids – dl. consilier Taropa 

Lucian  
La Grădinița cu program prelungit Planeta Piticilor – d-na consilier Tîrziu 

Adelina 
La Școala primară Babel – d-na consilier Țundrea Luminița 
La Grădinița cu program prelungit Kindergarten Giminni – dl. consilier 

Barabaș Lorenzo 
La Grădinița cu program prelungit Infants – dl. consilier Bordeașu Ilare 
La Grădinița cu program prelungit Children Care Centre – dl. consilier 

Căldăraru Lucian 
 
 
Pe Anexa 4: 
La Palatul Copiilor – dl. Sîrbu Nicușor Alin 
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La Clubul Sportiv Școlar nr. 1 – dl. Dimeca Radu 
La Clubul Sportiv Școlar Bega – dl. Dugulescu Marius 
D-na Țundrea:  Vă mulțumesc dl. viceprimar. Supun la vot proiectul de 

hotărâre: 
-20 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2017-020141/09.08.2017 a Retim Ecologic Service S.A. 

privind plângerea prealabilă la Contractul nr. SC2006-15414/31.07.2006 și 
invitație la negociere 

 
D-na Țundrea:  Adresa nu trebuie votată.  
 
 

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI 
Interpelările consilierilor locali 

 
D-na Țundrea:  Dl. consilier Idolu a prezentat astăzi o interpelare. 
Dl. Idolu:  Nu am să o citesc în integralitate, pentru că o aveți cu toții și 

oricum este publică, este legată de termenele de execuție a lucrărilor, vis a vis de 
declarațiile publice ale domnului primar care ne îngrijorează, cum că termenele 
de execuție ar fi orientative. Solicităm ca lunar să se prezinte prin Direcția 
Edilitară și să se posteze pe site-ul Primăriei o situație în care, conform unui cap 
de tabel să știm și noi măcar, dacă nu cetățenii, dar eu cred că și cetățenii care 
întâmpină problemele de congestie a traficului, nu numai datorită lucrărilor și 
cred că și pentru dvs. d-le primar, să tot dați explicații toată ziua. De aceea există 
servicii publice de comunicare, ca să afle cetățenii, jurnaliștii, noi ce se întâmplă 
în oraș, nu să vă șicaneze pe dvs toată ziua, să vă enerveze. Chiar acum citeam 
un articol legat de planul de amenzi pentru managementul traficului. 

Dl. Primar: De la un debil mintal putea să apară așa ceva, că de la un om 
normal nu putea să apară o asemenea idee. 

Dl. Idolu: Tocmai de aceea, mai bine să publice Direcția de Comunicare 
stadiul drumurilor 

Dl. Primar:  Pentru această categorie cu o anumită patologie, n-aș vrea să 
se simtă jignită. 

Dl. Idolu:  Sunt convins că sunteți de acord, că știu ce le cereți toată ziua. 
Dl. Primar:  Eu fac comunicarea, eu hotărăsc și eu voi face comunicarea, 

indiferent câte interpelări depuneți. Câtă vreme voi fi primar, eu fac 
comunicarea așa cum vreau eu, nu cum vreți dvs.  
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Dl. Idolu:  Oricum le vedem pe SEAP, dar nu cred că toată lumea are acces 
la SEAP. Eu cred că ar fi fost corect și în interesul dvs. să nu fiți acuzat pe 
nedrept de multe ori. 

Dl. Primar: Nu-mi purtați de grijă domnule consilier. 
Dl. Idolu: Dacă ați mai locui acolo, v-ați aminiti povestea cu poarta 

albastră. Pe Lidia, colț cu Girocului să ne trezim acuma să spunem că nu am 
îngropat țeava Colterm și spargem din nou strada acum sau la primăvară.  

Dl. Primar:  Dar nu e adevărat, iarăși dezinformați, nu pot să nu vă 
întrerup. 

Dl. Idolu:  Dvs. ați declarat.  
Dl. Primar: Eu am declarat tocmai că nu vrem să se spargă nimic la anul și 

de aceea întârziem puțin lucrarea și cerem să se spargă acum, până nu se ajunge 
cu lucrarea acolo. 

Dl. Idolu: Lucrarea nou făcută, țeava de gaz din nou scoasă, pentru cei care 
stau acolo.... 

Dl. Primar: Nu e adevărat dl. Idolu. Eu mă duc pe șantier de cel puțin 
două ori pe săptămână. Azi dimineață am fost și nu e adevărat. În interescție se 
schimbă țeava de gaz iar lucrarea a fost atacată doar înainte cu câțiva metrii de 
interescție și de acolo de la Prezan până la Mureș și respectiv de la Mureș până 
la Muzicescu, iar partea de la Muzicescu până la granița cu Giroc este făcută. Nu 
s-a ajuns încă la intersecție. Tocmai din acest motiv am solicitat firmei private, 
E-On Gaz, care avea în plan să schimbe conducta respectivă în 2018, să o 
verifice acum și dacă e cazul să o schimbe acum, dacă cumva nu poate fi amânat 
momentul peste ani. Expertiza a dus la concluzia că în cel mult un an ar trebui 
schimbată, le-am solicitat să o schimbe acum, am făcut un comandament la fața 
locului cu reprezentanții tuturor firmelor implicate, firme care nu sunt implicate 
în proiect, dar au și ele lucrări pe acolo, pentru că e mult mai greu decât cred 
unii săgestionezi astfel de lucrari și decizia a fost luată. Firma Superconstruct 
abordează ceea ce v-am spus, de la câțiva metrii mai încolo și își face treaba 
nestingherită, timp în care, asta înseamnă cel mult două săptămâni, cei de la gaz 
își schimbă conducta. După aceea se va finaliza lucrarea de pe Calea Martirilor 
și se va finaliza până la venirea iernii. Asta e realitatea, iar termenele, ca să vă 
răspund la interpelare, pentru o lucrare de reparații nu există pentru că termenele 
se stabilesc conform legii de către proiectanți, ori reparațiile nu se fac pe bază de 
proiect ci se fac pe baza unui contract cadru, la o licitație globală, întreținere și 
pe reparații pe o zonă din oraș și se intervine după necesități. Nu vom plăti un 
proiectant să evalueze pentru fiecare intervenție, ce operații sunt și cât e durata 
normalizată a fiecăreia ca să anunț eu un termen, pentru că până ar lucra 
proiectantul și ne-ar mai ușura de niște bani, lucrarea e gata. Aveți motive de 
îngrijorare că în pofida boicotului se termină toate lucrările pe care le avem și 
cetățenii sunt din ce în ce mai încântați de ce se întâmplă în oraș și cred că asta 
vă îngrijorează, nu altceva. 
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Dl. Idolu:  D-le primar, cum puteți să spuneți că nu există termene de 
execuție a lucrărilor?  

Dl. Primar:  Vorbesc despre lucrările de reparații, și din respect pentru 
colegi eu nu mai continui această discuție, există termene pentru toate lucrările 
care au proiect, pentru că proiectantul este cel care stabilește cât sunt termenele, 
iar noi mergem cu ele în licitație, conform cu ceea ce stabilește proiectantul. 
Aceasta este maniera de lucru. 

Dl. Idolu:  Tocmai ce ați declarat, dar ați spus că nu mai doriți să vorbiți 
despre asta acum, e mai grav decât credeam. Înțeleg că vreți să faceți delimitarea 
între lucrările de investiții și publicate pe SEAP, cum e Calea Girocului și care a 
avut un termen de contractare, pentru că altfel ar fi total ilegal. 

Dl. Primar:  Sigur că are termen. 
Dl. Idolu: Un termen este una după legea contractelor și a achizițiilor 

publice, analiza ofertei se face și după termen. De fiecare dată spuneți că se 
respectă termenele, ceea ce nu este adevărat pentru că termenele stabilite inițial 
nu se respectă. Se fac acte adiționale, aflând că a venit iarna și ar trebui să 
cunoaștem gestiunea instalațiilor subterane. Poate nu se știe, că nu suntem în 
Germania, e Primăria Timișoara, poate se știe cu aproximație, dar cum să nu 
luăm în considerare că vom da de țevile de alimentare cu căldură, cu agent 
termic, cu gaz ș.a.m.d. Atunci e mai grav că pentru lucrările de mentenanță, 
constructorul se apucă când dorește și termină când dorește, în baza contractului 
cadru de reparații curente. Fundamental este greșit. Ar trebui să se dea un ordin 
de începere a lucrărilor cu termene și cu procese verbale de recepție parțială și la 
finalizarea lucrărilor, pentru că dacă dvs spuneți acum încă o dată public că 
constructorul se apucă când dorește și termină când dorește, este foarte grav.  

Dl. Primar:  Nu mai vorbiți aiurea! Se apucă atunci când i se permite să se 
apuce. 

Dl. Idolu: Cine și cât îi permite? 
Dl. Primar: Îi permite Direcția Edilitară, de la caz la caz. Nu există ca la 

investiții, ca la lucrările cu proiect în spate, eu cred că toți care ne urmăresc au 
înțeles. Îmi place să cred că ați înțeles totuși și dvs, dar vă prefaceți că nu ați 
înțeles, sunt convins. 

Dl. Idolu: Un ordin dat de începere are și o recepție. Pentru asta trebuie un 
termen. 

Dl. Primar: D-le nu vă mai îngrijiți dvs. că se îngrijesc alții. Lucrările se 
desfășoară și toată lumea vede. Răspundem în fața cetățenilor. Orice cetățean cu 
bun simț al acestui oraș vede câte s-au făcut într-un timp atât de scurt, iar în 
privința lucrărilor cu termene, iarăși bateți câmpii spunând că se prelungesc prin 
acte adiționale. Hadeți să vă explic, poate și recunoașteți că înțelegeți până la 
urmă. Eu nu vă subestimez și presupun că înțelegeți, ar fi grav să nu înțelegeți că 
totuși conduceți un aeroport. Se stabilește la licitație un termen, pe baza a ceea 
ce ăi rezultă din estimare proiectantului; să zicem 10 luni de lucru. Haideți să vă 
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dau exemplu Popa Șapcă. Încep lucrările și apar descoperiri arheologice, se dă 
ordin de sistare a lucrărilor  

Dl. Idolu: De fondul arheologic știm de ani de zile. 
Dl. Primar: Dl. Idolu, cine poate anticipa lucrările arheologice? Cum 

puteți abera în halul acesta, că râde lumea de dvs.? Vreau să vă protejez 
imaginea că sunteți consilier local. Haideți să ne oprim cu discuția. Cine poate 
ști cât durează o cercetare arheologică? Perioada când se desfășoară cercetarea 
arheologică se socotește din momentul în care se dă ordin de sistare a lucrărilor 
și până se poate da din nou ordin de începere a lucrărilor și acele luni în care nu 
s-a putut lucra din motive independente de firma care are sarcina de a face 
lucrările, acea perioadă se adaugă la termenul estimat, în cazul în care nu ar fi 
fost nicio sistare de lucrări de la ordinul de începere și până la final. E simplu. 

Vă dau un alt exemplu. Dacă este o lucrare de 4 luni care începe la 1 
noiembrie și după două săptămâni vine iarna și, conform legii, în anumite 
condiții meteo și la anumite temperaturi, anumite operații nu pot fi efectuate. 
Acestea vor fi planificate când vremea le va permite să se lucreze. 

Dl. Idolu:  Orice proiectant știe că vine iarna. 
Dl. Primar:  Nu se va spune că s-a depășit termenul că nu s-au terminat 

lucrările la 01 februarie. Dacă vremea era bună, că au fost și ierni în care s-a 
putut lucra, atunci s-ar fi terminat la 1 februarie. Poate ați înțeles. Dacă nu ați 
înțeles, vă privește. 

Dl. Idolu: D-le Primar, e grav, e practică unitară la nivel național. Se dă un 
termen clar, precis. Faptul că se depășește acel termen din motive obiective este 
un lucru, dar orice constructor știe, că doar nu ați inventat dvs. iarna. 

Dl. Primar: Nici dvs. nu meritați secunde măcar din partea mea mai 
departe și nu mai discut. Dacă pentru o lucrare proiectantul spune că are nevoie 
de 14 luni și e făcută în 8 luni, asta se numește depășire de termen sau realizare 
cu 6 luni mai devreme? Decalările de lucrări se fac din motivele pe care vi le-am 
spus. Judecă fiecare cu mintea lui. 

Dl. Idolu: S-a făcut o estimare greșită și orice constructor știe, înseamnă că 
a fost înțeles cu cineva să dea o estimare în care se poate încadra cu siguranță și 
probabil asta este explicația reducerii de la 14 luni la 6 luni. Este imposibil așa 
ceva. Înseamnă că a greșit proiectantul pentru că nu am văzut să se lucreze zi și 
noapte în orașul acesta. Deci e foarte clar pentru toată lumea că termenele nu se 
negociază, se ofertează prin oferta publică și se respectă. Nu știu cum aveți 
capitol de penalități? Pe cine mai penalizați? 

Dl. Primar: Nu pricepeți că dacă se întârzie o lucrare din cauză că firma nu 
este în stare să își onoreze obligațiile, ea intra pe penalități. E vorba de 
schimbarea datei terminus, datorită sistării din motive obiective: se descoperă 
țevi de care nu știa nimeni, că acum 40 de ani când s-au pus acolo nu au lăsat și 
documente care să arate că există și sunt o mulțime de lucruri imprevizibile care 
apar. Despre asta vorbim, nu că nu are chef nu știu cine să lucreze și se 
suplimentează termenul. Așa ceva nu există decât cu penalități. Cu asta am 
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terminat că sunt convins că a înțeles toată lumea. Este public tot ceea ce trebuie 
să fie public și ce e firesc să și existe, că nu o să inventăm ceva numai că vreți 
dvs. 

 
 

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării proiectului POIM 

”Sprijin pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a Documentațiilor de 
Atribuire pentru Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020 
 

D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
 -15 voturi pentru 
 -6 abțineri 
 

 
 

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a 

indicatorilor tehnico-economici aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare 
a infrastructurii de apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” – 

localitatea Timișoara 
 

D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-15 voturi pentru 
-5 abțineri 
 
 

 
PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  punerea la dispoziția ”Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în 

perioada 2014-2020” a terenului pentru construcția/extinderea/reabilitarea 
noilor investiții aferente acestuia 

 
D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
 -15 voturi pentru 
-5 abțineri 
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PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat  special 

împuternicitului Consiliului Local al Municipiului Timișoara în Adunarea 
general ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

Apă-Canal Timiș 
 

D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-15 voturi pentru 
-6 abțineri 

 
 
 

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terții a 

Consiliului Local al Municipiului Timișoara în vederea negocierii 
achiziționării construcțiilor proprietatea S.C. ELECTROMETAL S.A.  
înscrise în CF 406469 Timișoara, nr. cadastral 14165/2/3/2, 14167/2/4/2, 

14168/4/2, în vederea demolării acestora 
 

D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-14 voturi pentru 
- 7 abțineri 

 
 
 

PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din 

partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de 
înstrăinare a ap. SAD3, aferent imobilului situat în Timișoara, strada 

Emanuel Ungureanu nr. 15 parter, înscris în CF 404398 – C1 – U13, nr. 
Top 404398 – C1 – U13 

 
 

D-na Țundrea: Supun la vot acest proiect de hotărâre. 
-14 voturi pentru 
- 7 abțineri 
Proiectul a fost respins. 
 
Dl. Ionescu: stimați colegi, înainte de a se termina această ședință, mă 

așteptam ca propunerea să vină din partea colegilor liberali, dar în acest 
moment, în aceste zile, viața politică românească a pierdut o mare personalitate. 
În memoria personalității politice care a fost Mircea Ionescu Quintus vă solicit 
să ținem un moment de reculegere. Vă mulțumesc. 
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Dl. Primar: Și eu vreau să vă mulțumesc. A pierdut poporul român o mare 
personalitate, a pierdut Partidul Național Liberal un președinte excepțional, un 
om excepțional, l-am cunoscut și l-am admirat, un om cu totul ieșit din comun, 
care inclusiv la vârsta de 100 de ani a fost în stare să își desfășoare o activitate 
politică impresionantă, o prezență în viața partidului cu puncte de vedere 
exprimate clar, răspicat, coherent și extreme de ancorat în realitățile în care 
trăim. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace. 

D-na Țundrea:  Dumnezeu să-l odihnească! Stimați colegi vă doresc un 
weekend plăcut, forțe proaspete pentru săptămâna viitoare. 

 
 
  
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,      P. SECRETAR, 
Cons. LUMINIȚA ȚUNDREA          Jr. SIMONA DRĂGOI 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


