
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
    PROCES-VERBAL 
 Incheiat astazi 24-11-2009 cu ocazia sedintei ordinare a  
                     Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
 
Presedinte de sedinta   - Cons.  Toanca Radu Daniel 
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 26; 
A absentat domnul consilier Ciprian Bogdan. 
Din partea executivului au participat domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul 
viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si domnul secretar Ioan 
Cojocari 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia  nr. 2480/19.11.2009 a Primarului 
Municipiului Timisoara. 
 
 
   ORDINEA DE ZI: 
           

1. Interpelările consilierilor municipali. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 

Regulamentului de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă 
Medicală Şcolară. 

3. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere 
a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din domeniul privat al Statului Român şi 
din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a terenului 
situat în parcela cu nr. cadastral A 638/1/1, în suprafaţă de 1,58 ha, şi includerea 
acestui teren în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, Judeţul Timiş, în vederea extinderii 
Pieţei de Gros în Zona Ovidiu Balea, Timişoara. 

4. Proiect  de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere între  Municipiul 
Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi S.C. „NEWS OUTDOOR 
ROMÂNIA” S.R.L.  în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării şi 
întreţinerii unui număr de 150 (una sută cincizeci) refugii călători în staţiile de 
transport în comun şi a  55 (cincizeci şi cinci) locaţii pentru amplasarea de  structuri 
publicitare tip backlit şi billboard. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere între  Municipiul 
Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi S.C. „UNITED MEDIA” 
S.R.L.  în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării şi întreţinerii unui 
număr de 100 (una sută  refugii călători în staţiile de transport în comun şi a  50 
(cincizeci) locaţii pentru amplasarea de  structuri publicitare tip backlit şi billboard. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/29.09.2009 
privind obiectivele şi criteriile de performanţă precum şi criteriile şi procedura de 
selecţie a directorului general la Regia Autonomă de Transport Timişoara. 
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7. Proiect de hotărâre  privind  Procedura de admitere/ieşire a persoanelor vârstnice 
în/din Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara din cadrul Direcţiei de Asistenţă 
Socială Comunitară Timişoara. 

8. Proiect de hotărâre privind  închirierea prin licitaţie publică deschisă a obiectivului 
“Ştrand termal cu construcţii” din Timişoara, str. Vasile Pârvan nr.9. 

9. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică  deschisă a obiectivului 
Bază Sportivă şi de agrement din Timişoara, zona Stadion. 

10. Proiect de hotărâre privind  completarea , prin Act adiţional,  a Contractului de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. 
SC2006 – 15414/31.07.2006. 

11. Proiect de hotărâre privind  trecerea  din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din 
sistemul de transport public local, în vederea scoaterii din funcţiune. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii şi realizarea  obiectivului de investiţie „Reparaţii capitale – reabilitare şi 
extindere” la Şcoala Generală nr. 29, din Timişoara, str. Martir Gogu Opre (fosta 
Vaslui) nr.24. 

13. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea parcelelor cu nr. topo 208 şi top 209 şi alipirea 
parcelelor cu nr. topo 207, topo 208/2 şi topo 209/2 în vederea eliberării autorizaţiei de 
funcţionare pentru întabularea Hotelului Central. 

14. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei de 
4,65 mp. situată în holul imobilului din Timişoara, Bv. C.D. Loga nr. 1 – poarta nr. 2, 
pentru activitatea de prestări servicii copy/print/scanare. 

15. Proiect de hotărâre privind suplimentarea Listei cabinetelor medicale şi a spaţiilor în 
care se desfăşoară activităţi conexe actului medical aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.441 din data 28.10.2008 privind aprobarea Listei spaţiilor 
proprietate privată  a Municipiului Timişoara, cu destinaţia de cabinete medicale, 
precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care 
urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
68/28.05.2008. 

16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor situate în 
Timişoara str. Alexandru Vlahuţă nr. 5 şi Ion Mihalache nr. 15. 

17. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare către Spitalul Clinic 
de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu” a construcţiilor „Creşa cu program 
săptămânal nr. 17” şi „Spălătorie creşă” situate în Timişoara str. Drăgăşani. 

18. Proiect de hotărâre privind  trecerea terenului înscris în C.F. nr. 410793 Timişoara din 
domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului 
Timişoara, unificarea terenului cu nr. topo 1166 cu terenul cu nr. topo 1167 şi 
intabularea construcţiei edificate cu Autorizatie de Construire nr.759/2007 – 
Construcţie cu spaţii de cazare pentru copii şi părinţi de pe lângă Policlinica de Copii 
din Str. Dr. I. Nemoianu nr.3. 

19. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  contractului  de închiriere, pentru imobilul din 
Timişoara str. Remus nr.4 cu modificarea titularului contractului din Consulatul 
General al Republicii Federale Yugoslavia  în Consulatul General al Republicii Serbia. 

20. Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de Cenzori la S.C. PIEŢE S.A.  
Timişoara. 

21. Proiect de hotărâre  privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Caracoancea 
Cristian, chiriaş al ap. 14 din str. Miloia Bl. B1 sc. B şi Pătălău Ovidiu, chiriaş al ap.21 
din strada Miloia bl. B2. 
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22. Proiect de hotărâre privind  repartizarea apartamentului nr. 7 din imobilul  situat în 
strada Miloia bloc B2 către Preda Elena. 

23. Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor, în limita a cel mult 2000 lei anual, de la 
bugetul local, pentru plata actelor întocmite în cazurile sociale identificate la nivelul 
Municipiului Timişoara. 

24. Proiect de hotărâre privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 
2009  a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. 

25. Adresa nr. SC2009 – 26641/03.11.2009 a Instituţiei  Prefectului Judeţul Timiş 
referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 334/29.09.2009  - privind obiectivele şi 
criteriile de performanţă precum şi criteriile şi procedura de selecţie a directorului 
general la Regia Autonomă de Transport Timişoara  şi Hotărârea Consiliului Local nr. 
338/29.09.2009 -  privind atribuirea în folosinţă gratuită Teatrului Naţional Mihai 
Eminescu a suprafeţei de 3919 mp., teren aferent Sălii de Sport nr.2, înscris în C.F. 
nr.400614 nr.top.  173/1/1/1/1/1/1. 

26. Adresa nr. SC2009 – 26063/29.10.2009 a domnului Marton Piroska şi a domnului 
Heitler Andreas referitoare la  încadrarea unor terenuri în categoria „teren intravilan”. 

 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot Procesul Verbal al Şedintei Extraordinare din data                     
de 20.11.2009. 
 -Cine este pentru? 
  Se numără voturile: -23 voturi pentru 
 
Dl. PRIMAR: Propun retragerea punctului 13 de pe ordinea de zi şi suplimentarea acesteia  
cu 3 proiecte de hotărâre.  
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 23 voturi pentru 
Dl. PAU: Propun retragerea punctelor 8 şi 9 de pe ordinea de zi. 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: -21 voturi pentru 

- 1 abtinere 
- 2 voturi impotriva 

Supun la vot ordinea de zi in forma actuală cu cele trei puncte suplimentare şi cu punctele 8,9 
şi 13 retrase. 
 -Cine este pentru? 
 Se numără voturile:  - 25 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
Interpelările consilierilor municipali. 

 
Dl. ŢOANCĂ: Am rugămintea ca interpelările dvs. să fie făcute în scris.  
 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 
Regulamentului de     organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Asistenţă 
Medicală Şcolară. 
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Dl. PAU:   Numărul cadrelor medicale în unele şcoli este prea mic şi trebuie să avem în 
vedere pe viitor posibilitatea de suplimentare a numărului de  posturi.       
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: -26 voturi  pentru 
 
                                     

   PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de emitere 
a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din domeniul privat al Statului Român şi 
din administrarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale a terenului 
situat în parcela cu nr. cadastral A 638/1/1, în suprafaţă de 1,58 ha, şi includerea acestui 
teren în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, Judeţul Timiş, în vederea extinderii Pieţei de Gros în 
zona Ovidiu Balea, Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: -26 voturi pentru 
 
                                 
                                             PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect  de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere între  Municipiul 
Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi S.C. „NEWS OUTDOOR 
ROMÂNIA” S.R.L.  în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării şi 
întreţinerii unui număr de 150 (una sută cincizeci) refugii călători în staţiile de transport 
în comun şi a  55 (cincizeci şi cinci) locaţii pentru amplasarea de  structuri publicitare 
tip backlit şi billboard. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 26 voturi pentru 
                      
                                                  
                                             PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere între  Municipiul 
Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi S.C. „UNITED MEDIA” 
S.R.L.  în vederea construirii, amplasării, folosirii, exploatării şi întreţinerii unui număr 
de 100 (una sută  refugii călători în staţiile de transport în comun şi a  50 (cincizeci) 
locaţii pentru amplasarea de  structuri publicitare tip backlit şi billboard. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile:  - 26 voturi pentru 
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                                             PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/29.09.2009 
privind obiectivele şi criteriile de performanţă precum şi criteriile şi procedura de 
selecţie a directorului general la Regia Autonomă de Transport Timişoara. 
 
Dl. JICHICI: Grupul consilierilor PNL va vota acest material în forma prezentată pentru a nu  
îngreuna procedurile de selecţie a directorului general la RATT, dar considerăm, că 
obiectivele pot fi îmbunătăţite pe viitor.   
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
     -  6 abtineri 
 
                                            PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre  privind  Procedura de admitere/ieşire a persoanelor vârstnice în/din 
Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială 
Comunitară Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 26 voturi pentru 
 
                                             PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  închirierea prin licitaţie publică deschisă a obiectivului 
“Ştrand termal cu construcţii” din Timişoara, str. Vasile Pârvan nr.9. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 
 
 
                                            PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică  deschisă a obiectivului 
Bază Sportivă şi de agrement din Timişoara, zona Stadion. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 
 
                                            PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  completarea , prin Act adiţional,  a Contractului de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. 
SC2006 – 15414/31.07.2006. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile:  - 26 voturi pentru 
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                                            PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  trecerea  din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din 
sistemul de transport public local, în vederea scoaterii din funcţiune. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile:  -24 voturi pentru 
       - 2 abtineri 
 
                                           PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenţii şi realizarea  obiectivului de investiţie „Reparaţii capitale – reabilitare şi 
extindere” la Şcoala Generală nr. 29, din Timişoara, str. Martir Gogu Opre (fosta 
Vaslui) nr.24. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 26 voturi pentru 
 
                                              PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  dezlipirea parcelelor cu nr. topo 208 şi top 209 şi alipirea 
parcelelor cu nr. topo 207, topo 208/2 şi topo 209/2 în vederea eliberării autorizaţiei de 
funcţionare pentru întabularea Hotelului Central. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 
 
 
                                                 PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare a suprafeţei de 
4,65 mp. situată în holul imobilului din Timişoara, Bv. C.D. Loga nr. 1 – poarta nr. 2, 
pentru activitatea de prestări servicii copy/print/scanare. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 26 voturi pentru 
 
 
                                              PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind suplimentarea Listei cabinetelor medicale şi a spaţiilor în 
care se desfăşoară activităţi conexe actului medical aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.441 din data 28.10.2008 privind aprobarea Listei spaţiilor proprietate privată  
a Municipiului Timişoara, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în 
care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute potrivit 
dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 68/28.05.2008. 
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Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile:  - 26 voturi pentru 
 
                                           PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor situate în 
Timişoara str. Alexandru Vlahuţă nr. 5 şi Ion Mihalache nr. 15. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile:  - 26 voturi pentru 
 
                                              PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare către Spitalul Clinic 
de Urgenţe pentru Copii „Louis Ţurcanu” a construcţiilor „Creşa cu program 
săptămânal nr. 17” şi „Spălătorie creşă” situate în Timişoara str. Drăgăşani. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 26 voturi pentru 
 
                                       
                                              PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  trecerea terenului înscris în C.F. nr. 410793 Timişoara din 
domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului 
Timişoara, unificarea terenului cu nr. topo 1166 cu terenul cu nr. topo 1167 şi 
intabularea construcţiei edificate cu Autorizatie de Construire nr.759/2007 – 
Construcţie cu spaţii de cazare pentru copii şi părinţi de pe lângă Policlinica de Copii 
din Str. Dr. I. Nemoianu nr.3. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 26 voturi pentru 
 
 
                                            PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  prelungirea  contractului  de închiriere, pentru imobilul din 
Timişoara str. Remus nr.4 cu modificarea titularului contractului din Consulatul 
General al Republicii Federale Yugoslavia  în Consulatul General al Republicii Serbia. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 26 voturi pentru 
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                                            PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind numirea Comisiei de Cenzori la S.C. PIEŢE S.A.  
Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile:  - 26 voturi pentru 
 
 
                                            PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Caracoancea 
Cristian, chiriaş al ap. 14 din str. Miloia Bl. B1 sc. B şi Pătălău Ovidiu, chiriaş al ap.21 
din strada Miloia bl. B2. 
 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 26 voturi pentru 
 
 
                                        PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  repartizarea apartamentului nr. 7 din imobilul  situat în 
strada Miloia bloc B2 către Preda Elena. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 25 voturi pentru 
 
                                        PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind alocarea sumelor, în limita a cel mult 2000 lei anual, de la 
bugetul local, pentru plata actelor întocmite în cazurile sociale identificate la nivelul 
Municipiului Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 26 voturi pentru 
 
 
                                           PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 
2009  a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: -  26 voturi pentru 
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                                    PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2009 – 26641/03.11.2009 a Instituţiei  Prefectului Judeţul Timiş referitoare 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 334/29.09.2009  - privind obiectivele şi criteriile de 
performanţă precum şi criteriile şi procedura de selecţie a directorului general la Regia 
Autonomă de Transport Timişoara  şi Hotărârea Consiliului Local nr. 338/29.09.2009 -  
privind atribuirea în folosinţă gratuită Teatrului Naţional Mihai Eminescu a suprafeţei 
de 3919 mp., teren aferent Sălii de Sport nr.2, înscris în C.F. nr.400614 nr.top.  
173/1/1/1/1/1/1. 
 
Dl. ŢOANCĂ: S-a luat la cunoştinţă. 
 
 
 
                                       PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2009 – 26063/29.10.2009 a domnului Marton Piroska şi a domnului 
Heitler Andreas referitoare la  încadrarea unor terenuri în categoria „teren intravilan. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Am luat la cunoştinţă, acest material îl discutăm după votarea punctelor 
suplimentare de pe ordinea de zi.  
 
 
 
  MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 24.11.2009 
 
 
 
    SUPLIMENTAR 1 

1. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în C.F.  nr. 409641 
Timişoara în vederea lotizării. 

 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 26 voturi pentru 
 
 
 
    SUPLIMENTAR 2 
2.    Proiect de hotărâre privind punerea la dispoziţie a terenurilor necesare pentru   
realizarea Proiectului „ Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din 
Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind 
emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană”. 

 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 26 voturi pentru 
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    SUPLIMENTAR 3 
3.  Proiect de hotărâre privind  trecerea unor imobile (construcţie nefinalizată şi teren) 
din domeniul public al Municipiului Timişoara şi administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara în domeniul public al Statului Român şi administrarea 
Ministerului Sănătăţii, în vederea realizării Institutului Regional de Oncologie din 
Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre. 
 
                         -Cine este pentru? 
                         Se numără voturile: - 26 voturi pentru 
 
Dl. Heitler Andreas prezintă materialul aflat în mapele consilierilor având numărul de 
înregistrare SC2009 – 26063/29.10.2009.  
Dl. ŢOANCĂ: Am luat la cunoştinţă, lăsaţi materialul pentru discuţia pe comisii. 

Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local si va multumesc pentru 
participare 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
Cons. TOANCA RADU          IOAN COJOCARI 
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