ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 25.11.2008 cu ocazia şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Preşedinte de şedinţă –Dl. Cons. Ciuhandu Ovidiu
Din efectivul de 27 de consilieri au fost prezenţi: 24
Au absentat : Ciobanu, Jichici, Perinaţ
Din partea executivului participă: domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul
secretar Ioan Cojocari, domnul viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin
Grindeanu.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 2578/20.11.2008

Ordinea de zi a şedinţei
1. Interpelările consilierilor municipali.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului
Timişoara pe anul 2008.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din
fondul de rulment.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru
aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara şi
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii
ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii la
Cantina de Ajutor Social a Municipiului Timişoara.
7. Proiect de hotarare privind incheierea de contracte de concesiune pentru
cabinetele medicale.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare către chiriaşi a
imobilului proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara situat în Timişoara,
strada Lorena nr.33.
9. Proiect de hotarare privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din
domeniul public si privat al Municipiului Timisoara.
10. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de
Administratie al S.C. COLTERM SA .
11. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Moşiu Simion din Consiliul de
Administraţie al S.C. AQUATIM S.A. , cu domnul Uţă Lucian.
12. Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat
de Management al deseurilor in judetul Timis.

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Cooperare şi Protocolului
de Prietenie între Municipiul Timişoara din România şi Oraşul Monastir din
Tunisia.
14. Proiect de hotarare privind conferirea unei identitati culturale a Timisoarei prin
asumarea conceptului Timisoara – oras deschis al artelor (Open Art City)
15. Proiect de hotărâre privind trecerea blocurilor de locuinţe pentru tineri,
destinate închirierii din proprietatea publică a municipiului Timişoara în
proprietatea publică a statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente
acestora.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre S.C.
PETROM S.A. şi Municipiul Timişoara.
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei intre Directia de Asistenta
Sociala Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Protectia Copilului si
Familiei si Scoala Generala nr. 4 si modificarea Organigramei si Statului de
Functii la Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei.
18. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional de modificare
si completare a Conventiei –anexa la Hotararea Consiliului Local al
Municipiului Timisoara nr. 202/19.06.2007, incheiata intre Consiliul Local al
Municipiului Timisoara si Federatia Caritas a Diecezei Timisoarei.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei de teren cu nr.
topo 7157/2, înscrisă în C.F. nr. 141938 Timişoara, situată pe strada Ştefan cel
Mare nr. 34, având proprietar Consiliul Local.
20. Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului înscris în C.F. NR.1 Timişoara
cu nr. top 8107/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea Primăriei Timişoara.
21. Proiect de hotărâre privind rezilierea clauzei prevăzute la art.9 din Contractul
de vânzare-cumpărarea nr.422/2008 încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C.
ART S.R.L.
22. Proiect de hotarare privind dezlipirea terenului inscris in C.F. nr. 2 Timisoara,
cu nr. topo 6029/1, pentru reamplasarea postului de transformare PTM 1325 in
str. Costache Negruzzi.
23. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune, al cărui
titular este Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru cumpărarea
spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD1/A/2), din imobilul
situat în Timişoara, Piaţa Unirii nr.11, imobil inclus în situl urban Cartierul
„Cetatea Timişoara”, cod TM-II-s-A-06095, în Lista Monumentelor Istorice –
2004.
24. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune, al cărui
titular este Consiliul Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare
a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă(SAD), situate în imobilul
din Timişoara, str. Episcop Augustin Pacha nr.10, imobil inclus în situl urban
Cartierul „Cetatea Timişoarei” cod TM-II-s-A-06095, în Lista Monumentelor
Istorice – 2004.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de admitere şi a procedurii de
ieşire a unei persoane vârstnice în şi din Căminul pentru Persoane Vârstnice
Timişoara.
26. Proiect de hotărâre privind încheierea de fişe de calcul pe o perioadă de un an
pentru persoanele fizice şi juridice, care au deţinut contracte de concesiune
pentru amplasare garaje şi care nu au beneficiat de noi contracte datorită
notificărilor depuse de terţi în baza Legii nr.10/2001, Legii nr.501/2002, Legii
nr.1/2001 şi Legii nr. 247/2005

27. Proiect de hotarare privind incasarea taxei pentru folosirea terenurilor, aferente
spatiilor comerciale sau de prestari servicii vandute in baza Legii nr. 550/2002.
28. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei pentru accesul publicului vizitator
la Grădina Zoologică Timişoara.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Clădire
birouri, servicii şi locuire”, Bd. Iosif Bulbuca C.F. nr. 122398 Timişoara.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire
imobil de apartamente S+P+4E+Er, cu funcţiuni complementare la parter”,
strada Dreptatea nr.18, Timişoara.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire
locuinţe, servicii şi spaţii sportive”, strada Avram Imbroane, Timişoara
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Case
unifamiliale înşiruite P+1+M” strada Dumitru Gruia nr.3 Timişoara.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
„Construire imobil de locuinţe colective S/D +P+2E+Er/M cu spaţiu pentru
servicii la parter” Intrarea Pandurilor nr.1, Timişoara.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Staţie
distribuţie carburanţi Rompetrol” str. Amurgului nr.5, Timişoara.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele
canal Plopi zona Parâng”.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele
canal Ciarda Roşie zona Matei Milo”.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele
apă-canal Plopi-zona Martir Ioan Tănase „
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele
apă-canal Mehala zona Mesteacănului”.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele
apă-canal-zona Blaşcovici”.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele
apă-canal-zona Repin”.
41. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a
proiectelor cu finantare neramburasbila de la bugetul local.
42. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare si analiza a
performantelor sportive obtinute de echipele asociate cu Municipiul Timisoara.
43. Proiect de hotărâre privind alocarea, pentru anul 2009, de la bugetul local a
sumei de 2000 lei în vederea achitării unor taxe pentru cazurile sociale
identificate la nivelul Municipiului Timişoara.
44. Proiect de hotărâre privind alocarea, în anul 2009, de la bugetul local a sumei
de 20.000 lei în vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale Alzheimer (21
septembrie) şi a Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice (1 octombrie).
45. Proiect de hotărâre privind consumul de carburanţi pentru buldoexcavator şi
celelalte scule pentru întreţinerea spaţiilor verzi aflate în dotarea Serviciului
Public de Administrare a Grădinii Zoologice şi Botanice.
46. Proiect de hotarare privind suplimentarea constributiei Municipiului
Timisoara, pentru anul 2008, aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr.
98/26.02.2008 pentru sprijinirea activitatii echipei Club Sportiv Rugby Club
Municipal Timisoara.
47. Adresa nr. SC2008 – 24525/29.10.2008 privind acţiunea formulată de
Instituţia Prefectului – Judeţul Timiş împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.

300/2008 privind aprobarea construirii de locuinţe colective mici pe raza
municipiului Timişoara.
48. Adresa nr. SC2008- 26314/18.11.2008 a Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
privind acţiunea formulată la Tribunalul Timiş Secţia Comercială şi de
Contencios Administrativ pentru anularea ca nelegală a Hotărârii Consiliului
Local nr. 302/2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Birourii ,
servicii , comerţ şi locuinţe colective”, Calea Torontalului nr. 21 Timişoara.
49. Adresa nr. SC2008- 26316/18.11.2008 a Consiliului Judeţean Timiş privind
Plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2008 –
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuinţe colective, comerţ,
servicii şi funcţiuni complementare, Calea Torontalului – Aleea Viilor”
Timişoara.
50. Adresa nr. SC2008- 26318/18.11.2008 a Consiliului Judeţean Timiş privind
acţiunea plângerea pralabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 302/2008
– privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “ Birourii , servicii , comerţ şi
locuinţe colective”, Calea Torontalului nr. 21 Timişoara.
51. Adresa nr.SC2008 – 25869/13.11.2008
a domnului Gherman Daniel
referitoare la Planul Urbanistic de Detaliu “Construire clădire pentru locuinţe
S/D+P+2E+Er/M”, strada Muzicescu nr.25.
52. Adresa nr.SC2008 – 26102/17.11.2008 a domnului Bîlc Marin referitoare la
plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 186/29.07.2003
– privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Ion Ionescu de la Brad”
Timişoara.
53. Adresa nr. SC2008 – 24412/28.10.2008 referitoare la Plângerea prealabilă
împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 405/2008 – privind aprobarea
Planului Urbanistic de Detaliu “Locuinţe colective în regim P+2E+Er, strada
Pius Brânzeu Timişoara”.
54. Adresa nr. SC2008 – 24540/29.10.2008 a d-lui Ivănică Gabriel privind
Plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2008 –
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuinţe colective, comerţ,
servicii şi funcţiuni complementare, Calea Torontalului – Aleea Viilor”
Timişoara.
55. Adresa nr. SC2008 – 24541/29.10.2008 a d-lui Zamfir Florea privind
Plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2008 –
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuinţe colective, comerţ,
servicii şi funcţiuni complementare, Calea Torontalului – Aleea Viilor”
Timişoara.
56. Adresa nr. SC2008 – 24542/29.10.2008 a d-nei Zamfir Florica privind
Plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2008 –
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuinţe colective, comerţ,
servicii şi funcţiuni complementare, Calea Torontalului – Aleea Viilor”
Timişoara.
57. Adresa nr. SC2008 – 24543/29.10.2008 a d-lui Doboşan Sorin privind
Plângerea prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2008 –
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zonă locuinţe colective, comerţ,
servicii şi funcţiuni complementare, Calea Torontalului – Aleea Viilor”
Timişoara.
58. Adresa nr. SC2008 – 25899/13.11.2008 a doamnei Militaru Rodica împotriva
Hotărârii Consiliului Local nr. 468/2008 – privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu “Construire imobil S+P+2E+Ep funcţiune mixtă
comerţ/locuire” strada Mareşal Averescu(Lidia) nr.60 Timişoara.
59. Adresa nr. 11301/11.11.2008 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş
referitoare la acordarea avizului consultativ în vederea validării directorilor
care au promovat concursul la unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
60. Adresa nr.C.P.1018/18.11.2008 a domnului Dumitrescu Ion referitoare la
Hotărârea Consiliului Local nr.241/2003 privind aprobarea Regulamentului de
funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem TELPARK în
Municipiul Timişoara.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot procesul verbal al sedintei din data de 28.10.2008.
-Cine este pentru ?
Se numara voturile : 17 voturi pentru
Dl. PRIMAR : Doresc sa retrag de pe ordinea de zi punctul 12, punctul 13, deoarece am fost
informat ca Primaria din Monastir, Tunisia, nu a obtinut avizele de la Ministerul de Interne
din Tunisia.
Dl. MOLDOVAN : Va rog sa supuneti la vot si amanarea punctului 20 de pe ordinea de zi,
pentru ca la o initiativa mai veche a mea, consider ca acest teren s-ar preta pentru un bazin de
inot, deci sa dam zonei o functiune de complex sportiv. Pentru rezolvarea problemei cu
schimburile de teren putem gasi si alta solutie.
Dl. PRIMAR : Am promis ca pun acest punct pe ordinea de zi datorita unei sentinte. Daca
locatia este pentru bazin, si in vecinatate se poate o sala. Eu am cerut la Banca de Date
Urbane sa faca o evaluare fara a tine cont de acest proiect. Putem solicita amanarea.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot retragerea celor doua puncte spuse de dl. Primar.
-Cine este pentru ?
Se numara voturile : 21 voturi pentru
Dl. CIUHANDU: Supun la vot retragerea punctului 20
-Cine este pentru ?
Se numara voturile : 19 voturi pentru
Supun la vot ordinea de zi in noua varianta.
-Cine este pentru ?
Se numara voturile : 21 voturi pentru
PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI :
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe
anul 2008.
Dl. CIUHANDU: La Comisia nr. 2 exista un amendament : « transferarea sumei de 1 milion
de lei de la capitolul 61.02.03.04 Politia Comunitara Titlul x alin. 70, art. 71.01.03, la lucrari
noi art.70.01.01 - Construcţii.
Celelalte Comisii au avizat favorabil. Dacă sunt discuţii. Domnule Moldovan, vă rog.
DL MOLDOVAN : Eu respect tradiţia şi dacă mai apar anumite amendamente de la comisii
până la plen, se supun atenţiei. Am primit o solicitare din partea Direcţiei de Dezvoltare şi vă
supun atenţie dvs 2 amendamente :
Primul ar fi suplimentarea cu suma de 280 mii ron a Cap 70.02.50 Reabilitare Piaţa Iosefin şi
strada Văcărescu. Mai sunt nişte resturi de lucrări care trebuie executate acolo, cu retragerea
acestei sume de la Cap.51.02.01.03. – Dotări independente.

Al doilea amendament este transferarea sumei de 400 mii lei de la Programul de investiţii pe
2008 de la Cap. Amenajare spaţii PMT prin includerea în cap. Dotări independente – Sistem
integrat de eliberarea numere de ordine în cadrul Direcţiei de Comunicare. Deci se doreşte
ordonarea şi o mai bună organizare în cadrul Biroului Relaţii cu Publicul. Mulţumesc.
Dl.CIUHANDU : d-NA Director Haracicu :
D-na HARACICU : Aş dori să mai fac amendament. Acum domnul Director de la S.C.
Colterm S.A. a anunţat că s-a suplimentat de la Guvern cu 15 milioane de lei – surse de la
bugetul de stat şi în acest caz va trebui să trecem corespunzător cheltuiala pe Cap. 81 –
Combustibili şi energie la Subvenţii. Dacă sunteţi de acord să suplimentăm Bugetul cu această
sumă. Mulţumesc !
DL CIUHANDU : Votăm primul amendament cel al Comisiei 2 :
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 20
Împotrivă :
Abţineri :
Votăm primul amendament al domnului Moldovan
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 21
Împotrivă :
Abţineri :
Votăm al doilea amendament al domnului Moldovan :
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 21
Împotrivă :
Abţineri :
Votăm amendamentul făcut de d-na director asumat de Comisia I.
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 22
Împotrivă :
Abţineri :
Votăm proiectul de hotărâre în ansamblu:
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 22
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul
de rulment.
DL. CIUHANDU: Proiectul a trecut prin toate comisiile, au avizat favorabil. Dacă nu sunt
comentarii, trecem la vot.
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 21
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru
aparatul propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara şi aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2009.
DL. CIUHANDU: Proiectul a trecut prin toate comisiile, au avizat favorabil. Dacă nu sunt
comentarii, trecem la vot.
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 22
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale
Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
DL. CIUHANDU: Proiectul a trecut prin toate comisiile, au avizat favorabil, nu a existat
nicio obiecţie. Trecem la vot.
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 21
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii la Cantina
de Ajutor Social a Municipiului Timişoara.
DL. CIUHANDU: Proiectul a trecut prin comisii, dacă cineva are de adăugat…
DL.SARAFOLEAN: Propun un amendament. Este prevăzut postul de consilier juridic gradul
III. Eu propun debutant având în vedere şi munca ce trebuie depusă acolo cred că este

suficient şi debutant, nu este nevoie de o vechime extraordinară. Postul rămâne dar nu gradul
III , ci debutant.
DL. CIUHANDU: Votăm amendamentul .
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 22
Împotrivă :
Abţineri :
Votăm proiectul de hotărâre în ansamblu. Deschidem procedura de vot
Se numără voturile :
Pentru : 21
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotarare privind incheierea de contracte de concesiune pentru cabinetele
medicale.
DL. CIUHANDU: Proiectul a trecut prin toate comisiile, au avizat favorabil, dacă cineva are
ceva de adăugat. Dacă nu, trecem la vot.
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 23
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare către chiriaşi a imobilului
proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara situat în Timişoara, strada Lorena
nr.33.
DL. CIUHANDU: Comisia IV a avut o abţinere, în rest a avut favorabil , dacă cineva are
ceva de adăugat. Dacă nu, trecem la vot.
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 23
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotarare privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din
domeniul public si privat al Municipiului Timisoara.
DL. CIUHANDU: În comisii a avut avize favorabile , trecem la vot.
Supun la vot. Cine este pentru ?

Se numără voturile :
Pentru : 24
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie al
S.C. COLTERM SA .
DL. CIUHANDU: În comisii a avut avize favorabile , trecem la vot.
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 24
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului Moşiu Simion din Consiliul de
Administraţie al S.C. AQUATIM S.A. , cu domnul Uţă Lucian.
DL. CIUHANDU: În comisii a avut avize favorabile , trecem la vot.
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 24
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotarare privind aprobarea Master Planului pentru Sistem Integrat de
Management al deseurilor in judetul Timis.
- a fost retrasPUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Cooperare şi Protocolului de
Prietenie între Municipiul Timişoara din România şi Oraşul Monastir din Tunisia.
- a fost retrasPUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotarare privind conferirea unei identitati culturale a Timisoarei prin
asumarea conceptului Timisoara – oras deschis al artelor (Open Art City)
DL. CIUHANDU: În comisii a avut avize favorabile , trecem la vot.

Dl. SZABO: Un amendament. Propun să se menţioneze în referat, ideea vine de la Fundaţia
Timişoara 89, din partea domnului Ilieşu, dacă sunteţi de acord.
DL PRIMAR CIUHANDU: Domnul consilier doreşte să spună că această discuţie a avut
printre protagonişti şi promotori pe domnul Ilieşu. Eu sunt perfect de acord şi am asumat-o
prin executiv nu pentru a evita sau pentru a eluda pe cineva ci tocmai din dorinţa de a o
promova. Deci sunt de acord să fie domnul Ilieşu dar după ştiinţa mea apar chiar şi mai multe
organizaţii care au participat..
DL SECRETAR: În referat este trecută Fundaţia Timişoara 89 , nu se trece persoana.
DL. CIUHANDU:
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 21
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind trecerea blocurilor de locuinţe pentru tineri, destinate
închirierii din proprietatea publică a municipiului Timişoara în proprietatea publică a
statului şi reglementarea juridică a terenurilor aferente acestora.
DL HORABLAGA: Doresc să se consemneze în procesul-verbal faptul că nu particip la vor
deoarece locuiesc într-un asemenea bloc
DL. CIUHANDU:Să fie consemnat acest fapt în procesul-verbal. În Comisii a avut avize
favorabile
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 23
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre S.C.
PETROM S.A. şi Municipiul Timişoara.
DL. CIUHANDU: În Comisii a avut avize favorabile.
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 24
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei intre Directia de Asistenta Sociala
Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei si Scoala

Generala nr. 4 si modificarea Organigramei si Statului de Functii la Serviciul pentru
Protectia Copilului si Familiei.
DL. CIUHANDU: În Comisii a avut avize favorabile, de la toate cele 5 comisii.
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 24
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii actului aditional de modificare si
completare a Conventiei –anexa la Hotararea Consiliului Local al Municipiului
Timisoara nr. 202/19.06.2007, incheiata intre Consiliul Local al Municipiului Timisoara
si Federatia Caritas a Diecezei Timisoarei.
DL. CIUHANDU: În Comisii a avut avize favorabile, de la toate cele 5 comisii.
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 24
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării parcelei de teren cu nr. topo
7157/2, înscrisă în C.F. nr. 141938 Timişoara, situată pe strada Ştefan cel Mare nr. 34,
având proprietar Consiliul Local.
DL. CIUHANDU: În Comisii a avut avize favorabile,dacă nu are nimeni de adaugat trecem
la vot..
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 23
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut.
PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind dezlipirea terenului înscris în C.F. NR.1 Timişoara cu nr.
top 8107/1/1/1/1/1/1/1/1, proprietatea Primăriei Timişoara.
A fost retras
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind rezilierea clauzei prevăzute la art.9 din Contractul de
vânzare-cumpărarea nr.422/2008 încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. ART
S.R.L.

DL. CIUHANDU: În Comisii au fost şi abţineri şi voturi împotrivă, să trecem la vot:
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 4
Împotrivă :18
Abţineri :1
Proiectul a căzut
PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotarare privind dezlipirea terenului inscris in C.F. nr. 2 Timisoara, cu nr.
topo 6029/1, pentru reamplasarea postului de transformare PTM 1325 in str. Costache
Negruzzi.
DL. CIUHANDU: În Comisii are avize favorabile de la toate comisiile
Supun la vot. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 23
Împotrivă :1
Abţineri :
Proiectul a trecut
PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune, al cărui titular este
Consiliul Local al Municipiului Timişoara, pentru cumpărarea spaţiului cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă (SAD1/A/2), din imobilul situat în Timişoara, Piaţa
Unirii nr.11, imobil inclus în situl urban Cartierul „Cetatea Timişoara”, cod TM-II-s-A06095, în Lista Monumentelor Istorice – 2004.
DL MOLDOVAN: Domnule preşedinte, în cadrul Comisiei III , având în vedere că sunt
destul de dese aceste solicitări de exercitare sau nu , a dreptului de preemţiune am propus şi o
să propunem, cuprinderea în titlul proiectului şi în articol, a preţului pentru care se solicită
exercitarea sau nu a dreptului de preemţiune, în speţă la acest proiect de hotărâre preţul este
cel prevăzut în solicitarea vânzătorului. Este necesar să se treacă acest preţ, pentru a obliga
vânzătorii să treacă preţul real al vânzării. Noi nu vrem să oprim tranzacţiile imobiliare, dar
dacă un vânzător aferă primăriei dpre vânzare un imobil la un preţ de „ „ , este corect să-l
ofere la acelaşi preţ pe piaţa liberă.
DL ORZA: Nu numai că este corect dar are şi obligaţia legală.
DL MOLDOVAN: Cu atât mai mult, are şi obligaţia legală. De acum cei care doresc şi se
află sub incidenţa legii de exercitare a dreptului de preemţiune a municipalităţii ar trebui să
solicitae un preţ real, altfel dacă vor vinde la un preţ mai mic decât preţul solicitat Consiliului
Local , s-ar putea să aibă probleme cu legea.
Orice cupărător este obligat să depună o declaraţie de impunere, la Primăriei în termen de 30
de zile de la dobândirea proprietăţii, unde apare preţul.
DL ORZA: Prin Direcţia Fiscală noi trebuie să verificăm aceste chestiuni. Faptul că se trece
preţul în hotărâre vine ca un document de autentificare a valorii respective, aşa rămâne în
hotărâre şi poate fi verificat oricând.
DL MOLDOVAN: Noi trecem în hotărâre preţul cerut de vânzător, nu umblăm la preţ, cât
consideră omul şi solicită.
DL.BOGDAN: Să ne înţelegem, dacă nu trecem preţul în hotărâre, noi practic nu ne
exercităm dreptul de preemţiune, conform hotărârii nu ni-l exercităm deloc, noi nu ne

exercităm dreptul de preemţiune la un anumit preţ, că dacă-l dă la jumătate de preţ s-ar putea
să ne intereseze de exemplu, şi are dreptate colegul nostru Moldovan.
DL
TOADER: În Legea nr. 422/2001 privind monumentele istorice se prevede
obligativitatea proprietarului imobilului , celui care doreşte să-l înstrăineze, să transmită în
scris, actele de vânzare cumpărare către Direcţia Patrimoniu a Judeţului Timiş şi acest
lucru nu se prevede şi pentru autorităţile locale şi aş vrea să aduc un amendament, celor 2
proiecte, şi anume: Să introducem un nou art.3 : Proprietarul imobilului are obligaţia ca în
termen de 15 zile de la data vânzării imobilului, de a înştiinţa în scris direcţia de Patrimoniu
din cadrul primăriei Municipiului Timişoara despre schimbarea proprietarului şi de a
transmite acestuia o copie legalizată a contractului de vânzare cumpărare şi a extrasului de
carte funciară. Tocmai să putem corobora oferta ce ni s-a făcut cu vânzarea care s-a produs în
realitate. Pentru că de exemplu la următorul proiect de hotărâre nr. 24, consider că s-a făcut o
ofertă imorală autorităţii locale, cerându-se un preţ de 3500 euro-TVA/ mp ceea ce nu kse
pare real şi aş crea să văd cum vor înstrăina acest imobil. Şi pentru a nu se mai produce
astfel de oferte imorale Primăriei să – i obligăm la transmiterea acestor date.
DL. CIUHANDU:
Supun la vot amendamentul domnului Moldovan, menţionarea şi în titlu şi în conţinutul
hotărârii a preţului. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 24
Împotrivă :
Abţineri :
Amendamentul a trecut
Supun la vot amendamentul domnului Toader Corado, prevăzut mai sus.
Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 22
Împotrivă :
Abţineri :
Amendamentul a trecut.
Supun la vot Proiectul de hotărâre în ansamblu. Iniţiem procedura de vot
Se numără voturile :
Pentru : 22
Împotrivă :
Abţineri :
Proiectul a trecut
PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune, al cărui titular este
Consiliul Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă(SAD), situate în imobilul din Timişoara, str. Episcop
Augustin Pacha nr.10, imobil inclus în situl urban Cartierul „Cetatea Timişoarei” cod
TM-II-s-A-06095, în Lista Monumentelor Istorice – 2004.
DL. CIUHANDU: Bănuiesc că sunt aceleaşi 2 amendamente de la proiectul anterior.
Dl PAU: Am şi eu aici o întrebare. Lipseşte acordul Consiliului Judeţean Timiş.
DL. PRIMAR CIUHANDU: Nu are nicio legătură. Legea prevede să fie chestionat Consiliul
Local, Consiliul Judeţean, Ministerul Culturii. Deci noi nu ne-am exercitat dreptul de
preemţiune, Direcţia Judeţeană de Artă şi Patrimoniu la fel, iar CJ trebuie să voteze şi ei o
astfel de hotărâre. Sau poate îl cumpără ei.

Dl MIUŢ: Ceea ce spune domnul consilier ar fi valabil în situaţia în care noi am fi dorit să
cumpărăm imobilul, nu puteam să cumpărăm, să facem ofertă, fără să avem refuzul celor 2.
Dacă noi refuzăm , nu este cazul
DL CIUHANDU: Supun la vot amendamentul domnului Moldovan, menţionarea şi în titlu
şi în conţinutul hotărârii a preţului. Cine este pentru ?
Se numără voturile :
Pentru : 24
Împotrivă :
Abţineri :
Amendamentul a trecut
Iniţiem procedura de vot pentru al doilea amendament:
Se numără voturile :
Pentru : 23
Împotrivă :
Abţineri :
Supunem la vot proiectul de hotărâre în ansamblu:
Se numără voturile :
Pentru : 23
Împotrivă :
Abţineri :
PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de admitere şi a procedurii de ieşire a
unei persoane vârstnice în şi din Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara.
DL CIUHANDU: Există un amendament la Comisia V
DL. SANDU: S-a luat în calcul la criteriile de eligibilitate dacă cele 7 puncte trebuie să fie
validate cumulativ sau care este criteriul pentru că sunt anumite puncte care se bat cap în cap.
De exemplu, pct.f: se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile socio-medicale datorită
bolii sau stării fizice sau psihice şi pct.c: nu are locuinţă şi nici posibilitatea de a-şi asigura
condiţiile de locuit pe baza resurselor proprii. Deci mergem ori/ori. Pe când partea de punct a
a: are domiciliul stabil în Timişoara, bănuiesc că este o condiţie obligatorie.
Punctele b şi f trebuie întrunite concomitent? Pentru că..
DL PRIMAR CIUHANDU: Acestea sunt criterii de eligibilitate, implicit obligatorii.
Domiciliul pct.(a) stabil este clar, pct. ( b) obligatoriu, pct.(c) - aici suntem în situaţia în care
anumite persoane au avut diverse surse de subzistenţă, le-au înstrăinat dintr-un motiv sau altul
şi după aceea vin la Căminul de Bătrâni, spre deosebire de alţii care nu au avut nici un fel de
suport. Nu mi se pare că este moral ca atunci când ţi-ai înstrăinat un apartament când ai
renunţat la diverse forme care le-ai avut, rentă viageră şi aşa mai departe să vii să soliciţi şi
loc în Căminul de Bătrâni.
DL SANDU: Ideea este că poate omul a avut o locuinţă în urmă cu 20-30 ani. Excluderea din
start a tuturor celor care pe parcursul vieţii au avut o locuinţă mi se pare puţin restrictivă.
DL SECRETAR: Domnule consilier, acum vă spun din practică, sunt foarte multe cazurile
când ei se dau în întreţinere şi cei care au luat persoana în întreţinere îl lasă pe strada. Dacă
acum 20 ani s-a dat în întreţinere, cel care l-a luat este obligat să-l întreţină şi nu este obligat
statul să-l ţină în Căminul de Bătrâni. Problema este contractul de întreţinere, acela nu are o
limită anume, daca vreţi, o problemă de înstrăinare, să spuneţi, de exemplu în ultimii 15 ani.
Dar la întreţinere nu. Daca eu m-am dat în întreţinere unui om, si nu mai vrea să mă ţină, vin
la stat.
Dl.SANDU: O limită de 15-20 de ani este normală.
DL SECRETAR: Da, e perfect, la o instrăinare. Sigur că la început.

Dl.SANDU: Propun la art. 2, pct. c, amendamentul ca să se modifice textul în ideea în care nu
are locuinţă din cauza înstrăinării, într-un interval mai mic de 20 de ani de la data solicitării”
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest amendament.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 17 voturi pentru
4 voturi impotrivă
2 abtineri
Supun la vot proiectul în întregime.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 24 voturi pentru
PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind încheierea de fişe de calcul pe o perioadă de un an pentru
persoanele fizice şi juridice, care au deţinut contracte de concesiune pentru amplasare
garaje şi care nu au beneficiat de noi contracte datorită notificărilor depuse de terţi în
baza Legii nr.10/2001, Legii nr.501/2002, Legii nr.1/2001 şi Legii nr. 247/2005
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 23 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotarare privind incasarea taxei pentru folosirea terenurilor, aferente spatiilor
comerciale sau de prestari servicii vandute in baza Legii nr. 550/2002.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 23 voturi pentru
PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind instituirea taxei pentru accesul publicului vizitator la Grădina
Zoologică Timişoara.
Dl. CIUHANDU : La Comisia 1 există un amendament : « Copiii până la vârsta de 14 ani
însoţiţi de părinţi să nu plătească intrarea, să plătească doar adulţii ». La Comisia 2
amendamentul este : « Fondurile obţinute să fie incluse direct în bugetul Grădinii Zoologice ».
La Comisia 3 : « să includă şi persoanele cu handicap ».
Dl. MOLDOVAN : E prevăzut un leu dar eu sunt de acord şi gratuit că nu acesta e esenţialul.
Important e să vină copii la Grădina Zoologică. Mai important mi se pare al doilea
amendament cu privire la folosirea acestor bani. Să fie folosiţi pentru cheltuielile curente de
întreţinere şi funcţionare a serviciului.
Dl. ORZA : Propunerea care mi-a venit de la Şeful Serviciului de la Grădina Zoologică era de
nişte sume mult mai mari, cu argumentaţia că şi aşa, sumele erau mult mai mici decât la alte
grrădini zoologice din ţară şi substanţial mai mici decât Grădinile din Europa. Comparaţia cu
Europa nu e cazul să o facem încă, iar cele din ţară să le detaşăm de problema aceasta şi să

facem un preţ mic în Timişoara. Chestia aceasta cu gratuităţile e ok până la un punct pentru că
vrem să vină acolo copiii şi e o chestiune de educaţie. Noi am lăsat o perioada lungă de timp
accesul gratuit tocmai pentru ca să promovăm Grădina Zoologică. Acolo sunt situaţii de genul
în care se aruncă mizerie, ba chiar unii aruncă cu pietre după animale şi una din păsări a fost
omorâtă de un adult. E bine să punem o taxă cât de mică ar fi, deoarece omul în momentul în
care plăteşte o taxă are un altfel de respect faţă de obiectivul respectiv. Daca e gratuit, tot
gratuit se va comporta. E adevărat nu toată lumea, unii. Repet, eu am diminuat aproape la
jumătate propunerea care mi-a venit de la Grădina Zoologică. Am zis că un leu nu este o sumă
exorbitantă pentru o familie care vine acolo cu un copil, sigur plătesc si adulţii, dar un leu
pentru un copil nu e o suma exorbitantă care să mai suscite diminuări în Consiliul Local.
Putem sa facem gratuităţi pentru cei sub 7 ani, dar copii de 13-14 ani nu cred că nu îşi permit.
Copiii trebuie, de la o anumită vârstă să respecte animalele şi locaţia respectivă, curăţenia. De
aia am zis stop cu gratuităţile, haideţi să începem uşor să punem nişte taxe acolo, care repet,
sunt oricum simbolice şi nu cred că atentează la buzunarul nimănui. Sumele ce se vor aduna
nu vor fi de consistenţă, ca să susţină subzisteţa Grădinii Zoologice. Ea va avea nevoie de
investiţiile pe care va trebui să le facă Consiliul Local şi evident de subvenţii.
Dl. CIUHANDU : La art. 1 vreau sa fac o modificare « copiii până la vârsta de 7 ani să aibe
gratuitate, copiii între 7 si 14 ani să plătească un leu, 3 lei pentru adulţi, 5 lei pentru familia
compusă din doi adulţi şi un copil.
Dl. PRIMAR : Dacă băgăm diferenţieri de genul acesta, de vârstă, trebuie să vină cu
buletinul, certificat de naştere. Eu am fost cu nepotul meu acum 2 săptămâni acolo, vine multă
lume, cei mai mulţi sunt oameni în vârstă sau familii cu mulţi copii şi de regulă copiii sunt
foarte mici. Că dupa 10 ani aceştia cam ştiu animalele şi poate preferă să viziteze altceva.
Deci eu cred că am putea băga până la şcoala primară gratuitate, că şi aşa la copiii de la şcoala
primară le dăm gratuitate şi pe tramvai. De la 10 ani în sus mi s-ar parea normal să plătească.
Dar dacă îi diferenţiem devine mai complicat. Există un proiect ca noi să introducem un card
personal care să fie valorificat pe sistemul de transport dar care să fie suportul şi pentru
accesul în diverse locuri finanţate de Primărie. Si se poate face un control pe vârste.
Dl. MOLDOVAN : La Comisia 3 am prevăzut pe lăngă, copiii care erau în proiect,
handicapaţii. Acolo era o chestie de prevedere a legii.
Dl. SANDU: La Comisia 5 am propus ca gratuitatea să se acorde doar copiilor până la 3 ani
care pot fi tinuţi în braţe de către părinţi în momentul trecerii prin sistemul de intrare. Am
înţeles că sistemul de acces va contoriza oarecum persoanele şi totuşi persoanele care sunt
deja la o vârstă la care trebuie să treacă prin acele porţi vor fi contorizate.
Dl. CIUHANDU : Supun la vot amendamentul Comisiei 3 : « veniturile obţinute vor fi
folosite pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a Grădinii
Zoologice ».
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 22 voturi pentru
1 abtinere
Supun la vot proiectul în întregime:
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 24 voturi pentru
PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Clădire birouri, servicii şi
locuire”, Bd. Iosif Bulbuca C.F. nr. 122398 Timişoara.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.

-Cine este pentru?
Se numără voturile: 23 voturi pentru
PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire imobil de
apartamente S+P+4E+Er, cu funcţiuni complementare la parter”, strada Dreptatea nr.18,
Timişoara.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 23 voturi pentru
PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Construire locuinţe, servicii
şi spaţii sportive”, strada Avram Imbroane, Timişoara
Dl. PAU: Sunt doua proiecte în care avizul Comisiei de Circulaţie a venit înaintea
Certificatului de Urbanism, chiar depunerea documentaţiei pentru proiectul acesta, e venită
înaintea Certificatului de Urbanism. Vă rog să verificaţi la punctul 31. Deci s-a obţinut avizul
Comisiei de Circulaţie in 10.04.2008 exact în ziua în care a fost depusă şi documentaţia
pentru PUD. Certificatul de Urbanism vine la o lună de zile pe data de 05.05.2008. În ce bază
au fost depuse aceste acte dacă certificatul de urbanism este cu o dată ulterioară? Acest lucru
este valabil pentru punctele 31 şi 32 şi aş dori să ni se explice. Aş vrea să vă arăt că avem un
aviz care este cu un an jumătate inaintea certificatului de urbanism.
Dl. CIUHANDU: Poate a existat un alt certificat, anterior.
Dl. PAU: Ar fi trebuit să ni se menţioneze şi acel certificat de urbanism. Nu era normal să fie
menţionat în documentaţie?
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 18 voturi pentru
3 abtineri
1 vot impotrivă
PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Case unifamiliale înşiruite
P+1+M” strada Dumitru Gruia nr.3 Timişoara.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 21 voturi pentru
1 vot impotrivă
PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil de
locuinţe colective S/D +P+2E+Er/M cu spaţiu pentru servicii la parter” Intrarea Pandurilor
nr.1, Timişoara.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 21 voturi pentru
2 abtineri
PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI :
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Staţie distribuţie
carburanţi Rompetrol” str. Amurgului nr.5, Timişoara.
Dl. MOLDOVAN : Am discutat cu colegii mei, noi ne-am abţinut că nu am inţeles nişte
treburi dar între timp ne-am lămurit.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 22 voturi pentru
1 vot impotrivă
PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele canal Plopi
zona Parâng”.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 23 voturi pentru
PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele canal Ciarda
Roşie zona Matei Milo”.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 21 voturi pentru
PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele apă-canal
Plopi-zona Martir Ioan Tănase „
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 23 voturi pentru
PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele apă-canal
Mehala zona Mesteacănului”.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 22 voturi pentru
PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele apă-canalzona Blaşcovici”.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 22 voturi pentru
PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE

ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele apă-canalzona Repin”.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 21 voturi pentru
PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare si selectionare a proiectelor cu
finantare neramburasbila de la bugetul local.
Dl. CIUHANDU: Comisia 5 a propus ca membrii Comisiei 5 să facă parte din aceasta
comisie.
Dl. SZABO: Cu rol consultativ au fost invitaţi reprezentanţi ai Asociaţiilor societăţii civile,
din care Fundaţia Soros, APFR, Consiliul Euroregional nu doreşte să facă parte din acest
Consiliu Consultativ. Aceasta e schimbarea faţă de proiectul de hotărâre.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest amendament.
Cine este pentru?
Se numără voturile: 22 voturi pentru
Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 21 voturi pentru
PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei de evaluare si analiza a performantelor
sportive obtinute de echipele asociate cu Municipiul Timisoara.
Dl. MOLDOVAN: Am o propunere, dl. Consilier Toader Corado.

Dl. SECRETAR: Nu au voie să facă parte din această comisie cei care sunt membri in
Consiliul de Administraţie.
Dl. ŢOANCĂ: Dl. Ionel Bungău.
Dl. EHEGARTNER: Dl. Ciprian Bogdan.
Dl. SANDU: Dl. Moşiu Simion.
Dl. ŢOANCĂ: Dl. Szabo.
Dl. CIUHANDU:
Supun la vot aceste propuneri.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 21 voturi pentru
Supun la vot proiectul în întregime.
Cine este pentru?
Se numără voturile: 22 voturi pentru
PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind alocarea, pentru anul 2009, de la bugetul local a sumei de 2000 lei
în vederea achitării unor taxe pentru cazurile sociale identificate la nivelul Municipiului
Timişoara.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 22 voturi pentru

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind alocarea, în anul 2009, de la bugetul local a sumei de 20.000 lei în
vederea sărbătoririi Zilei Internaţionale Alzheimer (21 septembrie) şi a Zilei Internaţionale a
Persoanelor Vârstnice (1 octombrie).
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 21 voturi pentru
PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind consumul de carburanţi pentru buldoexcavator şi celelalte scule
pentru întreţinerea spaţiilor verzi aflate în dotarea Serviciului Public de Administrare a
Grădinii Zoologice şi Botanice.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 23 voturi pentru
PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotarare privind suplimentarea constributiei Municipiului Timisoara, pentru anul
2008, aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 98/26.02.2008 pentru sprijinirea
activitatii echipei Club Sportiv Rugby Club Municipal Timisoara.
Dl. PRIAMAR: Aş vrea să ştiu şi eu ce performanţe are echipa. Am văzut o emisiune în care
se spunea că e o mare victorie că au pierdut în fata echipei din Baia Mare pe teren propriu cu
0-19 faţă de 0-44.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile:20 voturi pentru
2 abtineri
PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2008 – 24525/29.10.2008 privind acţiunea formulată de Instituţia Prefectului –
Judeţul Timiş împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 300/2008 privind aprobarea construirii
de locuinţe colective mici pe raza municipiului Timişoara.
Dl. SECRETAR: Punctele de la 47 la 60 sunt recursuri graţioase. Vedeţi că a facut o adresă
Consiliul Judeţean că nu am dat eu avizul, sau diverşi cetăţeni. Daca va mentineti hotărârea,
votaţi pentru, dacă nu împotrivă. Cetăţenilor li se comunică şi ei acţionează în justiţie.
Dl. ŢOANCĂ: Propun să votăm în bloc fiindcă sunt hotărâri din 2003 şi trebuie să existe o
continuitate .
Dl. CIUHANDU: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 15 voturi pentru
3 voturi impotrivă
2 abtineri

PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2008- 26314/18.11.2008 a Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş privind
acţiunea formulată la Tribunalul Timiş Secţia Comercială şi de Contencios Administrativ
pentru anularea ca nelegală a Hotărârii Consiliului Local nr. 302/2008 – privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal “ Birourii , servicii , comerţ şi locuinţe colective”, Calea
Torontalului nr. 21 Timişoara.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 16 voturi pentru
2 voturi impotrivă
4 abtineri
PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2008- 26316/18.11.2008 a Consiliului Judeţean Timiş privind Plângerea
prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2008 – privind aprobarea Planului

Urbanistic Zonal “Zonă locuinţe colective, comerţ, servicii şi funcţiuni complementare, Calea
Torontalului – Aleea Viilor” Timişoara.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 16 voturi pentru
5 voturi impotrivă
2 abtineri
PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2008- 26318/18.11.2008 a Consiliului Judeţean Timiş privind acţiunea
plângerea pralabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 302/2008 – privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal “ Birourii , servicii , comerţ şi locuinţe colective”, Calea
Torontalului nr. 21 Timişoara.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile:15 voturi pentru
4 abtineri
4 voturi impotrivă
PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr.SC2008 – 25869/13.11.2008 a domnului Gherman Daniel referitoare la Planul
Urbanistic de Detaliu “Construire clădire pentru locuinţe S/D+P+2E+Er/M”, strada
Muzicescu nr.25.
Dna. SARACAN: Noi nu votăm acum despre hotărâre ci doamna a sesizat că autorizaţia nu
respectă hotărârea. Nu e ceea ce am voatat până acum.
Dl. ŢOANCĂ: Aceasta nu mai e treaba noastră ci a aparatului de specialitate a Direcţiei de
Urbanism.
Dl. CIURARIU: Dacă e vorba de HCL cu privire la aprobarea documentaţiei de urbanism,
decizia trebuie luată aici, iar dacă e vorba de respectarea autorizaţiei, aceasta e o problemă de
disciplină in construcţii pe care noi trebuie să o urmărim, să o amendăm conform legii.
Dl. MOLDOVAN: Eu înţeleg că e vorba de intrarea în legalitate a autorizaţiei de construcţie
care a fost emisă cu nerespectarea HCL.
Dl. CIURARIU: S-ar putea ca lucrările să nu respecte autorizaţia emisă.
Dl. SECRETAR: Dînşii s-au adresat la Direcţia de Urbanism, care le-a dat un răspuns,care e
ataşat şi care spune că nu e adevărat ce spun dînşii că nu s-a respectat HCL. Atunci dînşii au
făcut o contestaţie la onsiliul Local si v-am supus-o atenţiei dvs. Puteţi dispune o anchetă
pentru a se vedea cine are dreptate.
Dl. PAU: Solicit un răspuns scris de la Direcţia de Urbanism.
Dl. CIURARIU: Am rugămintea ca dacă mai apar materiale de acest gen să le rezolvăm la
nivelul tehnic şi nu în Consiliul Local.
Dl. SECRETAR: La început de mandat al Consiliului am fost învinuit că nu vă informez cu
toate, acum o să vă informez cu toate.
Dl. CIURARIU: O să fac o informare pentru următoarea şedinţă.

PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr.SC2008 – 26102/17.11.2008 a domnului Bîlc Marin referitoare la plângerea
prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 186/29.07.2003 – privind aprobarea
Planului Urbanistic Zonal “Ion Ionescu de la Brad” Timişoara.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 7 voturi pentru
12 voturi impotrivă
1 abtinere
PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2008 – 24412/28.10.2008 referitoare la Plângerea prealabilă împotriva
Hotărârii Consiliului Local nr. 405/2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
“Locuinţe colective în regim P+2E+Er, strada Pius Brânzeu Timişoara”.
Dl. CIUHANDU: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 19 voturi pentru
3 abtineri
PUNCTUL 54 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2008 – 24540/29.10.2008 a d-lui Ivănică Gabriel privind Plângerea prealabilă
împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 418/2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic
Zonal “Zonă locuinţe colective, comerţ, servicii şi funcţiuni complementare, Calea
Torontalului – Aleea Viilor” Timişoara
Dl. CIUHANDU: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile:16 voturi pentru
5 voturi impotrivă
1 abtinere

PUNCTUL 58 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2008 – 25899/13.11.2008 a doamnei Militaru Rodica împotriva Hotărârii
Consiliului Local nr. 468/2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire
imobil S+P+2E+Ep funcţiune mixtă comerţ/locuire” strada Mareşal Averescu(Lidia) nr.60
Timişoara.

Dl. CIUHANDU: Supun la vot.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 22 voturi pentru
1 abtinere

PUNCTUL 59AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. 11301/11.11.2008 a Inspectoratului Şcolar al Judeţului Timiş referitoare la
acordarea avizului consultativ în vederea validării directorilor care au promovat concursul la
unităţile de învăţământ preuniversitar de stat.
Dl. CIUHANDU: S-a luat la cunoştinţă.
PUNCTUL 60 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr.C.P.1018/18.11.2008 a domnului Dumitrescu Ion referitoare la Hotărârea
Consiliului Local nr.241/2003 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului
de parcare a autovehiculelor în sistem TELPARK în Municipiul Timişoara.
Dl. SECRETAR: Aici spune că în data de 01.06. 2008 dl. Ciobanu Gheorghe mi-a trimis un
sms pe tel. Mobil : “astăzi contăam pe tine...”. Omul solicită să i se retragă mandatul de
consilier al d-lui Ciobanu pentru că a făcut presiuni la alegători.
Dl. CIUHANDU: S-a luat la cunoştinţă.
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