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                 PROCES-VERBAL 
   Încheiat astăzi 26.05.2009 cu ocazia şedinţei ordinare a  
  Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  
Preşedinte de şedinţă –Dl. Pau Radu Adrian 
Din numarul de 27 de consilieri au fost prezenţi 24 
Au absentat : Jichici Ciprian, Ciuhandu Ovidiu, Horablaga Nicolae 
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. 1317 din 21.05.2009 
 

                
ORDINEA DE ZI: 
 
1. Interpelările  consilierilor locali. 
2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 

Timişoara foştilor componenţi ai echipei Poli Timişoara 1979 – 1980. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 

2009. 
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul  

Timişoara pentru anul 2010. 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. 

Colterm S.A. Timişoara pe anul 2009. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi 

obiectivelor de performanţă ale S.C. Drumuri Municipale  S.A. pe anul 2009. 
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  criteriilor  şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. 

Administrarea Domeniului Public S.A.  Timişoara pentru anul 2009. 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi 

obiectivelor de performanţă pentru anul 2009, ale Regiei Autonome de Transport 
Timişoara. 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Master Planului (MP) pentru Instalaţii Mari de 
Ardere (LPC) şi Sistem de Termoficarea(ST) în Municipiul Timişoara. 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în 
valoare de 11,2 milioane euro pentru achiziţionarea în leasing a 30 de autobuze articulate 
şi a unui autocar. 

11. Proiect de hotărâre privind  trecerea unui imobil 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. 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită  către Biserica Ortodoxă 
Română Parohia Fratelia a terenului situat în Timişoara înscris în C.F. nr.406 Chişoda cu 
nr. top 632/a. 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării unui Parc Tehnologic şi de inovare pe 
terenul în suprafaţă totală de 92,98 ha, alcătuit din mai multe parcele înscrise  în 
următoarele C.F. –uri cu numerele: 135381, 200081, 200084, 200086. 

14. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională 
pentru Locuinţe a suprafeţei de 8413 mp. cuprinsă în C.F.  nr. 409987, top 8628/1 şi a 
suprafeţei de 55259 mp cuprinsă în C.F. 150367, top 8322. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea prevederilor Regulamentului de 
funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 241/11.11.2003 completat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.215/30.05.2006. 

16. Proiect de hotărâre  privind  modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 371/30.10.2007 privind constatarea  şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul 
Municipiului Timişoara. 

17. Proiect de hotărâre privind  prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în imobile  revendicate. 

18. Proiect de hotărâre privind  vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
către beneficiarii Legii nr.341/2004. 

19. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de concesiune a S.C. BRAYTIM S.R.L.  
asupra terenurilor ce constituie drumurile de acces la parcelele din zona Mureş – 
Muzicescu. 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile 
aparţinând domeniului public, pe care se află amplasate construcţii cu caracter provizoriu 
– chioşcuri comerciale în Timişoara  P-ţa 700. 

21. Proiect de hotărâre privind  modificarea unei clauze din Contractul de concesiune 
nr.216/30.05.2006 pentru delegarea  gestiunii  serviciului public de producere a energiei 
termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice. 

22. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa contabilă  a S.C. COLTERM S.A.  şi 
trecerea în evidenţa contabilă  a Municipiului  Timişoara a unor instalaţii şi echipamente. 

23. Proiect de hotărâre privind  completarea Listei spaţiilor   comerciale sau de prestări 
servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea  Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de 
interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara care urmează 
să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002. 

24. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial nr.3 – 
subsol, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3, proprietar S.C.  Calais 
Maksim Impex S.R.L., la preţul de 39.000 euro. 

25. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Procesului - Verbal  de Constatare nr.SC2009 – 
7416/10.04.2009 încheiat de către Comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local  
nr.104/10.04.2009 cu ocazia verificării pe teren a lucrărilor efectuate la Grupul Şcolar E. 
Ungureanu şi Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, P-ţa Huniade nr.3. 



26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Actul Constitutiv şi 
Statutul Asociaţiei Automotivest şi a plăţii cotizaţiei la această asociaţie de către 
Municipiul Timişoara, în calitate de membru fondator. 

27. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea majorării  alocaţiei zilnice  de hrană pentru 
beneficiarii Cantinei  de Ajutor  Social  Timişoara şi aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a cantinei. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România – filiala Timişoara pentru susţinerea 
serviciului social de îngrijire la domiciliu la nivelul Municipiului Timişoara. 

29. Proiect de hotărâre privind  modificarea Comisiei pentru  Eficienţă Energetică. 
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele canal – 

Cartier Ciarda Roşie, Zona Urseni”. 
31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele canal – 

Cartier Ciarda Roşie, zona Calea Buziaşului”. 
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului  de fezabilitate „Extinderi reţele apă-canal 

Ghiroda, str. Radu Tudoran”. 
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Extinderi reţele apă – 

Cartier Plopi”. 
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele apă – 

Cartier Ciarda Roşie”. 
35. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate  pentru 

întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, urmare a şedinţei 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 6 mai 2009 şi 13 mai 
2009. 

36. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Hala producţie şi 
sediu administrativ”, Timişoara, B-dul Industriei nr. 8, Timişoara. 

37. Procesul  - Verbal de Constatare  nr.630/27.04.2009 -   privind modul de aducere la 
îndeplinire a măsurilor transmise prin Decizia nr.45 şi Adresa nr. S253/27.10.2008   la 
Regia Autonomă de Transport Timişoara. 

38. Adresa nr. SC2009 – 8760/28.04.2009  a Consiliului Superior al Magistraturii  referitoare 
la  Memoriul adresat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara  privind Sentinţa 
Civilă nr. 1094/CA/17.12.2008. 

39. Adresa nr.SC2009 – 9212/05.05.2009 a  d-nei av.Obîrşanu Carmen privind  cererea  de 
revocare a Hotărârii Consiliului Local nr. 241/2003 – privind aprobarea Regulamentului 
de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem TELPARK în 
Municipiul Timişoara. 

40. Adresa nr. SC2009 – 10459/18.05.2009  a d-nei Sas Edith şi Adresa nr. SC2009 
10465/18.05.2009 a d-lui Lapadat Ioan  pentru  revocarea  în parte  a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 139/24.04.2007 – privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al 
Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului 
Timişoara nr.157/2002. 

41. Adresa nr. SC2009 – 10457/18.05.2009  a d-nei Sas Edith şi Adresa nr.SC2009 -
10469/18.05.2009  a d-lui Lapadat Ioan referitoare la  revocarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 358/29.07.2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal « Construcţii 
industriale, depozite agricole », Timişoara, Zona Freidorf, continuare strada Ioan Slavici, 
extravilan. 



42. Adresa nr.SC2009 – 8849/29.04.2009 a d-nei Militaru Rodica  referitoare la punerea în 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.27/2008. 

 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul 
Municipiului Timişoara – domnul Gheorghe Ciuhandu 

 
DL. PAU : Declar deschisă şedinţa consiliului local din data de 26.05.2009. Supun la vot 

aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor de plen din data de 28.04.2009 şi din data de 
21.05.2009. 

Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 
Trecem la ordinea de zi de astăzi. Dau cuvântul d-lui Primar. 
DL. PRIMAR: Propun retragerea de pe ordinea de zi a punctului 15 şi a punctului 19, 

pentru că am înţeles că aici au fost anumite discuţii şi aş dori să se retragă pentru ca să evităm 
alte discuţii în necunoştinţă de cauză. Propun introducerea pe ordinea de zi a proiectului de 
hotărâre privind indicii tehnico-economici pentru cele 75 de blocuri de locuinţe.  

DL. PAU: Supun atenţiei dvs. ordinea de zi în formula propusă de dl. Primar. 
Iniţiez procedura de vot: 22 voturi pentru 
Trecem la proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. V-aş ruga să vă înscrieţi la interpelări. 
 

Punctul 1 al ordinei de zi 
Interpelări 

 
DL. BOGDAN: Am o interpelare către Direcţia de Mediu, în atenţia d-lui director Ciupa. 

În parcul de pe Bv. Sudului, zona Soarelui ar trebui tunsă iarba pentru că este foarte mare şi e şi 
foarte murdară, e plin de mizerii acolo. Datorită faptului că nu e păzit, din păcate cetăţenii nu 
înţeleg tot timpul că trebuie să păstrăm ce avem, însă cred că Direcţia de Mediu ar trebui să se 
ocupe puţin şi de acest parc care a fost printre primele reabilitate în Timişoara. 

DL. EHEGARTNER: La precedenta şedinţă de plen am făcut o interpelare către direcţia 
de transport referitoare la accesul în parcarea de la magazinul Brithaus din Calea Buziaşului nr. 
11 şi am primit un răspuns care pe de o parte nu propune o soluţie la ceea ce se întâmplă, pe de 
altă parte are şi un iz ilar, spunând că „realizarea unei treceri pietonale în zona magazinului ar 
pune în pericol traficul pietonal”. Vreau să vă spun că acuma oricum este un trafic pietonal acolo. 
Înseamnă că pietonii trebuie să îşi asume pericolul acesta şi atât accesul pietonal cât şi accesul 
auto nu poate să rămână în forma înh care este acuma. Este o situaţie conflictuală care nu are altă 
soluţie decât găsirea unei variante ca accesul în acea parcare să se poată face dirijat cu mijloace 
de semnalizare. 

DL. SARAFOLEANU: În urmă cu 11 ani Consiliul Local a aprobat amenajarea parcării 
din curtea Primăriei, mpentru că era un dezastru la vremea respectivă în folosul consilierilor 
locali atunci când au şedinţă de plen sau de comisie şi în parte a funcţionarilor de la primărie. Nu 
s-a întâmplat aşa. În prezent sunt peste 500 de cartele date pentru o parcare care cred că nu are 70 
de locuri şi noi nu reuşim, ţinem cartela degeaba pentru că nu reuşim niciodată să parcăm maşina 
măcar atunci când avem şedinţă. Sunt tot felul de personaje, care oricum nu sunt din Primărie, se 
poate verifica oricând, care vin zilnic, ocupă parcarea de dimineaţă şi gata. Propun ca cel puţin în 
zilele de marţi, atunci când avem şedinţă de plen sau comisii, să avem un număr de locuri 
rezervate ca să putem şi noi să ne folosim de parcarea pe care noi am aprobat să se amenajeze.  



DL. PAU: Aş vrea să vă anunţ că Direcţia de Transport a luat măsuri în această privinţă. S-
a emis o nouă serie de cartele. 

DL. SARAFOLEANU: Dar tot 500 sunt... 
DL. MOŞIU: Aş avea o întrebare vis a vis de Direcţia de Patrimoniu sau Urbanism în 

legătură cu clădirea Operei. Din Decembrie, după cum ştiţi, balconul Operei şi al Teatrului 
Naţional este obturat ca şi imagine de programele de la Operă şi de la Teatrul Naţional. Aş vrea 
să întreb cât de legal este ca în centru să fie obturată clădirea Operei în totalitate. Deci nu cele 
două aripi, cum era până acum ci inclusiv balconul. Orice poză vrea să facă un turist sau chiar noi 
nu poţi să o faci deoarece se pierde exact ceea ce a mai rămas din clădirea Operei de altă dată, 
balconul a dispărut complet. Dacă este legal sau nu, asta este întrebarea mea. 

DL. ORZA: Am mai discutat cu cei de la Teatru respectiv Operă. Acolo sunt interzise 
reclamele comerciale, lucru care nu se întâmplă, aşa cum aţi spus şi dvs., sunt  programele lor. 
Nu ştiu de ce folosesc şi zona centrală, pentru promovare, probabil au foarte multe programe. 
Asta e singura explicaţie. 

DL. PRIMAR: Acum e Timişoara muzicală şi astfel şi-au permis să pună afişe pe 
frontonul acela central, cum aţi spus dvs., cu programările respective.  

DL. MOŞIU: D-le Primar, îmi pare rău că trebuie să vă contrazic, dar din decembrie este 
acoperit cu afişe. 

DL. PRIMAR: Nu cred că e din decembrie acoperit şi ne contrazicem acum degeaba. 
Atunci stabiliţi dvs o măsură, o comunicăm direcţiilor respective pentru că şi eu am discuţii 
nenumărate cu ei  şi chiar maestrul Holender mi-a făcut observaţii că în balconul Operei la un 
moment dat se prezentau reclame comerciale, ceea ce am interzis şi urmăresc cu rigurozitate, dar 
atunci să interzicem în totalitate orice afişaj de natură artistică chiar şi acolo. N-am nimic 
împotrivă. 

DL. MOŞIU: Eu cred că cele două aripi ajung, stânga – dreapta, care chiar cred că nu arată 
bine, cele 2 aripi de travertin care sunt pe toată înălţimea operei. Iar dacă doriţi să mergem mai 
departe, poate ar fi interseant chiar din partea noastră să facem un şir de panouri în faţa clădirii 
Asia-sau cum se numeşte. Un şir de panouri pe care o parte le putem închiria, o parte pentru 
Operă sau Teatru. 

DL. PRIMAR: D-le consilier, eu înţeleg acum un lucru: că acest afişaj, chiar artistic fiind 
în acel balcon central să înceteze. Eu am să rog Direcţia de Patrimoniu ca în virtutea interpelării 
dvs să le facă comunicare să îşi dea jos acele afişe, chiar dacă se referă la acţiuni gen Timişoara 
muzicală sau alte programe pe care le au, iar în rest ei ne-au cerut prelungirea unor contracte pe 
nişte spaţii pentru afişaj, ceea ce noi am fost de acord. Aici putem discuta. Au cerut mi se pare 
vreo 6 spaţii în diverse locuri din oraş pe care noi le-am acordat cu ani în urmă şi le-am aprobat 
pentru prelungire de contract.  

DL. PAU: Aş vrea să primesc un răspuns de la Direcţia de Mediu, să înţelegem ce a avut la 
bază faptul că s-au alocat pentru achiziţie panouri informare cetăţeni şi mobilier urban suma de 
250 mii de euro având în vedere faptul că pentru achiziţie materiale parcări ecologice s-au alocat 
70 mii euro, mai precis 69930 euro.  

Tot pentru Direcţia de Mediu, aş dori să mi se facă o informare şi precizez că aceste 
răspunsuri la interpelări o să le fac publice şi o să le înmânez presei, servicii pentru tăierea de 
corecţie, elegarea şi defrişarea arborilor din Municipiul Timişoara 2.913.752 euro. Aş vrea să 
primesc un răspun referitor la ce se întâmplă cu aceşti bani, pe unde merg. 

Către Direcţia de Comunicare, unde Monitorul Oficial al Primăriei ne costă aproximativ 
320.000 de euro pe an, aş vrea să facem un cost pe număr al acestui Monitor şi să informăm 
cetăţenii ce înseamnă costul pe fiecare număr din Monitorul Oficial. Chiar şi eu sunt curios având 



în vedere faptul că am administrat un ziar şi cunosc costurile de administrare ale unui ziar şi de 
producţie.  

Pentru Direcţia de Dezvoltare aş dori să faceţi o informare referitor la ce înseamnă punctul 
12 şi anume consultanţă plus studii şi proiecte pentru accesare fonduri europene 629000 euro sunt 
alocaţi.  

DL. PRIMAR: Vorbiţi de buget? 
DL. PAU: Da. Aş vrea să ştiu ce a stat la baza deciziei prin care proiectul pentru 

reamenajarea Parcului Copiilor întocmit de o serie de profesori universitari, cadre cu o înaltă 
responsabilitate ale universităţilor timişorene a fost aruncat la gunoi, am înţeles că a fost un kitch. 
Aş vrea să ştiu de ce şi cum a fost luat în calcul şi cum a fost aprobat?. S-a supus aprobării 
consiliului local acel proiect, s-au alocat o serie de bani şi acuma l-am aruncat la gunoi; şi aş vrea 
să ştiu cine este firma din Leipzig, să facem o informare către consilierii locali şi către presă, cea 
care este beneficiara proiectului în momentul de faţă, contra sumei de 200.000 de euro pe care 
noi de la Primăria Timişoara îi trimitem la Leipzig?. 

DL. PRIMAR: La ultimul punct vreau să vă spun un lucru. Dvs sunteţi foarte tendenţios şi 
vorbiţi în necunoştinţă de cauză. Pot să vă spun că din partea GTZ-ului, societatea de colaborare 
tehnică a Germaniei, care finanţează în oraşul acesta mai multe proiecte, am solicitat o 
consultanţă pentru realizarea şi implementarea unor proiecte, PUZ-ul amenajarea malului 
Begheiului care s-a aprobat cu 6 luni în urmă. Persoana respectivă, care a fost cea care a condus 
proiectul amenajării Expoziţiei Federale Germane de la Gera, oraş partener, în 2007, o persoană 
recunoscută pe plan internaţional, care pentru cunoştinţa dvs. acum amenajează la Donetsk 
împrejurimile stadionului pentru Campionatul de Fotbal european ce se ţine acolo, deci persoana 
aceasta este în Timişoara şi noi am solicitat-o să se exprime asupra acelui proiect. Şi nu că s-a 
aruncat la gunoi proiectul, sunteţi greşit informat, deci informaţiile pe care le primiţi sunt 
incorecte şi dacă doriţi informaţii corecte vă primesc oricând. D-na ne-a spus că acel proiect nu 
este bine conformat şi acel areal ar putea să ofere mai mult dacă se face un proiect calumea şi 
atunci de comun acord cu responsabilii am hotărât ca în cadrul refacerii SF-ului pe care tot dvs aţi 
solicitat-o, să facem acest SF cu consultanţă germană, ceea ce nu înseamnă că se aruncă la gunoi 
nimic, decât că se refoloseşte ceea ce e valoros. Evident că ceea ce nu e valoros se aruncă la 
gunoi. Asta în al doilea rând, pentru că în primul rând noi avem acolo o acţiune în contencios cu 
Prefectura. Deci eu vă asigur că nu se aruncă nimic la gunoi ceea ce  e bun şi că ne-am asumat 
această răspundere şi mi-o asum eu personal tocmai pentru a ieşi ceva frumos şi nu de a ieşi ceva 
ce trebuie să iasă oricum. Iar dacă dvs aveţi anumite rezerve faţă de firma care le face atunci o să 
vă dăm toate informaţiile care decurg de aici. Asta cu referinţă la parc. Acum referitor la cele 
600000 de euro pentru consultanţă nu mai ştiu. Aţi scos-o din buget.  

DL. PAU: D-na Junie am cerut un răspuns în scris ca să avem o bază. Aş vrea şi pentru 
Parcul Copiilor să avem acelaşi răspuns în scris cât a costat primul proiect, ce s-a întâmplat şi 
care sunt părţile bune şi rele şi cum a trecut de filtru primul proiect ca să constatăm acum că nu 
este bun.  

DL. ORZA: Eu am crezut că tribuna politică la Parcul Copiilor s-a închis. Am vrut să-i 
folosim pe nemţii de la GTZ tocmai în ideea că unii care mai au chef să facă tribună politică din 
parcul copiilor să nu o mai facă. Deci nu că am inventat proiectul acesta cu nemţii. Consiliul 
Local a votat un studiu de fezabilitate şi un proiect după ani de zile de chinuri cu parcul copiilor 
care în final dl. fost prefect s-a trezit că stă în zonă şi nu vrea să fie deranjat de copii şi l-a blocat 
şi SF-ul acela nu mai e valabil. Trebuie să facem altul. Dacă vrem să îl facem cu firme româneşti, 
îs abonaţii Primăriei, dacă îi facem cu cei din Leipzig nu dăm banii firmelor timişorene. Deci 



oricum nu e bine. Haideţi domnilor să încetăm prostia asta cu Parcul Copiilor şi să îl facem că râd 
timişorenii de noi.  

DL. PAU: Nu a spus nimeni să nu facem Parcul Copiilor. 
DL. ORZA: D-le consilier nu e vorba că aruncăm SF-ul acela. E anulat de instanţă. 

Trebuie să facem altul. Şi îl facem cu nemţii. Nu e bine că îl facem cu nişte specialişti?  
DL. PRIMAR: Noi avem consultanţă germană specializată. Modul în care aţi pus 

problema, vă spun sincer, mă deranjează personal pentru că insinuaţi diverse chestii pe care nu le 
cunoaşteţi. Le puteţi insinua sau le puteţi chiar acuza direct dacă le ştiţi. 

DL. PAU: Din păcate este punctul de vedere al cadrelor didactice care au lucrat la acel 
proiect. 

DL. PRIMAR: Eu nu ştiu cine a lucrat. 
DL. PAU: Dl. prorector de la Universitatea de Vest.  
D-NA JUNIE: Eu am dat răspuns şi în comisie, repet dacă doriţi în public, am să vă dau şi 

răspuns scris. În conformitate cu HG 28 studiile de fezabilitate pentru reaprobare în Consiliul 
Local trebuiesc făcute după un nou cadru. Un nou cadru care nu era respectat la proiectul anterior 
întrucât a fost făcut înainte de apariţia acestei hotărâri. Deci studiul de fezabilitate pentru Parcul 
Copiilor, indiferent de faptul că a fost contestat sau nu trebuie refăcut.  

Referitor la poziţia aceea în buget pentru alte studii necesare proiectelor internaţionale, 
vreau să vă spun că la fiecare axă de finanţare există studii specifice care se cer. Pentru că am 
văzut că nu am avut bani şi nu aveam cum să fac acele studii şi mă blocam pe proiecte am 
prevăzut o sumă care oricum nu se poate folosi decât pentru aprobarea fiecărei alocări în parte. 
Deci din suma aceea din buget eu pot să trag bani doar venind cu hotărâri de consiliu pentru 
fiecare proiect în parte.  

DL. PAU: Mulţumesc. Dau cuvântul d-lui Secretar. 
DL. SECRETAR: Aveti in mapă fiecare o adresă cu declaraţia de avere şi de interese şi să 

o depuneţi la Secretariat. Am spus să se consemneze acest lucru şi în procesul verbal. Anul trecut 
am fost acuzat că nu v-am adus la cunoştinţă. Pînă în 15 iunie aveţi timp să depuneţi. 

 
 
 
                                               Punctul 2  al ordinei de zi 

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timişoara foştilor componenţi ai echipei Poli Timişoara 1979 – 1980 

 
 

DL. PAU:  Aş vrea să vă aduc la cunoştinţă că pentru acest proiect de hotărâre dl. Bungău 
are un amendament şi anume cuprinderea în lista jucătorilor a d-lui Dan Laţa care dintr-o 
regretabilă eroare a fost omis. 

Iniţiez procedura de vot: 23 voturi pentru 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre: 24 voturi pentru 
 
 
 
 
 
 
 



Punctul 3 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 

2009 
 
DL. MOLDOVAN: Aş dori să propun nişte amendamente la acest proiect de hotărâre. În 

primul rând, în cadrul comisiei, după cum aţi văzut în notă la solicitarea Direcţiei de Drumuri şi 
Transporturi s-a aprobat în cadrul comisiei o modificare în lista de investiţii, e vorba de transferul 
unor sume pentru completarea în mod corect a sumelor cheltuite pe diferite poziţii. La finalul 
lucrărilor respective s-a constatat cifrele corecte care au fost cheltuite. 

DL. PAU:  În lista de investiţii pct (c): Dotări independente şi alte investiţii. Studii şi 
proiecte, la poziţia SF+PT Amjenajare str. Giboni se diminuează suma cu 30,64 mii lei şi se 
suplimentează următoarele poziţii: 

- SF amenajare str. Steaua cu 0,03 mii lei 
- SF+PT amenajare str. Cronicar Neculce cu 30 mii lei 
- SF amenajare str. M.Neamţu cu 0,28 mii lei 
- SF amenajare str. Edgar Quint cu 0,33 mii lei 
DL. MOLDOVAN: Da deci la SF amenajare str. Giboni s-a constatat o economie, deci o 

diminuare a sumei, sumă cu care se completează celelalte poziţii. 
DL. PAU:  Aceste amendamente sunt făcute având la bază devizele finale ale lucrărilor.  
DL. MOLDOVAN: Da. Având în vedere, tot o adresă a Direcţiei de Drumuri şi 

Transporturi, că la data de 22.05.2009 s-au evidenţiat încasări de 3934 mii lei din taxe speciale 
pentru permise de spargere, respectiv taxe eliberare autorizaţie transport, propun utilizarea acestei 
sume în felul următor: 600 de mii la poziţia 67.02.05.01şi 3334 la poziţia 84.02.03.03 la reparaţii 
de străzi.  

Evident această sumă totală de 3934 mii lei va fi rectificată de la poziţia 70.02.50 de la 
capitolul 70 – „Alte servicii în domeniile locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale” ca să se 
echilibreze.  

DL. PAU:  Dacă nu mai sunt alte amendamente la acest punct supun la vot primul 
amendament al domnului Moldovan, referitor la reactualizarea sumelor pentru studiile de 
fezabilitate. 

Iniţiez procedura de vot: 24 voturi pentru 
Supun la vot al doilea amendament şi anume repartizarea sumei de 3934 mii lei către 

poziţia 67.02.05.01 – 600 mii lei şi către poziţia 84.02.03.03 – 3334 lei. Menţionez că suma de 
600 mii lei se va retribui către echipa de baschet care a avut un rezultat remarcabil iar cealaltă 
sumă căre drumurile municipale.  

Iniţiez procedura de vot: 22 voturi pentru,  
        1 abţinere  
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. 
Iniţiez procedura de vot: 24 voturi pentru  
 
 
 
 
 
 
 
 



Punctul 4 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul  Timişoara 

pentru anul 2010 
 

DL. PAU: Cine are amendamente la acest proiect? 
D-NA BLAJ: Propun la acest proiect de hotărâre următorul amendament:  
La art. 1 din anexa 1 unde se prevede o creştere a impozitelor pe 2010 la persoane fizice cu 

20%, propun în loc de 20% o majorare cu 6%, ceea ce înseamnă păstrarea valorilor egale cu cele 
de anul acesta. Deci repet, aceasta înseamnă nici o creştere la persoanele fizice.  

La pct.b al art. 1 care se referă la creşterea impozitelor la persoanele juridice propunerea 
este de 1,5%, iar eu vin cu o propunere de doar 1% în loc de 1,5. 

O altă modificare pe care o propun este la pct.f „cota taxei hoteliere se stabileşte la 3%” 
este trecut în proiectul de hotărâre, eu vin cu propunerea de 1%.  

O altă propunere pe care o am este aceea de scoaterea a art. 8 referitor la taxa de habitat. 
Motivul pentru care fac această propunere este datorat discuţiilor care s-au născut şi confuziile şi 
nemulţumirile care au fost în rândul populaţiei acest subiect, propunând ca această taxă să fie 
obiectul unui alt proiect de hotărâre care să apară împreună cu modul în care utilizăm banii 
obţinuţi din această taxă, un regulament în baza căruia stabilim cui îi acordăm aceşti bani, de la 
cine luăm şi ce valori luăm. Bineînţeles conţinutul acestui proiect de hotărâre ar trebui să fie 
cunoscut de populaţia oraşului şi să fie supus unei discuţii publice.  

O a treia modificare pe care o propun este la Anexa 6 pct. 20 care se referă la taxele pentru 
eliberarea în regim de urgenţă a autorizaţiilor de construcţie. Aici s-a stabilit o eroare şi anume, în 
proiect se prevede o sumă în cuantum de 1000+10% pentru investiţii până la 250000 de euro. Eu 
propun modificarea în felul următor: 1000+100%, acest 100% se aplică doar la diferenţa de 
sume, deci s-a constatat că 10% reprezintă câţiva lei, ori nu merită să faci un proiect de hotărâre 
pentru asta.  

- la alin.2 1000+50%  din cuantumul taxei pentru construcţii între 250000 euro şi 2 
milioane de euro şi 1000+25% pentru investiţiile peste 2 milioane de euro. 

DL. PAU: Mai sunt amendamente? 
D-NA SARACAN: La art. 1 lit.b cu propunerea de 0,5% pentru cota de impozitare la 

persoane juridice, tocmai pentru relansarea economiei în această perioadă. 
- la pct. d cota impozitării pe clădiri 0,5%  
- la pct. f propun 0% respectiv renunţarea la această taxă pentru anul 2010 – taxa hotelieră  
- la art. 2 să se includă şi persoanele juridice ca şi facilitate .... 
- la art. 9 anexa nr. 6 pentru taxa de urgenţă la certificatul de urbanism propunem 500 de 

RON  
- la pct. 56 taxa de tranzit propun eliminarea acesteia 
DL. PAU: Înainte de a da cuvântul d-lui primar aş vrea să supun atenţiei dvs la art. 3 pct. b 

„pentru anul fiscal 2010 la cadrul impozitului pe clădire stabilit datorat de contribuabilul 
persoană juridică să se aplice o majorare de 6% ca şi în cadrul persoanelor fizice” 

DL. PRIMAR: Vreau să vă spun că acest proiect de hotărâre are menirea de a stabili nişte 
taxe locale care nu sunt obligatorii a fi aplicate după 1 ianuarie 2010, dar aprobarea în principiu a 
acestor taxe este necesară pentru că nu mai putem interveni după 31 mai cu alte taxe şi impozite 
pentru anul 2010. Se făcea aici o trimitere la campania electorală, că nu ar fi momentul potrivit. 
Păi alt moment până la 31 mai anul viitor nu mai am. Pe de altă parte eu zic să lăsăm populismele 
de o parte câtă vreme fosta guvernare acuzată de risipirea banilor şi actuala guvernare majorează 
taxele ca să echilibreze bugetul, nu mi se pare normal ca noi să facem populism în consiliul local 



în condiţiile în care toţi veniţi să cereţi bani sub diverse forme şi să mergem de exemplu pe o taxă 
hotelieră 0. E o aberaţie doamnă. Eu l-am înţeles pe dl. Achimescu acum 3 ani când era direct 
interesat şi a diminuat această taxă la 0,5%, că avea un interes şi nici măcar nu a avut bunul simţ 
să nu şi-l manifeste în plen şi s-a ajuns aici, dar a pune taxă hotelieră 0 mi se pare o aberaţie.  

Vorbiţi de taxa de habitat. Săptămâna trecută au picat iarăşi câteva stucaturi undeva în Piaţa 
Libertăţii la sediul Bibliotecii Judeţene. De vreo 3 ani de zile mă străduiesc împreună cu 
colaboratorii să aducem bani de afară. Culmea este că nemţii ne dau bani, culmea e că Fabrica de 
Bere care e tot o firmă străină în ultimă instanţă, ne dă bani şi culmea e că românul nu dă nici un 
ban, stă cu mâna întinsă şi emite numai pretenţii. Vreau să vă spun că există oraşe civilizate 
europene în care există aceste taxe pentru prezervarea acelor clădiri sau a acelor zone protejate 
istoric. Lucrurile acestea sunt reglemenatate fie de legislaţiile naţionale fie sunt reglementate de 
legislaţii locale. La noi legislaţia naţională, legea 422 e foarte, după părerea mea, incompletă. 
Atunci, pentru că tot susţinem că iubim acest oraş şi ţinem la el, trebuie de undeva să asigurăm un 
fond din care noi să putem finanţa astfel de lucrări. Mi s-a spus că această taxă este profund 
nedreaptă, că ar fi favorizaţi toţi capitaliştii străini care au venit aici să facă afaceri pe spinarea 
bietului popor român şi că de ce să le plătim la aceştia reabilitarea faţadelor. Pe de  altă parte, 
bietul popor român care nu stă la bloc contribuie la anveloparea acestor blocuri dintr-un 
sentiment de solidaritate. Deci nu văd de ce cei care stau în aceste clădiri istorice, indiferent că 
sunt proprietari sau chiriaşi să nu beneficieze la fel, de un sentiment de solidaritate din partea 
oraşului. Deci eu cred că această taxă este absolut necesară pentru că nu avem surse bugetare 
complementare la ceea ce primim de la nemţi, sperăm că vom primi, pentru că şi aici la nivelul 
Eximbank există o inepţie şi o rea voinţă evidentă şi dacă nemţii deblochează banii avem 
probleme cu ai noştrii ca să îi primim şi atunci vă întreb ce să facem? Dacă vă pică o cărămidă în 
cap să nu veniţi la mine. Deci eu această taxă de habitat nu o retrag, să vă fie clar tuturor. 
Asumaţi-vă răspunderea, trântiţi-o la vot, dar nu îmi cereţi să o retrag pentru că această taxă este 
un prim început, atunci când nu avem legislaţie naţională, când Guvernu nu e preocupat de 
prezervarea acestor zone istorice trebuie să o facă cineva şi acel cineva este oraşul. Dacă oraşul 
vrea să o facă o face şi dacă nu vrea să o facă nu o face, dar atunci să ştie fiecare că dacă se 
întâmplă ceva şi dacă o să înceapă să se prăbuşească anumite clădiri sau părţi din aceste clădiri 
există o răspundere pentru că eu nu pot să răspund pentru toate lucrurile proaste care se întâmplă 
în acest oraş. Sunt pe aceeaşi treaptă de egalitate cu Consiliul Local. Eu am propus această taxă 
nu din dorinţa de a impozita populaţia, că o impozitează în suficientă măsură statul ci din dorinţa 
de a asigura un viitor acestor clădiri cu care toată ziua ne fălim. Asta este toată chestiunea, 10 
euro pe an, asta înseamnă sub 1 euro pe lună, vreo 80 de eurocenmţi, adică 3 lei şi ceva. Vi se 
pare aşa de mult? E o bătaie de joc şi din asta se face capital politic! Eu înţeleg acum că vin 
alegerile europene la care oricum populaţia nu se va duce, dar în temeiul acestor alegeri şi a 
acestei campanii politice şi asta mă deranjează, această ipocrizie politică ce începe să pătrundă în 
acest consiliu local, toată lumea nu vrea taxe. Păi dacă nu vreţi taxe, atunci refuzaţi-le, asumaţi-vă 
şi duceţi-vă în campanie şi laudaţi-va şi peste un an de zile când o să pice casele unele peste altele 
atunci asumaţi-vă răspunderea. Pentru că eu nu o să colaborez la acest joc! Deci nu voi retrage 
această taxă. Cu taxele de urgenţă se poate discuta, iar taxa de tranzit e o necesitate. Este o 
batjocură faptul că în zona de vest începând după revoluţie, că nu mă refer de perioada de 
dinainte de 1989, că nu are nici un rost, nu s-a făcut nimic. Avem cele mai proaste drumuri din 
ţară! Când s-a luat o decizie în probleme care vizau Timişoara nici nu am fost consultaţi. Daca la 
Constanţa spre exemplu, taxa în Mamaia este acceptată de ce nu am putea şi noi introduce această 
taxă de tranzit că şi aşa după 15 iunie o să ne bântuie toţi. Deci este o necesitate şi cred că ar fi un 
gest politic chiar pozitiv în măsura în care l-aţi accepta pentru că aceşti transportatori care 



tranzitează nu îi interesează deloc oraşul Timişoara, n-au nici un fel de respect pentru acest oraş, 
caută să-şi facă numai afacerile. În concluzie ceea ce vă cer este un lucru. Dacă le respingeţi să 
ştiţi că le-aţi respins şi nu vor intra in vigoare şi nu le vom putea pune pe lista de impozite şi taxe 
pe 2010 cu consecinţele de rigoare şi scadenţele acestor consecinţe vor veni peste 3 ani. Dacă 
trec, avem latitudinea, ca de exemplu pentru taxa de tranzit sau pentru taxa de habitat să scoatem 
hotărâri de consiliu speciale, de asemenea manieră încât dacă de la 1 ianuarie ele devin taxe şi 
impozite locale să fie aplicate şi stipulate aşa cum doriţi dvs. Dar a le respinge „de plano” acuma 
înseamnă că ne-am luat adio şi la anul vor tranzita într-o veselie, casele se vor dărâma ş.a.m.d. 
Rămâne decizia la dvs. 

DL. PAU: Mulţumim de lecţia de dirigenţie politică a d-lui Primar. Aş vrea să vă aduc în 
vedere şi să vă supun atenţiei că pentru taxa de tranzit ar trebui să oferim o posibilitate 
transportatorilor înainte de a o impune. În momentul de faţă o putem considera un impozit dur în 
condiţiile în care oamenii nu au altă posibilitate. 50 de euro pentru tranzitarea unui oraş mi se 
pare o sumă foarte mare. Putem avea în discuţie o diminuare a acestei taxe din punctul meu de 
vedere, dar a menţine o taxă de 50 de euro pentru tranzitare când nu avem altă soluţie mi se pare 
un bir. 

DL. PRIMAR: Ministerul Transporturilor poate oferi soluţii şi nu vă substituiţi ca şi 
Consiliu Local, Ministerului! Deci dvs puteţi să o stabiliţi în ce cuantum doriţi, că o fi 50 euro 
mult asta se poate discuta, dar nu-mi spuneţi mie că Ministrul Transporturilor sau Ministerul 
transporturilor nu poate găsi trasee alternative şi că toate tirurile acestea trebuie să treacă neapărat 
prin Timişoara pentru că e o bătaie de joc ce se întâmplă! An de an investim în străzi, dvs 
reproşaţi an de an în campanie electorală că se strică străzile şi nu vă asumaţi nici o răaspundere 
pentru a preveni acest dezastru care se întâmplă.Domnului Berceanu i-am spus de 2 ori, o dată cu 
2 luni în urmă şi o dată cu 2 săptămâni în urmă acelaşi lucru. Spune că nu sunt bani. Păi dacă nu 
sunt bani la Guvern o să facă municipiul rost de bani şi să plătească cei care tranzitează şi dacă nu 
vor să tranziteze prin Timişoara să tranziteze prin Arad, Reşiţa, pe oriunde altundeva decât pe 
aici. Să ne lase în pace! 

DL. MOLDOVAN: Văd că acest punct 8 crează destule polemici şi poate că până la urmă 
adevărul e la mijloc. Eu aş veni cu o propunere foarte simplă, nu să eliminăm punctul 8 ci să 
eliminăm ultima parte de la punctul 8 al taxei de habitat şi să spunem „potrivit unei proceduri de 
colectare şi cheltuire stabilite printr-o hotărâre specială a Consiliului Local” nu conform anexei. 
Şi în cazul acesta dacă Consiliul va decide procedura că se colectează un leu şi se cheltuie pentru 
nu ştiu ce şi dacă nu decide nu se cheltuie. Dar cum spunea dl. Primar să o avem prinsă în 
hotărârea cu taxele pentru a nu trece acel termen stabilit de lege.  

Deci la pct. 8 eliminăm „conform anexei 5” eventual renumerotăm anexele şi înlocuim cu 
„potrivit unei proceduri stabilite printr-o hotărâre specială a Consiliului Local care va prevedea 
modul de colectare şi de utilizare a acestor fonduri” 

DL. PRIMAR: Deci ca să revin, treaba aceasta nu vă angajează că aţi votat acum măriri de 
taxe, ne permite ca în nomenclatorul de impozite şi taxe pe 2010 care e valabil de la 1 ianuarie 
încolo să figureze asemenea taxe. Dacă la momentul decembrie 2009 nu le veţi dori, nu le votaţi, 
dar după aceea ele nu se mai pot băga. Iar aceste propuneri referitoare la taxele de tranzit sau 
habitat se pot completa prin nişte hotărâri speciale care să delimiteze în mod clar prin regulament 
sau chiar prin hotărâre modul în care se percep şi de la cine se percep că poate nu trebuie să 
plătească toţi. Poate ar trebui să plătească cu precădere cei care stau în acele clădiri şi care până 
acuma nu plătesc nimic. E o variantă, dar eu până în 31 mai trebuie să fac acest lucru pentru că 
dacă nu le prevăd nu le mai putem vota.  



DL. MOŞIU: Dl. Primar, după câte ştim noi, clădirile istorice adică cei care locuiesc în 
clădirile istorice nu plătesc impozit. În al doilea rând, în cele trei centre istorice, noi ne-am 
consultat, nu considerăm că sunt nişte persoane care dacă au dat 120.000 de euro pe un 
apartament nu mai au 10000 să-şi facă faţada. În al treilea rând avem Poliţia Comunitară care 
patrulează pe străzi, în Fabric întâmplător lucrăm cu dânşii şi încă foarte bine, care pot în orice 
moment să facă raport vis a vis de asociaţia de proprietari sau faţă de proprietarul respectiv dacă 
văd un coş, ceea ce aţi amintit dvs a fost incidentul cu un coş, s-a dărâmat un coş, şi să-i 
atenţioneze pe stimabilii proprietari din centru să-şi repare faţada sau coşul respectiv. Pentru că 
noi nu avem nici un răspuns în cadrul audienţelor la unul din Fratelia sau din Mehala care ne 
spune „păi d-le ei iau chirii de mii de euro în centru şi nu au bani să-şi refacă faţada sau să-şi 
repare stucaturile”. Spuneţi dvs ce răspuns putem să dăm acestor oameni şi poate ajungem la o 
concluzie. 

DL. PRIMAR: Eu vă spun, ceea ce v-am cerut eu acuma este să aprobaţi ideea nu să 
aprobaţi taxa în sine. În al doilea rând, dacă va veni momentul aprobării taxelor în sine se pot 
stabili anumite regulamente prin hotărâri de consiliu. În al treilea rând vreau să vă spun că am 
încercat să introduc un sistem de echilibrare prin aşa zisa solidaritate de care se face atâta tapaj, 
cred că mai mult la modul de ipocrizie. Pentru anveloparea blocurilor se face din buget local deci 
plătesc toţi, mi se părea prin analogie ca şi pentru habitat, respectiv pentru prezervarea părţii 
istorice a oraşului să plăteascvă toţi. Cei mai amărâţi sunt din păcate cei care nu stau nici la bloc, 
nici în clădiri istorice, care stau în case în cartierele tradiţionale. Pe oamenii aceştia ne-am 
străduit să-i ajutăm în principal prin ajutoarele pe care le-am dat la lemne că aceştia în marea lor 
majoritate se încălzesc cu lemne. Deci am căutat să facem pentru fiecare ceva, dar trebuie înţeles 
că tot ne plângem şi tot arătăm cu banii pe buget, la punctul precedent dacă v-aţi uitat pe 
influenţe, toate influenţele sunt negative. Deci nu puteţi să-mi pretindeţi mie ca primar, când 
influenţele pe buget sunt negative datorită unor politici guvernamentale, ca noi la Timişoara să 
anulăm impozite sau să le diminuăm. Deci eu vă rog să vă asumaţi calitatea de consilieri locali şi 
nu de reprezentanţi politici, pentru că dacă discutăm politică atunci cred că discuţia e în plus aici.  

DL. PAU: Mai avem un amendament al d-lui consilier Corado şi apoi puteţi lua cuvântul 1 
minut d-na Obârşanu.  

DL.TOADER: Legat de taxa de tranzit, atâta vreme cât această centură a oraşului nu este 
responsabilitatea legală a Consiliului Local, atâta vreme cât traficul din oraş este sugrumat de 
aceste tiruri şi toate străzile oraşului pe care le reparăm aşa cum le reparăm din banii pe care îi 
colectăm de la timişoreni, nu mi se pare deloc normal să lăsăm să fie tranzitat oraşul şi distrus 
defapt de aceste camioane şi cred ca este absolut normal, nu discut strict despre cuantum ci 
despre ideea de a lua o taxă pentru cei care tranzitează şi distrug infrastructura oraşului. 

DL. PAU: Ca un punct de vedere consider că stabilirea unei taxe pentru agenţii economici 
trebuia făcută în urma unei dezbateri la care să fie invitaţi şi agenţii economici implicaţi în aceste 
activităţi. Noi luăm decizii din birou fără a vedea şi a avea cunoştinţă de bugetele agenţilor 
economici care desfăşoară activităţi hoteliere, de bugetele agenţilor economici care desfăşoară 
activităţi de transport şi ne este foarte uşor din punct de vedere administrativ să discutăm. Haideţi 
să vorbim din punct de vedere economic şi să vedem situaţia reală şi să constatăm că 2010 va fi 
vârful crizei în ţara asta şi dacă dorim să mai distrugem agenţi economici care au ca şi consecinţă 
diminuarea locurilor de muncă, diminuarea impozitelor către consiliile locale atunci să le punem 
tot felul de taxe, în prima fază stabilite din birou. 

DL. PRIMAR: Dvs. le puneţi taxe forfetare şi nouă ne faceţi proces de intenţie pentru că 
punem taxe pentru acest oraş. Aici e diferenţa. Sunteţi plecaţi faţă de autoritatea centrală şi 
acceptaţi toate mizeriile care se pun de acolo, iar aici vă luptaţi ca leii, ipocrit pentru nişte voturi 



iluzorii. Eu vă spun că dacă mergeţi pe calea aceasta nu o să mă aveţi aliat. Nu mai pot în 
condiţiile actuale, în contextul în care bugetul se diminuează, din motive, în primul rând 
birocratice, economice, prin hotărâri de guvern, se transmit sume diminuate, să gestionez un 
astfel de buget. Atunci asumaţi-vă răspunderea, slujiţi partidele care vă trimit aici, pe de o parte şi 
pe de altă parte anulaţi toate impozitele şi o să vedem unde ieşim, pentru că eu cred că nu o să 
ieşim bine din toată treaba asta. Eu nu am vrut să ajung în stilul acesta de polemică politică 
pentru că eu cred că nu e cazul aici. Aici trebuie făcut administraţie şi tot ce v-am propus, v-aqm 
propus de bună cuviinţă, cu bună ştiinţă şi nu am vrut să impun nimănui în plus faţă de ceea ce se 
poate suporta. Mie nu mi se pare că sub un euro pe lună taxă de habitat e o sumă, se poate discuta 
la taxa de tranzit altceva. De asemenea nu mi se pare că la hotelier să bagi taxă 0 în contextul în 
care, duceţi-vă în toate oraşele şi o să vedeţi că aşa ceva e o aberaţie, numai cu ideea că îi 
sprijinim. Să fim serioşi. Pe aceştia îi distruge taxa forfetară şi alte minuni care s-au impus acuma 
şi nu chestiile astea.  

DL. PAU: Vreau să vă spun că taxa forfetară se referă la... 
DL. BOGDAN: D-le preşedinte, mai sunt şi alţi colegi care dorec să ia cuvântul din sală! 
DL. PAU: Da d-le consilier. 
DL. BOGDAN: V-aş ruga să fim cu toţii puţin atenţi. Ştiu că toţi reprezentăm partide 

politice, însă polemicile se fac în conferinţe de presă, în talk-showuri, în diverse alte locuri. Aici 
lucrăm pe hotărâri şi amendamente. Se propun amendamente, se votează şi la final se votează 
hotărârea, altfel vom sta ore în şir să discutăm despre stânga, despre dreapta şi alte doctrine 
politice. V-aş ruga să supuneţi la vot amendamentele propuse până acum sau dacă mai sunt alte 
amendamente. 

DL. PAU: D-na Obârşanu aveţi cuvântul 1 minut. Da cerem acordul consiliului pentru a se 
lua cuvântul din sală.  

Iniţiez procedura de vot: 10 voturi împotrivă,  
       3 voturi pentru,  
       1 abţinere 
D-NA OBÂRŞANU: Măcar pentru cei 3, taxa de habitat este nelegală conform art. 2 din 

ordonanţa 30/2002. 
DL. PAU: D-na Obârşanu, îmi pare rău nu vă pot da cuvântul  
DL. SECRETAR: D-na Obârşanu, dvs. când eraţi judecătoare, m-aţi pus pe mine de zeci 

de ori la punct şi aţi spus, „nu v-am dat cuvântul nu vorbiţi”. Aşa făceaţi. 
DL. PAU: D-na Obârşanu vă rog să respectaţi decizia Consiliului Local. Votăm 

amendamentele în ordinea lor. 
Amendamentul 1.  - Art. 1 litera a şi art. 3 literele a şi b la taxa procentuală stabilită, la 

care doamna Blaj propune o diminuare de la 20% la 6%. 
Iniţiez procedura de vot: 19 voturi pentru 
        2 voturi împotrivă 
Amendamentul 2 – Art. 1 punctul b – stabilirea cotei de impozitare se aplică valorii de 

inventar la calcularea impozitului pe clădiri în cazul persoanelor juridice la 1% - propune d-na 
Blaj  

Iniţiez procedura de vot: 14 voturi pentru 
       5 voturi împotrivă 
       1 abţinere 
Amendamentul a trecut, în acest sens amendamentul d-nei Saracan nu îşi mai găseşte 

fondul. 
Amendamentul 3 - Cota taxei hoteliere stabilite la 1% 



Iniţiez procedura de vot: 15 voturi pentru 
        7 voturi împotrivă 
Amendamentul 4 - Punctul 8 – eliminarea taxei de habitat 
Iniţiez procedura de vot: 12 voturi pentru 
                                         9 voturi împotrivă 
Amendamentul 5 - Punctul 20 – pentru sume în valoare de: 
 - până la 250000 de euro – 1000 de lei+100% 
-  între 250000 şi 2 milioane de euro – 1000 de lei+50% 
-  peste 2 milioane de euro   - 1000 de lei + 25% 
Iniţiez procedura de vot: 18 voturi pentru 

1 Abţinere 
Amendamentul 6 – Amendamentul d-nei Saracan, privind art. 9 anexa nr. 6 poziţia 19 

stabilirea taxei pentru certificatul de urbanism în procedură de urgenţă la valoarea de  500 de 
RON  

Iniţiez procedura de vot: 8 voturi pentru 
     14 voturi împotrivă 
      1 abţinere 
Amendamentul 7 – Poziţia 56 – eliminarea taxei de tranzit 
Iniţiez procedura de vot: 5 voturi pentru 
     18 voturi împotrivă 
Amendamentul 8 – Art. 2 –pentru plata cu anticipaţie până la data de 31 martie 2010 a 

impozitelor pe clădiri şi terenuri sau a impozitelor pe mijloacele de transport datorate pe întregul 
an 2010 de către contribuabilii persoane fizice se acordă o bonificaţie de 10% - D-na Saracan 
propune includerea şi a persoanelor juridice pentru această bonificaţie pentru plata cu anticipaţie. 

DL. MOLDOVAN: D-le preşedinte e legal? 
DL. BODO: Da, din punct de vedere legal este permis cu o singură menţiune. Am avut-o 

anul trecut şi am constatat după aplicarea ei că au fost doar câteva firme care au apelat la această 
formulă întrucât societăţile nu doresc să plătească şi să blocheze sume importante de bani pentru 
plata cu anticipaţie. Preferă să ruleze aceste sume să realizeze profit şi nu să plătească impozite. 
Deci eu cred că chiar dacă o adoptăm mare efect nu va avea. 

DL. PAU: Le putem oferi o posibilitate dacă doresc sau nu că până la urmă nu ne încurcă 
cu nimic şi poate fi benefic pentru Primărie dacă încasează cu anticipaţie banii.  

DL. BODO: Din punctul meu de vedere nu. Prefer să încasez sumele de bani în mod 
ritmic. 

DL. PAU: Iniţiez procedura de vot pentru acest amendament:  
   8 voturi pentru  
   13 voturi împotrivă  
   2 abţineri 
 Supun la vot întregul proiect de hotărâre: 
   20 voturi pentru 
   3 voturi împotrivă 

 
 

Punctul 5 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. 

Colterm S.A. Timişoara pe anul 2009 
 



DL. PAU: Sunt amendamente sau discuţii din sală? 
DL.STOIA:Propun să scoatem din titlul proiectului de hotărâre termenul de „performanţă”. 

În momentul în care ai 10 milioane pierderi...deci lăsăm „privind aprobarea Criteriilor şi a 
obiectivelor Colterm S.A. Timişoara pe anul 2009”. 

DL. SECRETAR: Asa e prevăzut în lege dl. Stoia.  
DL. PAU: Dacă nu mai sunt discuţii iniţiez procedura de vot: 
   23 voturi pentru 

 
 

Punctul 6 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi 

obiectivelor de performanţă ale S.C. Drumuri Municipale  S.A. pe anul 2009 
 

DL. PAU: Dacă nu sunt discuţii iniţiez procedura de vot: 
   24 voturi pentru 
 

 
 
    PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  criteriilor  şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. 

Administrarea Domeniului Public S.A.  Timişoara pentru anul 2009. 
 
 
Dl. PAU: La o crestere a cheltuielilor de personal si o crestere a somajului de la 1% la 3%  
avem o scadere a ajutorului de somaj  de anul trecut  de la 21 300  la 13 000 . Am vrea sa ne 
spune cum a reusit acest lucru, sa o faca public, am dori si noi la celelalte societati ale 
primariei sa rezolvam acest lucru. 
 Supun aprobarii proiectul. Cine este pentru ? 
 - 24 voturi pentru 
 

 
 
    PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a criteriilor şi 
obiectivelor de performanţă pentru anul 2009, ale Regiei Autonome de Transport 
Timişoara. 

 
Dl. PAU:  Solicit ca pana la plenul viitor, Regia de Transport sa ne prezinte o structura de 
personal explicita. Vreau sa aduc la cunostinta ca subventia din fondurile primariei reprezinta o 
suma mai mare decat sau aproximativ egala cu cheltuielile de personal pe care le are R.A.T.T. De 
aceea  am dorit sa vedem o repartizarea a personalului, pe fiecare functie in parte.  
Dl. ANTON:  Domnule presedinte pana cand nu avem conducere interimara nu putem faceasa 
ceva. Noi vrem sa vedem structura dar nu avem conducere. Nu este pertinenta solicitarea 
dumneavoastra. 
Dl. PAU:  Pertinenta este daca avem cumva 3 purtatori de cuvant pe care ii platim din fondul 
primariei ? 



Dl. ANTON:  In momentul in care vom avea o conducere justa pusa  pe toate criteriile de 
concurs luate atunci putem cere asa ceva. Pana atunci mi se pare asa… numai pentru faptul ca 
conducerea trecuta a fost de la PDL ,sa ne spalam acum rufele in familie. 
Dl. BOGDAN:  Stimati colegi eu cred ca am trecut de mult de etapa de interpelari  a plenului 
consiliului si nu cred ca este cazul sa ne batem joc de cetatenii care ne asculta la radio sau ne 
urmaresc. Asemenea lucruri se solicita la interpelari. Acum discutam proiecte de hotarari si  
amendamente. Va aduc aminte a doua oara. A treia oara voi parasi sala in semn de protest. 
Dl. PAU:  Domnul Ciprian, aprobam obiectivele de performanta pentru  anul 2009 si consider ca 
structura personalului are o mare influenta pentru obiectivul de performanta. 
Dl. BOGDAN:  Ati avut comisie de specialitate in care puteati sa  cereti, ati avut materiale si ati 
avut posibilitatea sa faceti in scris dar nu in plenul Consiliului Local sa discutam jumatate de ora 
despre acest lucru. 
Dl. PAU:  Doar am solicitat. Daca dumneavoastra nu interveneati treceam de acest punct. Am 
cerut raspunsul in scris. 
Dl. ANTON:   Nu mai faceti interpelari in timpul discutarii  proiectelor de hotatare ale 
Consiliului Local. Sant reguli nescrise de bun simt intre noi. Faptul ca v-ati trezit acolo la tribuna 
nu inseamna neaparat ca trebuie sa faceti o conferinta de presa in aceasta sedinta. 
Dl. PAU:  Daca ne iesim din fire nu dam dovada de intelepciune. 
Dl. BOGDAN:  Nu ne iesim din fire dar santem abia la punctul 8 de pe ordinea de zi dupa o ora 
de discutii. 
Dl. PAU:  Mi se pare rezonabil. Supun aprobarii proiectul de hotarare de la nr. 8. Cine este 
pentru ? 

- 23 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
 
 

    PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Master Planului (MP) pentru Instalaţii Mari de 

Ardere (LPC) şi Sistem de Termoficarea(ST) în Municipiul Timişoara. 
 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în 
valoare de 11,2 milioane euro pentru achiziţionarea în leasing a 30 de autobuze articulate 
şi a unui autocar. 

 
Dl. PAU:  Cine este pentru ? 
 - 22 voturi pentru 
 
    PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

11. Proiect de hotărâre privind  trecerea unui imobil 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. 

 
 
D-na BORZA: Stimati colegi, in calitate de medic, locuitor al orasului Timisoara si nu in ultimul 
rand de consilier sustin constructia unui institut oncologic la Timisoara. As dori sa fac o remarca. 
Pentru a lua o decizie buna trebuie sa avem in vedere si completarea la material pe care am 
primit-o astazi, inainte de sedinta. 
 Decizia cea mai buna este aceea de a agrea infiintarea unui institut oncologic la Timisoara 
dar aceasta investitie trebuie facuta intr-un context specific si anume nu trebuie sa uitam de  
marea problema a Spitalului Municipal de care tot noi consiliul local si primaria santem 
responsabili. Foarte pe scurt as puncta urmatoarele lucruri: - transferul in vederea infiintarii 
institutului oncologic in acea cladire de pe Torontalului, rezolva problema partial. 
 Ar pleca acolo 5 departamente care servesc oncologiei: radioterapie, oncologie medicala 
si chirurgicala si hematologie. Reprezinta aceste 5 departamente 20% din capacitatea Spitalului 
Municipal, deci nu am rezolvat celalalte 80%, care contin 6 cladiri care sunt cu problema 
retrocedarii: oftalmologia, cardiologia, balneofizioterapia, un ambulator si cladirea 
administrativa. Noi va trebui sa hotaram impreuna care dintre cele 2 variante este cea mai buna si 
rezolva ambele probleme in acelasi timp. Institutul oncologic pe de o parte pe care il sustinem dar 
si problema Spitalului Municipal. 
 Sunt 2 variante: - Institutul Oncologic se poate amenaja in  cladirea Spitalului Municipal 
tinand cont ca  acolo exista deja buncaruri construite in valoare de jumatate de milion de euro si 
aparatura de 8 milioane de euro si care deja  acolo se desfasoara activitatea de radioterapie si sa 
mutam Spitalul Municipal in constructia  care speram sa fie finalizata sau  
- Se va construi Institutul Oncologic in cladirea aceea nefinalizata dar peste foarte putin 
timp va sari practic in aer problema Spitalului Municipal, vis-a-vis de pacienti care nu mai  pot fi 
tratati in acele 6 departamente pe care vi le-am amintit plus inactivitatea cadrelor medicale care 
nu vor putea sa-si desfasoare activitatea. 
 Concluzionand , trebuie sa consideram o necesitate infiintarea unui Institut Oncologic la 
Timisoara pentru a deservi regiunea Banat, dar in acelasi timp si rezolvarea problemei Spitalului 
Municipal . 
 In materialul prezentat in comisie am primit copia protocolului din 2003 in care se face 
transferul cladirii de la Ministerul Sanatatii la Consiliul Local. In materialul pe care l-am primit 
astazi este un raspuns din partea managerului  Spitalului Municipal catre Primarie care isi da 
acordul la renuntarea concesiunii pe teren dar cu conditia pastrarii destinatiei Spitalului 
Municipal in baza H.G. nr.155 care este astazi in vigoare. Va supun atentiei dumneavoastra a 
analiza atent toate aceste aspecte, a lua decizia cea mai buna in ideea de a  rezolva ambele 
probleme.: Institutul Oncologic dar si Spitalul Municipal. 
Dl. PRIMAR:  Noi in anul 2003, in mod abuziv printr-o Hotarare de Guvern, fara sa fim 
consultati ni s-a transmis aceasta investitie inceputa in 1994 si neterminata. 
 Am cautat intr-un parteneriat cu Ministerul Sanatatii pe parte publica si cu diversi privati 
sa deblocam aceasta situatie. Nu am reusit pentru ca  Ministerul Sanatatii nu a fost interesat la 
momentul respectiv iar noi nu am avut mijloacele necesare pentru a continua acea executie. Am 
mers pe o alta varianta pe care ati enumerat-o si dumneavoastra de a se muta anumite institutii 
spitalicesti care sunt in curs de retrocedare in acea cladire. La momentul respectiv parea o 
varianta logica dar din pacate exista si aici un punct slab pentru ca nu poti sa faci un amalgam de 
tot felul de sectii si singurul criteriu pentru care le muti intr-o cladire sa fie acela ca ele trebuiesc 



restituite pentru ca sunt revendicate. Cu doua saptamani in urma am avut o discutie cu domnul 
consilier prezidential, dl. doctor Paunescu   si  cu domnul ministru Bazac care o sa vina vineri la 
Timisoara si poate sa va dea mai multe detalii. Ministerul Sanatatii isi exprima dorinta de a relua 
aceasta activitate cu investitie de la Minister pentru un institutu de cancer. Din pacate, in zona de 
vest cancerul este principala boala care face victime si in aceste conditii cat in tara exista doar 
doua institute la Bucuresti si Cluj, acuma s-a facut unul la Iasi tot pe o asemenea structura 
transformand o constructie in executie intr-o perspectiva de Institut Oncologic, eu am apreciat si 
apreciez in continuare ca este cea mai buna varianta pentru ca intervine Ministerul isi reia 
lucrarea de unde a lasat-o in 2003 si face ceva pentru binele acestui oras. Se muta Hematologia, 
Clinica III, se mai muta nu stiu cate sectii dar eu va dau alta tema de reflectie. Spitalul Militar. 
Este o constructie foarte mare, este la doi pasi de Spitalul Municipal si cata vreme noi in 
Timisoara nu mai avem armata, ar fi o varianta. S-ar debloca multe lucruri. Noi in doi ani am 
termina Spitalul Oncologic cu foloasele de rigoare, am putea elibera acel spatiu din incinta 
Spitalului Dermato-Venerice care  este cladire total improprie, se elibereaza Clinica III care va 
trebui sa o restituim in fond. Eu zic sa mergem pe varianta pe care am discutat-o cu ministrul 
pentru ca este varianta cea mai logica, fezabila si realizabila intr-un timp foarte scurt si am 
incredere in eforturile ministerului pentru ca pe de o parte ar raspunde unor necesitati locale si pe 
de alta parte ar raspunde  finalizarii unor lucrari incepute cu 15 ani in urma. Ganditi-va ca noi 
conservam lucrarea din  2003. Orice zi pierduta duce la degradarea ei.  
Dl. PAU:   Cine este pentru? 
 - 24 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 

12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită  către Biserica Ortodoxă 
Română Parohia Fratelia a terenului situat în Timişoara înscris în C.F. nr.406 Chişoda cu 
nr. top 632/a. 

 
Dl. PAU:  Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării unui Parc Tehnologic şi de inovare pe 
terenul în suprafaţă totală de 92,98 ha, alcătuit din mai multe parcele înscrise  în 
următoarele C.F. –uri cu numerele: 135381, 200081, 200084, 200086. 

 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 

- 14 voturi pentru 
-  4 voturi impotriva 
- 2 abtineri 

 
Acest proiect a cazut. 
 
 
 
 



    PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
14. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţională 

pentru Locuinţe a suprafeţei de 8413 mp. cuprinsă în C.F.  nr. 409987, top 8628/1 şi a 
suprafeţei de 55259 mp cuprinsă în C.F. 150367, top 8322. 

 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 - 21 voturi pentru 
  
 
   PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea prevederilor Regulamentului de 
funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara aprobat 
prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 241/11.11.2003 completat prin Hotărârea Consiliului 
Local nr.215/30.05.2006. 

 
 
Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 
 
 
 
    PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

16. Proiect de hotărâre  privind  modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 371/30.10.2007 privind constatarea  şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul 
Municipiului Timişoara. 

 
 
Dl TOANCA:  Sant 4 amendamente care prezinta concluziile unui process-verbal intre 
reprezentantul principal domnul Petru Olaru si reprezentantii primariei mun. Timisoara domnul 
Adrian Puscas si doamna Marinela Topor . 
 Art. 1 alin 1 lit o “ sa presare sare pe trotuare in fata imobilelor in caz de polei” aceasta 
sintagma se elimina din cuprinsul hotararii. 
 Art. 2 alin 2 va avea urmatorul cuprins:  se interzice proprietarilor de imobile, case 
individuale scoaterea si  depozitarea pe domeniul public a resturilor vegetale rezultate din 
curatarea gradinilor si curtilor. Aceste tipuri de deseuri pot fi depozitate in gradina in vederea 
producerii de compost natural sau pot fi colectate de catre operatorul de salubritate contra cost cu 
asigurarea containerului standardizat necesar la solicitare”. 
 Art.2 alin 3 se va insera urmatorul cuprins:  “ In cazul asociatiilor de proprietari resturile 
vegetale rezultate din curatarea zonei verzi si a plantatiilor existente pe acestea se vor colecta 
gratuit de catre operatorul de spatii verzi . 
 Art. 22 alin 1 lit. b “ Nedepozitarea de catre persoanele fizice, institutii, societati 
comerciale  asociatii de proprietari a resturilor vegetale si a celor provenite din taieri de  corectie 
ramuri in saci  menajeri cu o capacitate corespunzatoare in vederea ridicarii lor de catre 
operatorul de  spatii verzi.” 
 Sunt niste amendamente tehnice agreate de ambele parti. 
Dl. MOLDOVAN:  In cadrul comisiei III s-a propus spre aprobare urmatorul amendament: 
completarea art. 28 din  regulament cu un alin. 3 care va avea cuprinsul “Oprirea si stationarea 
voluntara a autovehiculelor pe trotuare piste pentru biciclisti sau pietoni, scuaruri, insule de 



dirijare a circulatiei cu exceptia zonelor marcate si semnalizate corespunzator.  Nerespectarea  
prevederilor se sanctioneaza cu amenda .”  Este vorba de interzicerea opririi si stationarii pe 
trotuare cu exceptia unor locuri care vor fi marcate de catre Directia de Drumuri si Transporturi 
unde cetatenii din zona respectva vor avea dreptul sa stationeze si sa-si parcheze masina. 
 Nu am vrut sa interzicem total. Sant strazi inguste unde nu ai unde sa-ti parchezi masina. 
Poti sa o pui cu o roata pe trotuar dar sa fie loc si pentru pietoni. 
Dl. PAU:  Supun votului amendamentele prezentate de domnul Toanca venite la solicitarea 
domnului Olaru, reprezentant FALT. Cine este pentru ? 

- 20 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
 
Supun atentiei dumneavoastra amendamentul domnului Moldovan. Cine este pentru ? 

- 18 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
 
Supun atentiei dumneavoastra intregul proiect. Cine este pentru ? 

- 19 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
 
    PUNCTUL 17  AL ORDINEI DE ZI 

17. Proiect de hotărâre privind  prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în imobile  revendicate. 

 
 
Dl. PAU:   Cine este pentru? 
 - 22 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 

18. Proiect de hotărâre privind  vânzarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă 
către beneficiarii Legii nr.341/2004. 

 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 

- 19 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 

 
 
    PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 

19. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de concesiune a S.C. BRAYTIM S.R.L.  
asupra terenurilor ce constituie drumurile de acces la parcelele din zona Mureş – 
Muzicescu. 

 
Acest proiect a fost scos de pe ordinea de zi. 
 



 
    PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 

20. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile 
aparţinând domeniului public, pe care se află amplasate construcţii cu caracter provizoriu 
– chioşcuri comerciale în Timişoara  P-ţa 700. 

 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 -  1 abtinere 
 
 
    PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 

21. Proiect de hotărâre privind  modificarea unei clauze din Contractul de concesiune 
nr.216/30.05.2006 pentru delegarea  gestiunii  serviciului public de producere a energiei 
termice şi electrice, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice. 

 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 - 22 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 

22. Proiect de hotărâre privind scoaterea din evidenţa contabilă  a S.C. COLTERM S.A.  şi 
trecerea în evidenţa contabilă  a Municipiului  Timişoara a unor instalaţii şi echipamente. 

 
 
Dl PAU:  Pe pagina cu proiectul de hotarare avem doua variante. Varianta corecta pe care o vom 
vota astazi este “ Proiect de hotarare privind diminuarea capitalului social al S.C. COLTERM 
S.A. Timisoara” 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 - 22 voturi pentru 
 
 
 
 
    PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 

23. Proiect de hotărâre privind  completarea Listei spaţiilor   comerciale sau de prestări 
servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea  Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de 
interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara care urmează 
să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002. 

 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
 
 



 
    PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 

24. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial nr.3 – 
subsol, situat în imobilul din B-dul 16 Decembrie 1989 nr.3, proprietar S.C.  Calais 
Maksim Impex S.R.L., la preţul de 39.000 euro. 

 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 - 22 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 

25. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Procesului - Verbal  de Constatare nr.SC2009 – 
7416/10.04.2009 încheiat de către Comisia constituită prin Hotărârea Consiliului Local  
nr.104/10.04.2009 cu ocazia verificării pe teren a lucrărilor efectuate la Grupul Şcolar E. 
Ungureanu şi Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională Timiş, P-ţa Huniade nr.3. 

 
 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
-   4 voturi impotriva 

 
 
 
 
 
    PUNCTUL 26  AL ORDINIE DE ZI 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr.1 la Actul Constitutiv şi 
Statutul Asociaţiei Automotivest şi a plăţii cotizaţiei la această asociaţie de către 
Municipiul Timişoara, în calitate de membru fondator. 

 
 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 - 21 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 27 AL ORDINEI  DE ZI 

27. Proiect de  hotărâre privind  aprobarea majorării  alocaţiei zilnice  de hrană pentru 
beneficiarii Cantinei  de Ajutor  Social  Timişoara şi aprobarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare a cantinei. 

 
 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 - 22 voturi pentru 
 



 
    PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România – filiala Timişoara pentru susţinerea 
serviciului social de îngrijire la domiciliu la nivelul Municipiului Timişoara. 

 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
-   4 voturi impotriva 
-   1 abtinere 

 
 
    PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 

29. Proiect de hotărâre privind  modificarea Comisiei pentru  Eficienţă Energetică. 
 
Dl. TOANCA:  Propun pe domnul consilier Mihai Ritivoiu. 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 - 23 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele canal – 
Cartier Ciarda Roşie, Zona Urseni”. 

 
 
Dl. PAU:   Vreau sa va spun ca in comisie nu avem nici un reprezentant de specialitate. V-as ruga 
sa aveti in vedere acest lucru pentru proiectele urmatoare . Membri acestei comisii sant domnul 
Gheorghe Ciuhandu, doamna Aurelia Junie, domnul Ciurariu, domnul Miut.  
 Sa eliminam acest specialist in domeniu din proiectul de hotarare.Am atras atentia, daca 
nu este nevoie sa nu-l mai avem trecut in proiectul de hotarare. 
 Cine este pentru acest proiect de hotarare ? 
 

- 21  voturi pentru 
-  1 impotriva 

 
 
 
    PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 

31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele canal – 
Cartier Ciarda Roşie, zona Calea Buziaşului”. 

 
 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
 



 
    PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului  de fezabilitate „Extinderi reţele apă-canal 
Ghiroda, str. Radu Tudoran”. 

 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 - 23 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „ Extinderi reţele apă – 
Cartier Plopi”. 

 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 - 22 voturi pentru 
 
    PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Extinderi reţele apă – 
Cartier Ciarda Roşie”. 

 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 - 23 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI 

35. Proiect de hotărâre privind acordarea Avizelor Prealabile de Oportunitate  pentru 
întocmirea documentaţiilor de urbanism Plan Urbanistic Zonal, urmare a şedinţei 
Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism din 6 mai 2009 şi 13 mai 
2009. 

Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 - 23 voturi pentru 
 
 
 
 
    PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 

36. Proiect de hotărâre privind   aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „ Hala producţie şi 
sediu administrativ”, Timişoara, B-dul Industriei nr. 8, Timişoara. 

 
Dl. PAU:   Cine este pentru ? 
 - 23 voturi pentru 
 
 
 
 
 



 
    PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 

37. Procesul  - Verbal de Constatare  nr.630/27.04.2009 -   privind modul de aducere la 
îndeplinire a măsurilor transmise prin Decizia nr.45 şi Adresa nr. S253/27.10.2008   la 
Regia Autonomă de Transport Timişoara. 

 
 
S-a luat la cunostinta. 
 
    PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI 

38. Adresa nr. SC2009 – 8760/28.04.2009  a Consiliului Superior al Magistraturii  referitoare 
la  Memoriul adresat de Consiliul Local al Municipiului Timişoara  privind Sentinţa 
Civilă nr. 1094/CA/17.12.2008. 

 
 
S-a luat la cunostinta 
 
    PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI 

39. Adresa nr.SC2009 – 9212/05.05.2009 a  d-nei av.Obîrşanu Carmen privind  cererea  de 
revocare a Hotărârii Consiliului Local nr. 241/2003 – privind aprobarea Regulamentului 
de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în sistem TELPARK în 
Municipiul Timişoara. 

 
 
Dl. PAU:  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 

Ne mentinem hotararea anterioara 
 
 
 
    PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI 

40. Adresa nr. SC2009 – 10459/18.05.2009  a d-nei Sas Edith şi Adresa nr. SC2009 
10465/18.05.2009 a d-lui Lapadat Ioan  pentru  revocarea  în parte  a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 139/24.04.2007 – privind prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al 
Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local  al Municipiului 
Timişoara nr.157/2002. 

 
D-na SAS: Am rugamintea sa ma ascultati o clipa si sa va puneti in situatia noastra. Avem 
terenul proprietatea noastra care conform Legii nr. 24/ 2007 nu sant terenuri spatii verzi. 
Consiliul Local de vreo 17 ani mentine terenurile noastre in spatii verzi cu toate ca  ternul este 
arabil. Daca Consiliul Local doreste sa faca spatiu verde pe terenurile noastre atunci sa faca. De 
ce trebuie noi sa fim lezati in drepturi ? 
 Santem proprietari in Romania post-decembrista si ar trebui sa se mentina dreptul de 
proprietate si nu sa ne incalce dreptul de proprietate. Cred ca  Timisoara este primul oras in care 
nu se respecta dreptul de proprietate. Nu cred ca cineva din Consiliul Local a studiat problema... 
Dumneavoastra spuneti usor ca va mentineti punctul de vedere dar ati studiat ce scrie in Legea nr. 



24 /2007 ? Sau Constitutia privind dreptul de proprietate ? De ce trebuie sa ajungem la judecata? 
De ce trebuie sa ajungem la forurile internationale sa ne cerem drepturile ? 
 Va rog sa studiati si sa cititi legile si sa vedeti cum se respecta dreptul de proprietate in 
municipiul Timisoara . Nu numai noi santem in aceasta situatie, terenul nostru este si in 
extravilan conform cartii funciare si conform titlurilor de proprietate si nu ar avea ce sa caute in 
PUG ca spatiu verde. 
 In cartea funcioara este trecut ca si teren extravilan. Se considera terenul nostru spatiu 
verde atunci cand la doi pasi unde este pasunea Primariei Municipiului Timisoara se foloseste ca 
zona verde, ca zona industriala. De ce nu se face zona verde acolo ? 
 Sau de ce nu cumpara terenurile noastre? 
Dl.  PAU:  Atrag atentia  colegilor din consiliul local ca avem o completare pentru acest punct 
din partea Directiei de Urbanism care ne recomanda sa mentinem punctul de vedere exprimat in 
sedintele anterioare. 
D-na BLAJ:  De ce faceti atat de tarziu aceasta solicitare? 
D-na SAS:  In 2004-2005 am primit Certificat de Urbanism ca sa facem constructii pe terenul 
respectiv, nu am putut face atunci, am cerut certificat de urbanism in decembrie 2008 si ni s-a 
refuzat eliberarea certificatului de urbanism pe motiv ca terenul este spatiu verde. 
Dl. SECRETAR: O sa supunem atentiei dumneavoastra in sedintele viitoare faptul ca ne 
confruntam cu o problema foarte grava. Cand s-a facut P.U.G.-ul pentru ca trebuia o anumita 
suprafata de teren sa fie zona verde s-a luat in mod aleator  terenuri proprietate privata care erau 
terenunri agricole si le-au trecut ca zona verde. Pana nu a aparut Ordonanta 114 se modifica  
PUG prin PUZ si toata problema era rezolvata. De cand a aparut Ordonanta 114 noi nu am mai 
putut da aprobarea. In momentul de fata Ordonanta nr. 114 a picat ieri la senat dar inca se judeca 
la Camera Deputatilor si nu se stie ce se va intampla si in momentul de fata ne confruntam cu 
urmatoarea problema: avem la juridic peste 50 de procese pe rol prin care sant atacate toate 
certificatele de urbanism prin care nu li s-a dat acest drept . Curtea Constitutionala a dat o 
hotarare care a dat ca forma de indicatie, de care sigur se va tine cont, ca in situatia in care se vrea 
ca terenul respectiv sa fie zona verde, organul respectiv sa le plateasca despagubire pe terenul 
respectiv. 
 Azi dimineata deja am primit 3 solicitari de despagubire de ordinul milioanelor de euro si 
o sa vina in continuare . Vom discuta cu domnul primar sa gasim o solutie. Daca  Ordonanta 114 
ar pica ar fi totul in regula dar daca nu pica  trebuie sa gasim o situatie ca sa scoatem din PUG. In 
momentul de fata ce face colega Sas nu se poate pentru ca perturbezi tot la PUG. 
 Mai are un punct celalalt, urmatorul  s-a dat la  Sedako in zona, pe terenul celalalt , au fost 
afectati dansii. Puteti analiza situatia. Ma angajez in fata dumneavoastra ca pana la sedinta 
viitoare sa venim cu o solutie. 
Dl. Vice. GRINDEANU:  Mi se pare ciudata remarca doamnei Sas cum ca primaria sau 
Consiliul Local nu respecta proprietatea  avand in vedere ca  dumneavoastra santeti sefa 
Serviciului Agricol din primarie si  va ocupati chiar cu aceste chestiuni. Eu inteleg ca 
dumneavoastra vreti sa va rezolvati punctul de vedere si am toata consideratia dar nu sant de 
acord cum ca primaria Timisoara nu respecta proprietatea. 
 A doua problema este ca pana cand nu avem acel PUG care sa reglamenteze tot ceea ce 
inseamna spatii verzi in oras si toate chestiunile cred ca vor crea un precedent fata de tot ceeea ce 
am facut pana acuma si nu ne-am mentine o hotarare pe care noi am luat-o. Consider ca trebuie sa 
mergem pe ceea ce am considerat ca o cutuma, sa ne pastram un punct de vedere al nostru al 
consiliului local. Pot exista modificari exact ca  acelea pe care le exprima domnul secretar dar 
cred ca tin de viitor. 



Dl. PAU:   Supun atentiei Consiliului Local si votului daca ne mentinem punctul de vedere al 
hotararilor anterioare. Cine este pentru ? 

- 16 voturi pentru 
-   1 vot impotriva 
-   2 abtineri 

 
 
 
    PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI 

41. Adresa nr. SC2009 – 10457/18.05.2009  a d-nei Sas Edith şi Adresa nr.SC2009 -
10469/18.05.2009  a d-lui Lapadat Ioan referitoare la  revocarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 358/29.07.2008 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal « Construcţii 
industriale, depozite agricole », Timişoara, Zona Freidorf, continuare strada Ioan Slavici, 
extravilan. 

 
Dl. PAU:  Supun la vot mentinerea punctului de vedere. Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
-   2 abtineri 

 
    PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI 

42. Adresa nr.SC2009 – 8849/29.04.2009 a d-nei Militaru Rodica  referitoare la punerea în 
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr.27/2008. 

 
 

S-a luat la cunostinta. 
 
     SUPLIMENTAR  

   
 

Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru cele 21 de loturi 
avand in componenta un total de 75 de blocuri de locuinte cuprinse in programul local de 
reabilitare local, multianual pentru resterea performantei energetice a blocurilor de locuinte 
din Mun. Timisoara pentru anul 2009. 
 
Dl. PAU:  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
Declar inchise lucrarile sedintei de astazi a plenului consiliului local si va doresc o dupa-
amiaza placuta. 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
Cons. PAU RADU ADRIAN         IOAN COJOCARI 
 
 
 

 


