
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
   PROCES-VERBAL 
 
 Incheiat astazi 29.05.2012 cu ocazia sedintei ordinare a  

   Consiliului Local al Muncipiului Timisoara 
 
 
Presedinte de sedinta -Cons. SIMION MOSIU 
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 19; 
Au absentat: Barlea Romeo, Borza Claudia, Pau Radu Adrian, Jumanca Romanita, 
Ritivoiu Mihai, Sarafoleanu Silviu, Ehegartner Petru; 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul 
viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si domnul secretar 
Ioan Cojocari. 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia  Nr. 574/24.05.2012 a Primarului 
Municipiului Timisoara. 
 
    
   ORDINEA DE ZI: 
 
                                                                                                                Anexa 

La Dispoziţia nr. 574 
         Din data de 24.05.2012 
 
1. Interpelările consilierilor locali. 
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din data de 

03.05.2012. 
3. Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului 

Coriolan  Babeţi. 
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe 

anul 2012. 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timişoara 

la data de 31 martie 2012. 
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor  locale  în Municipiul 

Timişoara pentru anul 2013. 
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de 

funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. 
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale 

Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara. 
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9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Casa de 
Cultură a Municipiului Timişoara. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Spitalul 
Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara. 

11. Proiect de hotărâre privind concesionarea pieţelor unor operatori privaţi. 
12. Proiect de hotărâre privind  completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Municipiului Timişoara. 
13. Proiect de hotărâre privind  modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului 

de transport public local de persoane prin curse regulate aprobat  prin art.2 din 
Hotărârea Consiliului Local nr. 108/27.03.2012. 

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a 
terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Szieburg  Ioana. 

15. Proiect de hotărâre privind  completarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 
149/24.04.2012 privind aprobarea avalizării de către  Municipiul Timişoara a biletelor 
la ordin emise de către S.C. International Recycling Energy S.A.  în vederea finanţării 
proiectului „Valorificarea energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri 
municipale, prin realizarea unei instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud 
Timişoara. 

16. Proiect de hotărâre privind  apartamentarea imobilului situat în Timişoara, Intrarea 
Peru nr.14. 

17. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local  
nr. 42/2000 privind  modificarea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă . 

18. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât  aceea 
de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din str. Dacilor nr. 5, la preţul de 28.350 lei. 

19. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1304/2002 
încheiat între Municipiul Timişoara şi S.C. COMPLEX BASTION S.R.L., pentru 
spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Str. Hector nr.1. 

20. Proiect de hotărâre privind dreptul proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale 
aflate pe terenuri proprietatea Municipiului Timişoara de a cumpăra aceste terenuri. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a contractului 
cadru de concesiune pentru concesionarea prin licitaţie publică a terenului din strada 
Ştefan cel Mare nr.44 înscris în CF nr. 420718 în suprafaţă de 336 mp, în vederea 
realizării unei parcări publice ecologice. 

22. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1497/2007, 
pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din 
Timişoara, str. Dropiei nr. 5, încheiat cu Clubul Sportiv „NIMB”. 

23. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 1502/2007 
pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara str. Vasile 
Alecsandri nr.1, încheiat cu Agenţia Naţională Antidrog – Centrul Regional de 
Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Timişoara. 

24. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 1447/2003 
pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din 
Timişoara, Calea Buziaşului nr.28, încheiat cu S.C. APOTHECARIA S.R.L. 
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25. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1491/2007 pentru 
spaţiul din Timişoara, str. Cronicar Neculce nr.1, încheiat cu Asociaţia Handicapaţilor 
Locomotor Timiş. 

26. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1220/2001 pentru 
spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Piaţa 
Victoriei nr. 6, încheiat cu Fundaţia pentru  Culturism „Hercules” Timişoara. 

27. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 1299/2001, 
pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din 
Timişoara, Piaţa Libertăţii nr. 1, încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală 
şi Pescuit – Programul SAPARD. 

28. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1501/2007, 
pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din 
Timişoara, Piaţa Romanilor nr.1, încheiat cu Asociaţia Luptătorilor din Timişoara 
Arestaţi în Revoluţia din 1989. 

29. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent  
apartamentelor nr.2/b şi nr. 2/c situate în Timişoara, str. Timotei Cipariu nr.3, datorat 
bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Fundaţiei Estera . 

30. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii 
situate în Timişoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local  al 
municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Asociaţiei Onco Help. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb  de autovehicule între Municipiul 
Timişoara şi Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi”. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru 
obiectivul de investiţie”Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice Giroc)” 

33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul 
public în Municipiul Timişoara – zona de sud. 

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul 
public în Municipiul Timişoara – zona de nord. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare 
spălătorie auto conform Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2009”, Calea  Şagului nr. 
180, Timişoara. 

36. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere zona de 
servicii, depozitare, industrie în extravilan Timişoara”, C.F. nr. 410312 nr.cad. A 
1299/1/15/b/2, extravilan, Timişoara. 

37. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 100.000 lei în vederea  continuării 
lucrărilor de construcţii începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenţilor corpurile 
B,C şi D. 

38. Adresa nr. SC2012 – 012596/23.05.2012 a  d-lui Miza Mihai prin av. Sergiu Stănilă, 
referitoare la  Sesizarea adresată Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, 
cu privire la Contractul de asistenţă pentru proiect care urmează a fi semnat între 
Municipiul Timişoara, S.C. AQUATIM S.A. şi BERD. 

 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepţia pct. 11 şi 20 au fost 
iniţiate de Primarul Municipiului Timişoara – domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu. 
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Proiectul  de hotărâre  înscris  la pct.11 a fost iniţiat de domnii consilieri Traian 
Stoia şi Radu Ţoancă  iar Proiectul de hotărâre de la pct. 20   a fost iniţiat de 
domnul  consilier  Traian Stoia . 

 
 
 
Dl. MOSIU: Buna ziua, permiteti-mi sa multumesc domnului primar in numele meu si al 
timisorenilor, pentru toate lucrurile bune pe care le-a realizat, domnului secretar care ne-a 
indrumat de multe ori pe calea cea dreapta, domnilor viceprimari, aparatului executiv, tuturor 
directorilor din executiv, personalului din primarie si intregului Consiliu Local care cred ca a fost 
primul in care a primat administratia si nu politica. 
 As vrea sa inversam putin, cu permisiunea dumneavoastra punctele de pe ordinea de zi, si 
sa incepem cu aprobarea procesului-verbal al sedintei  extraordinare din data de 03.05.2012. 
Cine este pentru ? 
 -18 voturi  pentru 
 -  1 vot impotriva 
 Avand in vedere ca avem 4 puncte suplimentare, l-as ruga pe domnul primar sa faca 
cateva observatii.  
Dl. PRIMAR:   Sant doua puncte care reclama o majoritate de 2/3 din numarul consilierilor 
locali pentru a fi aprobate, 18 voturi pentru. Este vorba despre o dezmembrare pe Spl. Tudor 
Vladimirescu si un proiect care vizeaza inventarul bunurilor de pe domeniul public, si un proiect 
de hotarare pentru atribuiri de teren de interes public. 
 Celelalte doua proiecte, cel privind modificarea unei hotarari mai vechi 369/2007 necesita 
2/3 si ar fi proiectul de hotarare privind aprobarea unui complex de investitii pe Michelangelo, 
etapa a doua. 
 As dori sa fie inserate in completare la ordinea de zi. 
Dl. CIUHANDU:   Mai am o rugaminte, sa puneti in discutie in primul rand proiectele care au 
nevoie de 2/3. 
Dl. MOSIU: Cine este pentru ? 

- 20 voturi pentru 
 
La cererea domnului consilier Stoia solicit retragerea punctului nr. 11 de pe ordinea de zi. Cine 
este pentru ? 
 -18 voturi pentru 
 
Dl. MOSIU:   Avand in vedere ca avem oaspeti in sala, propun sa incepem cu punctul 3, 
decernarea Titlului de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara domnului Coriolan Babeti. 
 
Dl. PRIMAR: Am in fata HCL nr.99/27.03.2012 privind conferirea Titlului de Cetatean de 
Onoare al Municipiului Timisoara domnului Coriolan Babeti. 

Domnul Coriolan Babeţi s-a născut în Ciclova Română Jud. Caraș Severin la 17 
septembrie 1944, în familia avocatului Iuliu Babeți.  

A urmat cursurile şcolii primare din Dropia, Liceul Teoretic din Oraviţa  şi a absolvit 
Facultatea de Istorie şi Filozofie a Universităţii Babeş Bolyai din Cluj, promoţia 1967,  
specialitatea Istoria Artei. Absolvent al Studiilor Postuniversitare ale Universităţii Ca Foscari din 
Veneţia , în anul 2003, Guvernul Austriei îi oferă bursa  „Ludwig Botzman” la Institutul Noua 
Europă pentru studii avansate. 
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Domnul Coriolan Babeţi  este una din cele mai importante şi mai apreciate personalităţi 
culturale  ale Timişoarei, nume de prestigioasă referinţă în istoria artei contemporane româneşti, 
binecunoscut pe diversele meridiane ale lumii, în Europa şi în Statele Unite ale Americii, 
            Licenţiat în istoria artei, cu o teză despre Arhitectura palatelor lui Constantin 
Brâncoveanu, după un scurt stagiu în domeniul muzeografiei, Coriolan Babeţi s-a dedicat criticii 
de artă şi activităţii curatoriale.  
            Odată cu stabilirea sa în capitala Banatului, în rolul de inspector responsabil cu  artele în 
cadrul Comitetului de Cultură, el încearcă să impună oraşul de pe Bega ca un pol naţional de 
afirmare şi explorare teoretică şi muzeografică al artelor contemporane. În periodicele de cultură 
şi specialitate semnează câteva mii de pagini despre artă, în cronici şi eseuri  centrate pe 
actualitatea artelor vizuale şi viaţa de atelier.  

Demnitar în cadrul Ministerului Culturii condus de Andrei Pleşu în 1989, Coriolan Babeţi 
reînfiinţează, în 1992, Institutul de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia – fosta Casa 
Romena întemeiată de Nicolae Iorga în anii ’30 ai secolului trecut – şi odată cu reluarea 
dialogului deschis cu Europa şi a exportului cultural în fosta Serenissimă, împreună cu Dan 
Hăulică acoperă sarcinile de comisar al Pavilionului României la câteva ediţii ale Bienalei de 
Artă de la Veneţia, între care şi pentru cea de la Ediţia Centenară din anul 1995. 
            Numit, în 1997, director al Centrului Cultural Român de la New York, Coriolan Babeţi îşi 
încheie misiunea diplomatică în anul 2002, revenind în ţară. 

Curator independent al unor evenimente artistice majore, a organizat, în perioada 1967 – 
2003, peste 300 de expoziţii personale şi peste 70 de expoziţii de grup, în ţară şi străinătate, 
majoritatea artiştilor promovaţi aparţinând spaţiului timişorean, aceste manifestări aşezând 
Timişoara în prim-planul artei naţionale cu urmări majore în menţinerea spiritului libertar al 
oraşului. 
       În calitate de comisionar al Pavilionului Român de artă din cadrul Bienalei de la Veneţia 
(1990, 1992, 1993, 1995), a propus prezentarea mai multor  artişti timişoreni la marea expoziţie a 
artelor plastice europene: Ştefan Bertalan, Roman Cotoşman, Paul Neagu. 

  În calitate de critic şi istoric de artă, a urmărit evoluţia artei plastice din Timişoara şi a 
fixat-o în peste 2000 de pagini scrise şi 120 cataloage .Începând cu anul 2009, în îngrijirea 
Fundaţiei Interart TRIADE şi cu sprijinul Consiliul Local Timişoara, prin programul 
Timişoara.Open Art City, aceste scrieri au început să fie adunate într-o amplă lucrare de restituire 
a istoriei plastice a oraşului, din care s-au tipărit până în prezent peste 1300 de pagini – volumul I 
şi volumul II, tomul I şi II. 
            În calitate de diplomat cultural în străinătate a promovat imaginea Timişoarei  şi a artei 
sale, prin expoziţii, conferinţe, schimburi culturale. A depus un efort susţinut pentru valorizarea 
artei timişorene şi promovarea imaginii Timişoarei şi a artiştilor săi, pe plan internaţional. 
           Prin tot ce a realizat a dovedit că este un excelent profesionist, un adevărat bănăţean, un 
ambasador al artei timişene în lume, rămânând fidel Timişoarei natale, contribuind la progresul 
artei din Timişoara şi din România.    

Fiind mândru că este timişorean, dl. Coriolan Babeţi şi-a exprimat acordul pentru a face 
lobby în vederea nominalizării Timişoarei , ca şi capitală culturală a Europei. 

Pentru toate cele enumerate mai sus, pentru întreaga sa activitate desfăşurată până în 
prezent, activitate care a adus beneficii importante Timişoarei şi cetăţenilor ei, propunem 
acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului Coriolan Babeţi. 

Menţionăm că această propunere de a i se acorda titlul de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara domnului Coriolan Babeţi a fost făcută de către doamna Sorina Jecza. 
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Dl. Prof.Dr. Ioan Vultur: Doamnelor si domnilor consilieri, onorata asistenta. Hotararea de a 
acorda Titlul de Cetatean de Onoare al Municipiului Timisoara  , domnului Coriolan Babeti 
personalitate de varf in domeniul criticii, istoria artei si antropologiei culturale, este o minunata 
ocazie de a recunoaste o opera si o activitate aflata in deplin consens cu valorile definitorii ale 
acesti oras. 
 Cea dantai este ideea de liberatate asa cum se stie foarte bine. 
Domnul Babeti a teoretizat aceste valori si le-a ilustrat cu stralucire si competenta . Cred ca multi 
dintre dumneavoastra, cei prezenti la acest eveniment, va amintit o de numeroasele expozitii ale 
artistilor timisoreni sau bucuresteni vernisate de domnul Babeti, de cele doua expozitii intitulate 
“Studiu” de la Bastion realizate in colaborare cu pictorul Paul Gherasim si Ion Grigorescu. 
 Urmele acestei palete diverse si substantiale de fapte culturale care au transformat 
Timisoara in unul dintre cele mai semnificative locuri ale artei din Romania si ale culturii 
deschizand un dialog benefic cu importanti artisti bucuresteni sau din alte orase, sant regasibile in 
sutele de cronici, eseuri semnate de domnul Babeti, de elita criticii de arta din epoca. 
 Domnul Coriolan Babeti a ocupat in perioada de dupa 1989 pozitii importante in 
domeniul cultural. 
 Ipostaza de critic si istoric de arta a fost intregita in ultimii ani de o reflectie de o 
impresionanta anvergura si adancime asupra istoriei  a vectorilor devenirii sale, a radacinilor 
antropologice ale democratiei. 
 Vastitatea problemelor dezvaluite in cele 3 volume, orizonturile pe care le deschid, ne fac 
sa afirmam ca domnnul Coriolan Babeti nu este numai cetatean de onoare al Timisoarei si 
Romaniei ci si cetatean al lumii. 
 Va multumesc. 
Dl. BABETI :  Domnule primar, domnule viitor primar , doamnelor si domnilor, dragi prieteni, 
presiunea extinsa a gandurilor mele asternute in liniste la masa de lucru le voi trimite primariei 
Timisoarei asa incat de data asta voi fi foarte scurt in alocutiunea mea.  
 Va multumesc foarte mult si ma mangaie acest sentiment de gratitudine dar inainte sa 
parasesc aceasta sala vreau sa va spun ca avem in Timisoara un oras in care nimeni nu intra ca 
strain. 
 Aceasta fraza am descoperit-o calcand pe urmele libertatii in doua mari orase care au 
vegheat la existenta ei. 
 Daca grecii au crescut libertatea in primii 7 ani de acasa, la venetia am gasit adolescenta 
libertatii iar la New York, calcand pe aceleasi urme ale ei, am gasit libertatea adulta, matura 
splendida asa cum cred ca incearca intreaga lume sa o imite. 
 Onoarea care mi-o acordati acum are in spatele ei un mare evanghelist al ei pe Aristotel 
care a spus : “ Onoarea este a celor care o acorda”. 
 Va rog sa-mi permiteti sa va spun ca aceasta emotie nu am mai avut-o din clasa I de la 
prima diploma pe care am primit-o ca absolvent al scolii primare din Dropia.Acolo am fost 
trimisi de oameni care si-au dusmanit propriul neam in noaptea Rusaliilor  din 1951. 
 Va rog sa-mi permiteti ca sa acord si eu aceasta onoare, sa o transmit mai departe mamei 
mele, aici de fata, cu care impreuna am supravietuit acestui exil fortat si sa trimit aceasta onoare 
mai departe memoriei tatalui meu, surorii mele si minunatilor mei bunici de basm cu care 
impreuna am trait aceasta experienta. 
 Va multumesc din inima si va promit ca pe parcursul vietii mele, aceasta diploma de 
absolvire a existentei sa incerc sa o acopar cu tot ceea ce mai am de facut despre, in legatura si 
pentru Timisoara. 
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Dl. MOSIU: Propun sa intrerupem pentru 10 minute sedinta si sa ciocnim o cupa de sampanie. 
 
 
   PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
 

39.  Interpelările consilierilor locali. 
 
DL. BOGDAN:   In Parcul Gheorghe Doja este un loc de joaca pentru copii cu un toboggan care 
are o scara atarnata de niste lanturi. Chiar ii rog pe cei de la directia care se ocupa de  acest 
serviciu sa faca ceva pentru ca zilnic sant accidente. 
 Scara este nesigura pentru copiii de varsta mica. 
Va multumesc. 
Dl. JICHICI:  Am o interpelare catre Institutia Arhitectului Sef. As  dori sa primesc un rapuns in 
scris cu privire la baza legala conform careia s-a acordat autorizatie de constructie pentru 
construirea unei piscine la subsolul fostei cladiri de pe strada Mihai Viteazul nr.3 si de asemenea 
as dori un raspuns scris cu privire la motivele pentru care proprietarul si constructorul acelei 
cladiri au putut sa faca ce au facut cu acea cladire fara sa fie observati de organele de ordine 
abilitate. 
Dl. PRIMAR:  Pana sa primiti in scris va spun eu verbal. In primul rand reprezentantii primariei 
de vineri au efectuat primele iesiri la fata locului, s-a facut o verificare a modului in care se 
executa lucrari la acea cladire. 
 Acea cladire a fost autorizata in baza unui aviz dat de Directia de Culte, Cultura si 
Patrimoniu al Judetului Timis, este din 05.07.2011 pentru lucrari de restauratii , modificari 
interioare si exterioare prin consolidari. Extinderea casei scarii si extinderea cladirii pe fatada 
posterioara cu 3,85 mp in scopul reintregirii fatadelor in mod unitar si pentru pastrarea 
arhitecturii existente, amenajare de mansarda in podul existent, cu pastrarea cotei existente la 
cornisa si pastrarea caracterului arhitectural existent; refunctionalizare si recompartimentare 
partiala a cladirii la subsol, parter si mansarda  si amenajarea unui bazin la demisol. 
 Asta e textul autorizatiei si deriva inclusiv din avizul dat de comisia respectiva. 
 Vineri s-a constatat ca modul in care se fac aceste lucrari nu respecta procedurile impuse 
si ca atare, prin Institutia Arhitectului Sef s-a dispus sistarea oricarei lucrari. Am fost informat de 
acest lucru, Politia Comunitara care are in subordine Disciplina in Constructii a fost la fata 
locului, azi a fost o intrunire la sediul Inspectoratului de Stat in Constructii. Problema este sub 
control, lucrarile sunt sistate. 
Dl. JICHICI: Eu am cerut reglamentarile legale care permit ca pentru asemenea cladire cu 
valoare istorica sa se dea dreptul sa faci piscina la subsol. 
Dl. SECRETAR: Va trimitem prin posta sau in viitorul consiliu? 
Dl JICHICI : Nu fac nici un fel de presupuneri legate de viitorul consiliu dar daca doriti mi le 
puteti aduce dumneavoastra. Multumesc. 
Dl. MOSIU:   Reluam sedinta si vom incepe  cu proiectele care au nevoie de 2/3 din voturi.  
 
 
    PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind  completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
Municipiului Timişoara. 
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Dl. TOANCA:  Exista un amendament : Se suplimenteaza anexa la proiectul de hotarare privind 
aprobarea completarii inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al municipiului 
Timisoara cu pozitia 5007 si urmatoarea descriere a imobilului situat in B-dul Take Ionescu nr. 
83 inscris in C.F, cu nr. topo 412245- casa cantina cu suprafata de 330 mp. si remiza de tramvai 
cu suprafata de 2148 mp. proprietatea Statului Roman in administrarea RATT. 
Dl. MOLDOVAN:  Exista avizul comisiei speciale ? 
Dl. TOANCA:   Da , exista. 
Dl. MOSIU:   Cine este pentru amendamentul domnului cons. Toanca ? 

-20 voturi pentru 
Cine este pentru acest proiect in intregime? 
 -19 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a terenului ce 
face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Szieburg  Ioana. 
 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru  
 
 
   PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind  apartamentarea imobilului situat în Timişoara, Intrarea Peru nr.14. 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 

- 20 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului 
Local, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât  aceea de locuinţă SAD 
1, situat în imobilul din str. Dacilor nr. 5, la preţul de 28.350 lei. 

 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 

- 19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1304/2002 încheiat între 
Municipiul Timişoara şi S.C. COMPLEX BASTION S.R.L., pentru spaţiul cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă din Timişoara, Str. Hector nr.1. 
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Dl. MOSIU:   Cine este pentru ? 

- 19 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
PUNCTUL 20 AL ORDNEI DE ZI 

 
Proiect de hotărâre privind dreptul proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale aflate pe 
terenuri proprietatea Municipiului Timişoara de a cumpăra aceste terenuri. 
 
Dl. PRIMAR:  Santeti la ultima sedinta si acest Consiliu Local nu cred ca mai are forta sa decida 
asemenea chestiuni. In repetate randuri m-am opus la instrainari de patrimoniu iar daca se fac sa 
se faca in conditii negociate. In Nota juridica vi se explica ca tipologia de situatii  e foarte larga si 
foarte mare. Poate fi cuprinsa intr-o hotarare de consiliu. 
 Parerea mea este sa o lasati pentru viitorul consiliu. Eu nu pot sa subscriu la o asemenea 
hotarare acum, in prag de alegeri si nici nu cred ca ar fi corect. Eu recomand si sustin punctul de 
vedere juridic si cred ca nu e bine sa ne pripim acum pe ultima suta de metri. 
Dl. SECRETAR:   Datoria mea este sa va spun prevederile legale. Am facut o Nota, mai 
aveti  o Nota suplimentara, v-am aratat aici ca nu este incalcat numai un singur act normativ 
respectiv Legea nr. 215. E incalcata Hotararea 525/1996 cu Regulamentul de Urbanism, 
Hotararea nr. 834/1991, Legea nr. 85/1992, Legea nr. 18/1991, Hotararea nr. 275 din 2009, 
Hotararea nr. 8 din 2001. Nu se poate aviza de legalitate acest lucru pentru ca nu poti stabili 
reguli generale si trebuie sa faci distinctie deoarece nu poti printr-o Hotarare de Consiliu Local  
sa eludezi actele normative si legile in vigoare. Aici nu este vorba de oportunitate, e vorba de 
legalitate. 
   Nu poti sa stabilesti treburile astea la modul general. Eu ca jurist v-am spus ca nu este legala. 
Dl. STOIA: Daca ne-am lua dupa teoria domnului secretar, toate cele 50 de proiecte care au 
trecut fara avizul dansului ar trebui sa le socotim si noi ilegale. Nu le-a socotit nici prfectura, nici 
alte instante. Vreau sa va spun ca noi aparam patrimoniul orasului si e corecta pozitia aceasta dar 
in momentul in care propunem spre acoperirea datoriilor RATT-ului cu terenuri crema Timisorii, 
atunci nu mai aparam patrimoniul si te simti criminal cand auzi cate articole din lege ai incalcat 
propunand intarirea unui drept de proprietate al celui care are cladirea. Ai senzatia ca esti un hot. 
Dl. PRIMAR:  Ce terenuri crema a orasului s-au propus ? 
Eu cred ca tocmai prin acest proiect de hotarare asta se intentioneaza, ca terenuri crema a 
orasului, dat fiind faptul ca stau anumite constructii pe ele sa aterizeze in patrimoniul cuiva. Nu 
am nimic impotriva dar atunci sa fie o licitatie, sa fie o procedura legala si nu asa, expediata in 3 
fraze. Legea spune clar: orice vanzare care o face orasul din patrimoniul lui trebuie sa mearega pe 
procedura de licitatie. 
 Nu poti prin incredintare directa sa-i dai unuia terenul de sub casa decat in anumite 
imprejurari. 
Dl. STOIA;  In momentul in care el este proprietar pe cladire cine vine la licitatie sa cumpere 
terenul de sub cladirea proprietatea domnului Cojocari? 
Dl. SECRETAR:   Trebuie respectate regulamentele de urbanism si legile in vigoare. 
Dl. STOIA:  Nu sunteti in masura sa vorbiti despre respectarea legilor. 
Dl. SECRETAR: Spuneti-o pe nume atunci: este cu tenta aceasta sau este pentru binele orasului? 
Dl. STOIA:  Pentru binele orasului. 
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Dl. SECRETAR:  Atunci sa se respecte legea. 
Au fost 3 hotarari, nu 50 de-ale dumneavoastra, din care una a fost atacata in contencios. Asta e a 
patra care e propusa de dumneavoastra. Noi trebuie sa respectam legalitatea. 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 

- 10 voturi pentru 
-   2 voturi impotriva 
-  6 abtineri 

 
 
 

PUNCTUL  22 AL ORIDNE DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1497/2007, pentru spaţiul cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Dropiei nr. 5, încheiat 
cu Clubul Sportiv „NIMB. 
 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 -11 voturi pentru 
 -  2 voturi impotriva 
 -  4 abtineri 
 
 
   PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 1502/2007 pentru spaţiul cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara str. Vasile Alecsandri nr.1, încheiat cu 
Agenţia Naţională Antidrog – Centrul Regional de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog 
Timişoara. 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 -17 voturi pentru 
 -  2 abtineri 
 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINIE DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 1447/2003 pentru spaţiul cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Calea Buziaşului nr.28, 
încheiat cu S.C. APOTHECARIA S.R.L. 
 
Dl. MOSIU:   Cine este pentru ? 

- 8 voturi  pentru 
- 3 voturi impotriva 
- 8 abtineri 
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PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 

 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1491/2007 pentru spaţiul din 
Timişoara, str. Cronicar Neculce nr.1, încheiat cu Asociaţia Handicapaţilor Locomotor Timiş. 
 
Dl. PRIMAR:  Aici trebuie sa tinem seama si de latura sociala. Oamenii au fost evacuati  in 
urma cu 7-8 ani, abia am gasit un spatiu pe str. Ion Neculce, spatiul l-am aranjat, le-am facut 
rampa, sant oameni cu dificultati la care trebuie sa le gasesti un spatiu langa mijloace de transport 
in comun. 
Stiu ca din punct de vedere juridic s-a depasit marja aia care exista si juridic este corect dar 
oamenii astia au niste probleme de comunicare  
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 -17 voturi pentru 
 -  1 abtinere 
 
Dl. MOLDOVAN:  Deja cred ca incepem sa ne iesim din toate... Mergem cu scrupulozitate, 
chiar si in cazul anterior vad ca cererea era facuta cu aproape 2 luni inainte de expirare. Nu mai 
inteleg ce vede juridicul si nu stim noi. In comisia de SAD-uri s-au propus prelungiri de contrate 
noi. Acuma, cu exces de zel de legalitate, nu stiu ce vrem sa dovedim. 
Dl. ORZA:  Excesul asta de legalitate este formulat exagerat. Este vorba ca nu au depus o cerere 
la timp. Este o chestiune de forma si nu de fond. 
Dl. PRIMAR:  Ei au depasit termenul.  
Dl. MOLDOVAN:  Si ceilalti petenti au aceleasi drepturi . 
 
 
 
    PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 

 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.1220/2001 pentru 
spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Piaţa 
Victoriei nr. 6, încheiat cu Fundaţia pentru  Culturism „Hercules” Timişoara. 

 
 
Dl. MOLDOVAN:   Vreau sa intreb daca nu cumva asta a expirat  si din cauza ca noi l-am tot 
amanat si nu l-am votat ? 
 Exista o practica,am fost sesizat de genul de returnare acte pe motivul de expirare CF dar 
CF-ul era bun cand s-a depus. Din lipsa de ocupatie a functionarilor expira diferite documente si 
noi ne trezim ca le respingem cererile. 
Dl. SECRETAR:  Hotararea nr. 232 din 28.06.2011 i s-a respins cererea de prelungire a 
contractului asta de inchiriere. Deci a fost respins inca din 2011. 
 Acuma veniti din nou dupa inca un an de atunci ca sa-l faceti. 
Dl. ORZA:  Vreau sa va spun despre cine este vorba.Cu foarte multi ani inainte , Clubul 
Electromotor avea un centru de culturism, erau oamenii care au facut haltere si care au facut 
traditie in sportul asta in Timisoara. Ei aveau un spatiu sub Camera de Comert, in subsol, unde 
era igrasie. Oamenii si-au facut scule de culturism, nu de fite ci facute manual si continuau sa 
produca campioni. 
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 Unul dintre ei este Ion Mititelu  care este campion permanent desi are deja o varsta 
remarcabila si care tot ia premii. Este vorba de niste oameni sufletisti care in momentul in care 
Camera de Comert a evacuat tot de acolo si si-a recuperat spatiul, oamenii respectivi au fost 
bagati intr-un alt subsol din Timisoara in aceleasi conditii precare pentru sportul de performanta, 
aici. Vorbim de oameni care nu fac afaceri ci fac sport. 
 Absurd am votat impotriva prelungirii acestui contract. 
 
Dl. MOSIU: Cine este pentru ? 

- 14 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 
- 4 abtineri 

 
 

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 1299/2001, pentru spaţiul 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Piaţa Libertăţii nr. 1, 
încheiat cu Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit – Programul SAPARD 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 

- 14 voturi pentru 
-  5 abtineri 

 
 

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1501/2007, pentru spaţiul cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, Piaţa Romanilor nr.1, 
încheiat cu Asociaţia Luptătorilor din Timişoara Arestaţi în Revoluţia din 1989. 
 
Dl. MOSIU:   Nu are viza juridicului. Cine este pentru ? 

- 13 voturi pentru 
-  5 abtineri 

 
 

SUPLIMENTAR 1 
 
Proiect de hotarare privind  dezmembrarea parcelei inscrisa in CF 405720 Timisoara nr. Top 
17292, situata in Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 16 A. 
 
Dl. PRIMAR:  Este o finantare europeana. 
Dl. ORZA:  Este vorba de dezvoltarea orasului 
D-na JUNIE:  Va rog, din punct de vedere juridic nu existe nici o problema.Este o cerere de 
superficie dar cel care a facut cererea de superficie a fost de acord sa renunte la solicitarea pe 
aceasta bucata de teren si sa fie de acord cu dezmembrarea. Nu exista probleme juridice, nu 
exista probleme de patrimoniu.  
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
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- 18 voturi pentru 
 
 
SUPLIMENTAR 2 
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
municipiului Timişoara şi proiect de hotărâre privind atribuire teren pentru interes public 
 

DL. MOŞIU: Aş vrea să pun o întrebare domnului secretar. Noi am mai procedat în 
chestiuni de genul acesta prin care solicitam emiterea unei hotărâri de guvern în vederea 
transferului, administrării ş.a.m.d. în favoarea municipiului Timişoara. Văd că avem 2 proiecte de 
hotărâre cam diferite. Întrebarea mea este: în CF apare administrarea de către Ministerul de 
Interne, poliţia de Frontieră. În cazul acesta eu cred că totuşi este necesar să ne adresăm 
guvernului pentru a transmite administrarea. Deci proiectul de hotărâre emis de executiv, 
probabil propus de dvs e ok, dar nu rezolvă problema. Noi chiar trebuie să cerem Guvernului 
transferul dreptului de administrare.  

DL. SECRETAR: Un domn consilier, prezent aici m-a asigurat că nu e nici un fel de 
problemă. Nu dau nume. 

DL. MOLDOVAN: Eu optez pentru varianta propusă de dl. Stoia. 
DL. SECRETAR: Problema este următoarea: la varianta propusă de dl. Stoia şi cea 

propusă de noi e aceeaşi esenţă. Pentru rigurozitate, noi până în 2010 am spus că se aprobă 
completarea inventarului bunurilor. Ne-a trimis Guvernul înapoi notă scrisă să scriem riguros că 
se însuşeşte apartenenţa la domeniul public. Asta e formula consacrată de Guvern. Noi nu putem 
să venim cu invenţii sau să spunem altceva. Eu nu am nimic împotrivă. E propunerea domnului 
consilier Stoia, poate să o facă aşa cum a scris aici, dar îşi îngreunează situaţia.  

DL. MOŞIU: Care Guvern? 
DL. SECRETAR: Guvernul care a fost şi va fi. 
DL. STOIA: Nu ai ce să îţi însuşeşti din moment ce nu ai primit nimic. Tu trebuie întâi să 

ceri apoi să îţi însuşeşti. 
DL. ORZA: Eu cred că iar intrăm în nişte termeni de acest gen din care nu înţelegem 

nimic, eu zic că propunerea făcută era ok. 
DL. TOADER. Şi în alte situaţii îmi aduc aminte ca întotdeauna municipiul timişoara prin 

hotărâre de consiliu local a solicitat guvernului României emiterea unei Hotărâri de Guvern 
privind trecerea din domeniul public al statului român în domeniul public al municipiului 
Timişoara. Eu aşa îmi aduc aminte că sunt şi prevederile legale în acest sens. Niciodată nu ne-am 
însuşit proprietatea Statului român printr-o hotărâre de consiliu local. Eu nu îmi aduc aminte de 
acest lucru.  

DL. SECRETAR: Din 2010 încoace toate hotărârile au fost aşa, la art. 1 se însuşeşte şi la 
art. 2 se completează. Noi le-am trimis până în 2010 direct cu „se completează inventarul 
bunurilor” şi s-a întors de la Bucureşti, am pierdut 1 an de zile. Eu nu am nimic împotrivă, nu e 
parcarea mea. 

DL. MOŞIU: Trecem la vot. 
D-NA BLAJ: Ce votăm? 
DL. SECRETAR: Păi în primul rând uitaţi-vă la proiectul propus de dl. Stoia  nu respectă 

rigoarea juridică. 
DL. PRIMAR. Pe fond e acelaşi lucru, doar că exprimarea în textul formulat de domnul 

Secretar şi avizat juridic e conform cu ceea ce ni se cere de la Guvern, iar în exprimarea d-lui 
Stoia, care în fond e identică cu cea a executivului e doar o altă formulare. Mie îmi e totuna ce 
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votaţi, dar important e să votaţi să îl putem trimite la Bucureşti pentru că şi aşa avem sute de 
poziţii patrimoniale care stau de ani de zile. Cum doriţi. 

DL. STOIA: Colegul de la PNTCD are un amendamenmt cu care eu am fost perfect de 
acord.  

DL. TOADER: Eu în primul rând doresc să îl felicit pe dl. Stoia, pe dl. Ciuhandu şi pe cei 
doi viceprimari pentru că vor aduce prin această iniţiativă un bun de valoare inestimabilă în 
patrimoniul oraşului. Eu încă o dată cred că logica ne spune ca Guvernul României să treacă din 
proprietatea statului în proprietatea municipiului.  

DL. MOŞIU: Faceţi vă rog amendamentul.â 
DL SECRETAR: La punctul 8 am avut o sută de poziţii cu se înuşeşte şi se completează 

iar aici e acelaşi lucru. Deci ne ducem la Guvren cu 2 treburi diferite? Nu e rigoare juridică.  
DL. TOADER: Eu am să fac amendamentul şi probabil colegii îl vor vota.  
La proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Stoia Traian propun ca art. 1 să fie astfel:  
„Solicitarea emiterii unei Hotărâri de Guvern privind trecerea din domeniul Public al 

Statului Român a imobilului teren în suprafaţă de 34524 mp, identificat prin nr. topo 29863 
înscris în CF 409004 provenit din conversia CF vechi, în domeniul public al municipiului 
Timişoara” 

DL. MOŞIU: Supun la vot amendamentul făcut: 
18 voturi pentru 
1 abţinere 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre: 
18 voturi pentru 
DL. MOŞIU: Am terminat cu proiectele de patrimoniu. Trecem la discutarea celorlalte 

proiecte. 
 
PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 

2012 
 
DL. ŢOANCĂ: Am două amendamente care sunt avizate de direcţiile de resort din 

primărie.  
Se modifică anexa nr. 1 la Bugetul local pe 2012  astfel: se diminuează cu suma de 250 mii 

lei titlul IV „Subvenţii” reprezentând subvenţii acordate RATT, poziţia 84.02.03.02 „ Transport 
în comun” şi se suplimentează titlul II „Bunuri şi servicii” la 84.02.03.03 „Străzi” cu aceeaşi 
sumă, pentru activitatea de reparaţii străzi.  

Al doilea amendament: Având în vedere necesitatea achiziţionării unor materiale destinate 
activităţilor didactice necesare procesului de instruire a elevilor în domeniul medical la colegiul 
naţional Ana Aslan Timişoara se propune cuprinderea  în programul de investiţii din surse proprii 
a sumei de 37,61 mii lei la capitolul 65.10.04.02 Cheltuieli de capital. Cu această sumă se 
diminuează cheltuielile curente de la venituri proprii Titlul II „ Bunuri şi servicii” de la art. 
20.05.30”Alte obiecte de inventar”. 

DL. MOLDOVAN: Urmare a unor discuţii purtate cu Serviciul Buget vă propun 2 
amendamente: 

În urma analizei execuţiei de casă la data de 23.05.2012 se constată încasări suplimentare la 
veniturile din proprietate respectiv poziţia 30.02.08 „Venituri din dividente” în valoare de 701,66 
mii lei. Având în vedere Nota de fundamentare nr. 7549/28.05.2012 a Direcţiei Poliţiei Locale 
privind necesitatea şi oportunitatea achiziţiei a trei autoturisme pentru desfăşurarea activităţilor 
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de transport valori şi a celor specifice de intervenţie, solicit aprobarea alocării sumei de 229,50 
mii lei la cap. 61.02 Ordine publică şi siguranţă naţională, cheltuieli de capital. 

Al doilea amendament: Având în vedere referatul Teatrului German nr. 2198/03.05.2012 
pentru activitatea curentă a instituţiei, solicit suplimentarea cheltuielilor la titlul II „Bunuri şi 
servicii” 67.02.03.04 „Instituţii publice de spectacole şi concerte” – teatrul German, cu Cuma de 
150 mii lei. 

D-NA SARACAN: La propunerea Direcţiei economice formulez următorul amendament: 
Se modifică anexa nr. 1 Buget local 2012 şi Anexa nr. 3 program dezvoltare 2012 astfel: 
Se modifică veniturile bugetului local cu suma de 1.103,31 mii lei poziţia 42.02.13 – 

Subvenţii pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor 
şi cu suma de 322,16 mii lei poziţia 30.02.08 „Venituri din dividende” (ca urmare a încasării 
suplimentare) se suplimentează cheltuielile – secţiunea de dezvoltare, cheltuieli de capital suma 
de 1425,47 mii lei (1103,31 buget de stat şi 322,16 contribuţie buget local) pentru programul 
„Implementarea şi realizarea proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare 
autorizării grădinilor zoologice”. 

DL. MOŞIU: Au avut viza celor de la Direcţia economică, v-aş ruga să votăm în bloc: 
Deschid procedura de vot: 
18 voturi pentru 
Supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele formulate: 
19 voturi pentru 
 
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timişoara la 

data de 31 martie 2012 
 
DL. MOŞIU: Iniţiez procedura de vot: 
17 voturi pentru 
1 abţinere 
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor  locale  în Municipiul Timişoara 

pentru anul 2013 
 
DL. JICHICI: Am un amendament la acest proiect de hotărâre. Având în vedere şi poziţia 

exprimată de Ministrul dezvoltării privind alocarea de fonduri pentru proiectele de reabilitare 
propun excluderea art. 10 din proiectul de hotărâre şi renumerotarea articolelor următoare şi de 
asemenea excluderea anexei 7 din proiectul de hotărâre.  

DL. ŢOANCĂ: Se referă la taxa de habitat.  
DL. MOŞIU: Vă rog să citiţi art. 10. 
DL. JICHICI: Se constituie pentru anul 2013 taxa de habitat în conformitate cu procedura 

prevăzută în art. 7 din prezenta hotărâre. 
DL. PRIMAR: Eu sunt obligat să vă aduc la cunoştinţă următorul fapt: până vor veni banii 

de la Minister eu vă spun o chestiune care s-a întâmplat ieri. Ieri am fost la Liceul Lenau şi am 
prezentat proiectul de reabilitare a acestui liceu pe bani germani. Până acum Guvernul german a 
dat 3milioane 200 mii euro pe diverse acţiuni în Timişoara şi mai dă acum 5 milioane, după 6 ani 
reuşim să semnăm şi să intrăm în posesia banilor, tot din cauza inepţiei la nivel guvernamental. 
Neamţul ne-a zis în felul următor şi am aici martori, că guvernul german din respect pentru oraşul 
Timişoara şi pentru comunitatea germană din Timişoara, face acest efort pentru că sunt conştienţi 
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că aici e un focar de cultură germană şi există o moştenire de acest gen. Gândiţivă ca aceştia sunt 
ultimii bani care ne mai vin pentru că guvernul german nu mai poate aloca bani pentru astfel de 
ajutoare pentru o ţară membră UE. Mi s-a spus că ar fi bine să ne gândim pe viitor pentru că şi 
noi ca şi comunitate avem o obligaţie faţă de aceste bunuri. Banii noştrii vin, se duc şi alţii nu mai 
vin. Dacă nu creaţi un mecanism indigen, lucrurile nu vor mai merge pe ajutoare germane. Eu am 
făcut această propunere de 40 de lei pe an tocmai ca să facem dovada că venim şi noi cu o 
anumită contribuţie la bunurile patrimoniale care ne caracterizează şi cu care ne fălim atât. Eu mă 
simt dator să vă spun acest lucru pentru că mi s-a recomandat şi chiar am stat pe gânduri să o 
retrag tocmai ca să nu stric campania electorală, dar ca om nu pot să o fac. Votaţi, dvs sau 
retrageţi această propunere şi bineînţeles că şi partenerii germani vor trage consecinţele de 
rigoare. Dar e absolut ruşinos ca un oraş care aspiră la titluri europene de Capitală Europeană nu 
poate găsi resursele necseare într-un fond bugetar gestionat public ca să poată constitui un 
asemenea fond din care să se reabiliteze şcoli sau alte clădiri de interes public, monumente 
istorice. Eu trebuie să vă spun aceste lucruri pentru că am participat la discuţie, dvs votaţi cum 
vreţi.  

DL. JICHICI: Aş dori să motivez, pentru că într-adevăr sunt de acord cu ce zice dl. Primar 
că nu e în regulă să nu putem aloca bani pentru aşa ceva, după cum nu e în regulă nici să 
acoperim datorii de 73 de milioane la ANAf ale RATT. Această taxă de habitat, în primul rând nu 
se poate pune doar pe spinarea persoanelor fizice, în condiţiile în care sunt nenumărate persoane 
juridice care deţin foarte multe imobile în oraş. Este cazul meu personal. Eu nu mă pot uita în 
ochii vecinilor mei din blocul unde firma mea deţine câteva apartamente când trebuie să le spun 
că ei trebuie să plătească taxa de habitat şi eu nu. Este profund incorect.  

DL. PRIMAR: Asta era doar o propunere, dvs o puteţi completa, dar cred că vă puteţi uita 
liniştit în ochii lor, când se reabilitează faţadele tot pe bani de la bugetul local din banii altor 
timişoreni. Puteţi să o discutaţi şi să o amnedaţi, că o tot discutăm de 3 ani de zile. Eu nu am 
nimic împotrivă, nu o votăm acum, mai amânăm un an, consiliul local peste un an va trebui să 
dezbată problema. Între timp mai pică nişte stucaturi. Ieri mergeam pe str. Blaga şi era o macara 
care demonta nişte stucaturi de pe o clădire fostă a armatei. S-a vândut la chiriaşi şi aceia nu sunt 
în stare să îşi onoreze calitatea de proprietari. 

DL. MOLDOVAN: În cadrul comisiei nr. 3 am mai propus un amendament referitor la 
completarea Anexei nr. 3 privind procedura, crireriile şi condiţiile de acordare a scutirii la plata 
impozitelor pe clădiri datorat de persoanele fizice, pentru cei care aduc anumite îmbunătăţiri 
imobilului. Vă propun următorul text: 

Completarea anexei nr. 3 cu următorul alineat: 
Scutirea se acordă proprietarului clădirii la care s-au efectuat lucrările prevăzute în 

următoarea anexă precum şi moştenitorilor acestuia. Dovada calităţii de moştenitor se va face cu 
actele de identitate şi certificatul de deces în cazul descendenţilor de gradul 1 şi a soţului 
supravieţuitor şi pe baza certificatului privind calitatea de moştenitor în cazul celorlalte clase de 
succesori.  

DL CIUHANDU: La art. 1 Comisia 1 a avut un amendament. La art. 1 lit. b cota de 
impozitare care se aplică valorii de inventar a clădirii la calculul impozitului pe clădiri la 
persoane juridice, textul spune că se stabileşte la 0,75, propunerea este la 0,5.  

DL. ORZA: Eu am o propunere care vizează introducerea făcută de dl. Jichici pentru că nu 
cred în situaţiile în care în loc să îmbunătăţim ceva votăm împotrivă fără nici un fel de 
contribuţie. Sunt de acord cu acest lucru: haideţi să propunem la taxa de habitat pentru persoane 
fizice la jumătate cât era propus şi pentru persoane juridică, că tot s-a redus acel impozit pe 
clădiri şi el este undeva la jumătatea marjei care Consiliul Local poate să o ia în România, 
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raportat la acest subiect, să mărim acea taxă cu 0,01% iar suma respectivă să se adune la jumătate 
cât a fost propus pentru persoane fizice şi să se constituie în acel fond pe care Consiliul Local îl 
gestionează. Deci 0, 01% adăugat la persoanele juridice. Suma la impozitul pe clădiri e stabilită 
de noi la persoane juridice, o mărim cu 0,01 şi diferenţa respectivă intră strict la reabilitare. 

DL. MOŞIU: Şi la persoane fizice să fie 20 de lei? 
DL. ORZA: Da jumătate cât s-a propus iniţial. 
DL. ŞTEFAN: Aici se spune că taxa de habitat este în cuantum de 40 de lei pe 

contribuabil. La multe apartamente sunt proprietari atât soţul cât şi soţia, ar trebui să se specifice 
pe apartament, să  nu plătească amândoi. Nu este corect.  

DL. BODO: La propunerea d-lui Orza nu pot să subscriu întrucât legea finanţelor publice 
locale nu permite pe partea de buget să venim pentru impozitele şi taxele stabilite de codul fiscal 
să dăm o alocaţie directă şi imediată. Din impozitul pe clădiri nu pot sa spun că se va face un 
anumit lucru. El intră în oala mare şi se aprobă prin buget.  

DL. ORZA: Se poate rezolva foarte uşor dl. director, nu neapărat la taxa respectivă ci 
punem 0,01 din valoarea impozabilă a clădirii. 

DL. BODO: Asta ca un calcul, nu ca o destinaţie dată. 
DL. ORZA: Exact.  
DL. BODO: Asta se poate. Aş mai vrea să spun un lucru. Taxa de habitat nu e o chestiune 

care ţine de persoana fizică sau de persoana juridică aşa cum aţi gândit-o dvs, legată de 
proprietar, fiind proprietar trebuie să plăteşti o taxă. Acela este impozitul pe clădiri datorat de 
persoane fie că sunt juridice sau fizice, pentru proprietăţile pe care le deţin. Taxa de habitat se 
referă la calitatea de locuitor al municipiului Timişoara. Singura raţiune în baza căreia am 
conectat această chestiune de proprietate este legată de cuantumul redus al acestei taxe şi 
cheltuielile de administrare a creanţei. Am dorit să spunem că îl datorează toate persoanele fizice 
pentru că ele locuiesc, societăţile comerciale nu locuiesc în Timişoara, nu respiră în Timişoara, 
toate persoanele fizice care au mai mult de 18 ani ar trebui să plătească această taxă, dar noi nu 
avem persoanele în baza de date şi atunci ar trebui să mişcăm oameni să-i punem să aducă 
declaraţii, să emitem decizii de impunere pentru aceste persoane, ceea ce ar implica nişte 
cheltuieli de administrarea a creanţei care pot să depăşească nivelul taxei colectate. Nu am fi 
realizat nimic. Singura raţiune pentru care am conectat omul de proprietate este în vederea 
reducerii costurilor de administrarea a acestor venituri.  

DL. MOŞIU: Dl. director, cum vi se pare că această taxă este unică indiferent că stai la 
periferie sau în centrul oraşului? E o întrebare care ne este pusă de toţi locuitorii oraşului şi chiar 
e pertinentă. Sunt persoane în Piaţa Unirii care încasează mai multe mii de euro. 

DL. BODO: Mai devreme am şi răspuns la această întrebare. Nu este conectat de 
proprietatea pe care o deţin că e valoroasă sau nu iar cetăţenii municipiului Timişoara se pot 
deplasa liber în municipiul Timişoara. Ştiu că piaţa Unirii este o locaţie în care ne desfăşurăm şi 
ne petrecem timpul liber, dar faptul că în centrul oraşului venim şi ne plimbăm pe corso că aşa 
am fost învăţaţi de copii de aceea plătim un preţ egal, fiindcă toată lumea, indiferent că locuim la 
periferie sau nu, ne deplasăm şi ne măşcăm liber în acest oraş şi beneficiem în mod egal de 
frumuseţea acestui oraş, sau cel puţin aşa ar trebui să se întâmple.  

DL. MOŞIU: Mai este o problemă de orgoliu. În Piaţşa Unirii este o clădire unde are sediul 
un important partid, se numeşte Palatul Steiner şi eu mă îndoiesc că un partid aflat la guvernare ar 
fi de acord ca din bani publici să-şi reamenajeze faţada.  

DL. PRIMAR: Noi nu dăm la partid, dăm la clădiri. 
DL. BODO: Şi aici avem o soluţie.  
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DL. MOŞIU:  Eu sunt convins. Ar trebui să fie diferenţiat, e o părere personală. Toată 
lumea asta întreabă de ce să plătesc eu 40 de lei în Freidorf ca şi în Unirii.  

DL. BODO: Eu am dat un răspuns, dvs puteţi să faceţi amendamente, să împărţiţi oraşul, 
să faceţi pentru unii mai puţin şi pentru alţii mai mult. 

DL. ORZA: E corect că trebuie diferenţiat, dar diferenţa asta trebuie să o facă Consiliul 
local aici. 

DL. MOŞIU: Despre asta vorbeam. 
DL. ORZA: Da e ok, dar hai să o facem.  
D-NA JUNIE: Taxa se percepe de la toată lumea. Utilizarea banilor se face prin hotărâre 

de consiliu local. După cum vedeţi dl. Bodo a scris acolo că se va folosi cel puţin în primii ani 
pentru clădiri proprietate publică, deci nu pentru clădiri proprietate privată. În al doilea rând se 
adresează clădirilor din patrimoniu. Acestea sunt protejate iar proprietarii au obligaţii 
suplimentare faţă de proprietarii obişnuiţi. Atâta vreme cât au obligaţii suplimentare pentru că îi 
obligăm să aibe grijă de un patrimoniu al nostru, al tuturor mi se pare că e moral ca autorităţile să 
le dea sprijin. Aşa se întâmplă în toate ţările din Europa. Nu se cheamă taxă, se cheamă fonduri 
speciale pentru acest lucru. În al treilea rând, dacă spuneţi aşa nu mi se pare normal ca un 
proprietar de casă să plătească pentru reabilitarea termică a blocurilor.  

DL. MOŞIU: Conform Legii 422 este obligatoriu ca din bugetul Primăriei să se aloce o 
sumă pentru reabilitarea clădirilor istorice de importanţă A, care în momentul de faţă sunt în jur 
de 40. Astea sunt prioritare nu cele 14500. 

D-NA JUNIE: Nici nu se poate decât pe cele de pe 422.  
DL. ŢOANCĂ: Văd că aveţi chef de vorbă, este şi o situaţie importantă pentru oraş. 
DL. MOŞIU: E o problemă importantă, nu că am eu chef de vorbă.  
DL. ŢOANCĂ: Eu subscriu la ce spunea dl. Primar la alt punct 20, e o problemă prea 

importantă şi cu impact foarte mare, este şi o restanţă a actualului consiliu local, eu propun să 
votăm amendamentele, să lăsăm discuţiile inclusiv cu propunerile d-lui viceprimar Orza la 
latitudinea noului consiliu local. Nu mi se pare normal ca în ultima şedinţă de plen din mandatul 
2008 – 2012 să tranşăm o asemenea problemă, care într-adevăr de 3 ani se tot învârte într-o formă 
sau alta. De asta zic că putem invita la discuţii şi ONG-urile care au vrut să retragă acest punct în 
întregime de pe ordinea de zi şi nu mi se părea normal să nu stabilim impozitele şi taxele pentru 
că derivă din lege, dar acest punct dacă s-ar fi notat amendamentul domnului consilier Jichici 
toată tona aceasta de discuţii se putea reporta pentru toamna acestui an.  

DL. ORZA: Nu este genul de hotărâre care intră în ansamblul acesta de hotărâri pe care le 
ia viitorul consiliu local, spre exemplu în septembrie când se va întruni pentru prima dată pentru 
că taxele se votează în luna mai pentru tot anul viitor, deci practic neluarea unei decizii amână cu 
un an aplicarea acesteia. 

DL. MOŞIU: Deci merită să o discutăm.  
Supun la vot amendamentul domnului consilier Jichici. Iniţiez procedura de vot: 

-14 voturi pentru 
  - 3 voturi împotrivă 
  -  1 abţinere 
Supun la vot amendamentul domnului Ciuhandu: 
DL. BODO: Aşa au trecut şi dăţile trecute fără să se ştie vorba despre ce e vorba aici. Când 

am avut propunerea de cotă pentru impozitul datorat de persoanele juridice la impozitul pe clădiri 
am avut 1,5, s-a propus 0,75 şi s-a înjumătăţit. Acum propunerea e o treime faţă de ceea ce e 
permis de lege. Trecem de la 0,75 la mai puţin. Dacă până mai devreme la un punct s-a vorbit de 
bietele societăţi comerciale care vin să contribuie şi ele la bunăstarea oraşului acum venim să 

 18



reducem impozitul şi îl coborâm de la 0,75 la 0,5, ceea ce înseamnă în jur de 12 milioane de lei în 
minus pentru bugetul de anul viitor.  

DL. PRIMAR: Pe mine problema aceasta nu o să mă mai privească, dar nu mi se pare bine 
lucrul acesta. Anul acesta avem un buget foarte bun pentru că peste 30 milioane de lei ne vin din 
proiecte europene care toate merg pe investiţii în infrastructură şi alte domenii. Dacă mergem pe 
varianta asta, nu se poate trăi în comunism, că după stilul acesta se doreşte ca nimeni să nu mai 
plătească nimic, toţi să circule pe gratis, căldura gigacaloria să fie la 0 ş.a.m.d. Nu se poate aşa 
ceva. Eu nu cred că e corect să scădem acum, eu ştiu că dă bine la electorat, aici e tragedia, că în 
31 mai trebuie să predăm hotărârea cu impozitele şi taxele pentru anul viitor şi în 10 iunie sunt 
algerile. Efectiv vă spun că nu se poate aşa ceva. Proiectele europene vin o dată, nu vin în fiecare 
an şi ele vin cu destinaţie precisă. Gândiţivă că e întreţinerea oraşului, sunt o serie de servicii 
publice care trebuiesc întreţinute, iluminat, curăţenie etc. Nu se poate chiar aşa să nu contribuim 
cu nimic şi doar să primim. Uniunea Europeană ne dă, Guvernul german ne dă, sperăm că ne dă 
şi Guvernul României, că am înţeles că se perindă pe aici tot felul de miniştrii, dar asta nu ne 
abilitează să gândim să nu mai dăm nimic şi să aşteptăm să ne pice banii. Eu v-aş ruga să vă 
gândiţi foarte serios. Nu am nici un fel de interes pentru că efectiv din 10 iunie nu mai aveţi 
treabă cu mine, dar eu gândesc că e o responsabilitate faţă de viitorul oraşului.  

DL. ORZA: Dacă ţin eu bine minte, noi am scăzut taxa aceasta, au fost nişte pierderi la 
bugetul local foarte mari, problema e în felul următor: în momentul de faţă suntem la jumătatea 
marjei în România. Firmele plătesc în oraşe de talia Timişoarei mult mai mult decât plătesc în 
timişoara deşi tot timpul auzim că sunt taxele cele mai mari în Timişoara. E fals. La Arad se 
plăteşte mai mult pe taxa asta, la Braşov se plăteşte mai mult, suntem la jumătatea marjei, mă 
întreb unde e capătul acesteia? În Târgu Jiu unde nu sunt firme? În zona minieră? Totuşi suntem 
oraşul Timişoara. Nu cred că este o problemă să rămânem măcar unde am fost, dacă nu creştem. 

DL. MOLDOVAN: Trecând amendamentul domnului Jichici cred că putem să mergem pe 
principiul repetat de mulţi colegi în ultimii ani şi cel mai acut acum, să ne menţinem la ce a fost 
acnul trecut şi acum 2 ani, deci nici nu majorăm, nici nu micşorăm. De ce să încărcăm bugetul 
local pentru următorul consiliu cu diminuarea unor resurse financiare. Eu nici nu cred măcar că e 
o chestiune electorală, pentru că se referă la persoane juridice şi câţi patroni or fi în Timişoara 
dacă votează toţi, nu văd cât ar conta ca procent, dar cred că e corect pentru oraşul Timişoara să 
ne menţinem nivelul taxelor şi impozitelor actuale. Dacă consiliul următor decide micşorarea sau 
majorarea e ok. Probabil că e bine că nu s-a votat nici o majorare nici o introducere a unei taxe 
noi. 

DL. JICHICI. Nu e electorală că e propusă de partidul care nu are candidat. 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot pentru acest amendament: 
 -8 voturi pentru 
 -8 voturi împotrivă 
 -3 abţineri 
Supun la vot amendamentul domnului Moldovan: 
 -14 voturi pentru 
 - 4 abţineri 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre: 
 -15 voturi pentru 
 - 3 abţineri 
 
PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
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Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara 

 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 
 -6 voturi pentru 
 -3 voturi împotrivă 
 -7 abţineri 
 
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei 

Fiscale a Municipiului Timişoara 
 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 
 -13 voturi pentru 
 - 2 voturi împotrivă 
 --3 abţineri 
 
 
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Casa de 

Cultură a Municipiului Timişoara 
 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 
 -10 voturi pentru 
 -2 voturi împotrivă 
 -4 abţineri 
 
 
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru Spitalul 

Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeş” Timişoara 
 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 
 -16 voturi pentru 
 - 1 abţinere 
 
 
PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de 

transport public local de persoane prin curse regulate aprobat  prin art.2 din Hotărârea Consiliului 
Local nr. 108/27.03.2012 

 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 
-14 voturi pentru 
- 1 abţinere 
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PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  completarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 149/24.04.2012 

privind aprobarea avalizării de către  Municipiul Timişoara a biletelor la ordin emise de către 
S.C. International Recycling Energy S.A.  în vederea finanţării proiectului „Valorificarea 
energetică a combustibilului alternativ obţinut din deşeuri municipale, prin realizarea unei 
instalaţii şi încadrarea acesteia în cadrul CET Sud Timişoara 

 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 

-17 voturi pentru 
- 1 abţinere 

 
 
PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local  nr. 

42/2000 privind  modificarea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă 

 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 

-16 voturi pentru 
 
 
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Instrucţiunilor pentru ofertanţi şi a contractului cadru 

de concesiune pentru concesionarea prin licitaţie publică a terenului din strada Ştefan cel Mare 
nr.44 înscris în CF nr. 420718 în suprafaţă de 336 mp, în vederea realizării unei parcări publice 
ecologice 

 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 

-15 voturi pentru 
- 2 abţineri 

 
 
PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri aferent  

apartamentelor nr.2/b şi nr. 2/c situate în Timişoara, str. Timotei Cipariu nr.3, datorat bugetului 
local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2012, Fundaţiei Estera 

 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 

-14 voturi pentru 
- 2 abţineri 
- 2 voturi împotrivă 

 
 
PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate 

în Timişoara str. Ciprian Porumbescu nr. 59, datorat bugetului local  al municipiului Timişoara 
pentru anul fiscal 2012, Asociaţiei Onco Help 
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DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 

- 17 voturi pentru 
- 1 abţinere 

 
 
PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb  de autovehicule între Municipiul 

Timişoara şi Centrul de Servicii Sociale „Pentru Voi” 
 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 

-16 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul 

de investiţie”Modernizarea Parcului Lidia (Pădurice Giroc)” 
 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 

-15 voturi pentru 
- 1 vot împotrivă 
- 1 abţinere 

 
 
PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public 

în Municipiul Timişoara – zona de sud 
 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 

- 17 voturi pentru 
 
 
PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea realizării lucrărilor de extindere la iluminatul public 

în Municipiul Timişoara – zona de nord 
 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 

- 18 voturi pentru 
 
 
PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Amenajare spălătorie 

auto conform Hotărârii Consiliului Local nr. 102/2009”, Calea  Şagului nr. 180, Timişoara 
 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 

 -15 voturi pentru 
 

 22



PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere zona de 

servicii, depozitare, industrie în extravilan Timişoara”, C.F. nr. 410312 nr.cad. A 1299/1/15/b/2, 
extravilan, Timişoara 

 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 

- 18 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 100.000 lei în vederea  continuării lucrărilor 

de construcţii începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenţilor corpurile B,C şi D 
 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 
14 voturi pentru  
1 abţinere 
 
 
PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2012 – 012596/23.05.2012 a  d-lui Miza Mihai prin av. Sergiu Stănilă, 

referitoare la  Sesizarea adresată Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, cu privire 
la Contractul de asistenţă pentru proiect care urmează a fi semnat între Municipiul Timişoara, 
S.C. AQUATIM S.A. şi BERD 

 
DL. MOŞIU: Domnul secretar dacă doriţi să faceţi vreo completare? 
DL. SECRETAR: Eu nu am nici un fel de completare, e o adresă, o luaţi la cunoştinţă şi 

viitorul consiliu va vedea. Nu e nimic de votat aici. 
AVOCAT: Avocat Paul Chiş mă numesc şi sunt reprezentantul convenţional al domnului 

Miza. Prin înscrisul care a ajuns în faţa dvs, noi am dorit să vă aducem la cunoştinţă faptul că 
municipiul Timişoara dispune de proprietatea privată a domnului Miza fără a avea un just titlu. 
Raportat la faptul că atunci când s-a făcut propunerea şi documentaţia pentru a se obţine acel 
împrumut pentru retehnologizarea Uzinei de Apă 2-4 Timişoara s-a prezentat un CF pe care într-
adevăr Statul Român este proprietar, însă pe acel teren se află doar birouri iar din adresa emisă de 
Directorul general al Aquatim rezultă că toate utilităţile pentru funcţionarea Aquatim-ului, 
respectiv bazinele de apă ş. A.m.d. se află pe proprietatea domnului Miza. În consecinţă dvs 
urmează să luaţi o hotărâre şi să gândiţi faptul că folosiţi terenul domnului Miza fără un just titlu. 
Dvs luaţi hotărârea pe care o consideraţi. 

 
SUPLIMENTAR 3 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

369/2007 
 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 
13 voturi pentru  
1 abţinere 
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SUPLIMENTAR 4 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului complex „Amenajare Complex rutier zona 

Michelangelo etapa II”, a documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum 
şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării 
fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – 
„Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul major de 
intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul „Poli de creştere” 

 
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot: 

- 18 voturi pentru  
 

Cu aceasta şedinţa de azi s-a încheiat, dau cuvântul domnului Secretar şi domnului Primar 
fiind ultima şedinţă din acest mandat. 

DL. SECRETAR: Domnilor consilieri vreau să vă spun acum la final de mandat că din 
punctul meu de vedere aţi fost un consiliu foarte simpatic. Am început mai greu, ca în orice 
căsnicie, dar cu sinceritate vă spun că regret că ne despărţim pentru că chiar am prins drag de dvs. 
Vreau să vă spun la modul cel mai serios că uşa secretarului municipiului este deschisă şi pentru 
cei care nu vor mai fi consilieri şi pentru cei care veţi fi şi aveţi tot respectul meu. Vreau ca acum 
la final de mandat să vă mulţumesc pentru colaborare. Eu nu pot să dau note sau calificative, 
acesta este al cincilea consiliu care prin voia sorţii sunt pe acest post, dar vreau să vă spun că aţi 
fost un consilu bun şi pe final v-aţi perfecţionat foarte mult. Vreau să vă mulţumesc încă o dată şi 
vreau să vă urez sănătate familiilor, toate cele bune şi să ne vedem cu bine.  

DL. PRIMAR: Ce mai pot eu să spun după dl. Secretar, care a cuprins într-un scurt logos 
tot ce era de spus. Eu vă mulţumesc pentru colaborare, regret că nu a fost mai buna, nu pot să vă 
spun că din punctul meu de vedere aţi fost cel mai bun consiliu local, cu tot regretul, dar vreau să 
ne despărţim în condiţii civilizate. Eu vă doresc tuturor succes, împliniri profesionale, familiale şi 
de orice natură, succes în alegeri, pentru că presupun că mulţi veţi merge mai departe şi să ne 
vedem cu bine. Sper că dacă mă voi întâlni cu careva nu îmi va fi ruşine pentru că nu am căutat 
să fac rău nimănui, atât că uneori am avut alte puncte de vedere şi respect şi punctele de vedere a 
altora. Vă doresc succes şi vă mulţumesc. 

DL. MOLDOVAN: Dragi colegi, din păcate acuma schimb puţin nota, dar ţin să vă 
informez că colegul nostru Silviu Sarafolean este într-o situaţie foarte delicată. Eu mă rog pentru 
sufletul lui, mă rog ca Dumnezeu să îi prelungească zilele, a fost alături de noi 16 ani şi sper să 
nu primim o veste proastă în următoarea perioadă şi sperăm ca cel de sus să aibe grijă de dânsul, 
dar din informaţiile pe care le am ne aşteptăm la orice. Sper că dacă vom fi toţi alături de dânsul 
şi ne vom gândi probabil ca Dumnezeu va asculta rugile noastre. Vă mulţumesc. 

DL. MOŞIU: Cu aceasta eu vă mulţumesc pentru tot. Vă urez putere de muncă, sănătate şi 
să ne vedem cu bine.  

 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
 
Cons. SIMION MOSIU           IOAN COJOCARI 
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