
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

                                        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  12.11.2019 cu ocazia sedintei extraordinare  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
 
     Preşedinte de şedinţă – Viceprimar Dan Diaconu 
     Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 20; 
    Au absentat: Andra Blotiu, Laura Chindris, Raluca Popescu, Marius      
Dugulescu, Ioan Mateescu, Mazilu Octavian si Gabriela Popovici; 

 Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, 
domnul viceprimar Dan Diaconu si p. secretar general Caius Suli; 

 

 

 
  

                                                                                                              Anexă 
                                                                                               La Dispoziţia nr. 1352 
                                                                                                 Din data 08.11.2019 

1. Aprobarea Procesului  Verbal  al ședinței  ordinare a  Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara din  25.10.2019. 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în 
Municipiul Timișoara pentru anul 2020. 

3. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent constucțiilor dobândite 
în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timișoara, str. I Negulici nr.34/A. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  dobândirii de către Municipiul 
Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către Șerban Petru, situat în Timișoara, str. Câmpului nr. 71, înscris în CF nr. 
443093 Timișoara, nr. cadastral 443093, suprafață de 3232 mp teren 
intravilan-arabil, destinat drumului și zonelor verzi. 
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5. Proiect de hotărâre   privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timişoara a terenurilor care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate 
de către Buga Viorel, Buga Laura, Bărdeanu Florica, Mâşcă Lucian Marius, 
Mâşcă Irina, Leuşcă Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, Tomoroga Melania-
Alexandra, Lipovan Mariana-Georgeta, Agro-Tellage srl, Costea Vasile, 
Florea Marian, Florea Dorin-Ioan, Magdaş Vasile, Magdaş Letiţia, Bihoi 
Adrian-Ilie şi Bihoi Ioana-Simona. 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timișoara a terenurilor înscrise în CF nr. 448052- Timișoara, CF nr. 448053 
– Timișoara și CF nr. 448054- Timișoara. 

7. Proiect de hotărâre privind privind cumpărarea terenului, situat în Timişoara, 
Aleea Gorniştilor nr. 6, înscris în  CF nr. 422748 Timişoara,  în vederea 
asigurării accesulului  autospecialelor de intervenţie  în caz de incendiu şi 
utilajelor  pentru  executarea unor lucrării de construcţii la  Şcoala 
Gimnazială nr. 27. 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către Ghiurcan Ștefan-Alexandru și Ghiurcan Rodica. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către S.C. AUTOGLOBUS 2000 S.R.L. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timișoara a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către DUCA AMBROZIU și DUCA MARINELA înscrise în CF nr. 444857 
în suprafață de 43 mp și CF nr. 444858 în suprafață de 114 mp, teren 
intravilan destinat drumului public. 

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de cãtre Municipiul 
Timișoara a terenului  înscris în C.F.447329 Timișoara, ce face obiectul 
renunțãrii la dreptul de proprietate de cãtre LOMAS SERV SRL și trecerea 
terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în 
domeniul public al Municipiului Timișoara. 

12. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Convenției de eșalonare la plată a 
sumei 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice 
induse aferente anului 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului din Timișoara, 
str. I. Plavoșin, nr. 21, către Direcția de Asistență Socială a Municipiului 
Timișoara. 

14. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 
351/22.12.1998 încheiat cu S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L. 
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15. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 
954/04.04.2000 încheiat cu   CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII 
SERBIA. 

16. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a 
imobilului din Timișoara, Piața Traian nr. 4, înscris în C.F. nr.429408, 
nr.topografic 5747(provenit din CF vechi nr. 1034) la prețul de vânzare de 
230.000 euro. 

17. Proiect de hotărâre privind operațiunea de dezlipire și ulterior de alipire a 
suprafeței de teren aferentă Liceului cu Program Sportiv Banatul. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de primă înscriere în cartea 
funciarã a imobilului “Liceul Tehnologic Transporturi Auto”, situat în 
Timişoara, str. Ardealul nr.1, cu suprafaţa de 19900 mp. 

19. Proiect de hotărâre privind  tarifele aplicate pentru parcarea pe raza 
municipiului Timișoara. 

20. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza 
PT si Devizului General pentru «Proiect complex de investitii + PT - 
Extindere si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli 
Infectioase si Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 – Extindere 
compartiment de recuperare medicala respiratorie». 

21. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara asupra realizării PUZ ILSA II, zonă mixtă locuințe colective, 
spațiu expozițional, servicii, birouri și parcaje. 

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
”Construire 6 terenuri de tenis, un teren de minifotbal, construcție P+1E 
pentru vestiare și birouri, construcție P pentru sală de mese, loc parcare 
auto”, zona Plopi, CF 433678, Timișoara. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire 
ansamblu comercial cu regim de înălțime parter(strip mall), amenajare 
parcare, spații verzi, organizare șantier, amplasare totem informational”, Bv. 
Liviu Rebreanu, CF 424725, nr.top 8580/1/1/1/2; 8581/2/1/2/2/2, Timișoara. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare 
zonă mixtă:comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectivă în 
regim de înălțime 2S+P+9E+ER”, Calea Torontalului nr.104, Timișoara. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
”Locuință P+1E și împrejmuire” – str. Bela Lugosi FN, identificat prin CF 
448487, nr. cad. 448487, Timișoara. 

26. Proiect de hotărâre  privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor 
beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru 
acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2020, în baza Legii 34/1998. 
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27. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și 
funcționare a obiectivelor sportive aflate în proprietatea Municipiului 
Timișoara. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de Organizare și 
Funcționare a Piețelor țărănești de tip volante, situate în Timișoara zona 
parcării Stadionului ”Dan Păltinișanu” – str. Diaconu Coresi și Zona 
Soarelui- strada Oglinzilor. 

29. Adresa nr. SC2019 – 026637/21.10.2019 a cabinet avocat Popadinet Lavinia 
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local  
nr. 470/09.09.2019 privind dezlipirea imobilului cu nr. cad. 425391(nr. top. 
11672, 11673), înscris în CF 425391 – Timișoara(nr.CF vechi 5522), str. 
Independenței, nr.18. 

30. Adresa nr. SC2019 – 26305/17.10.2019 a  Fundației Naționale a Revoluției 
din Decembrie 1989 privind  declararea zilei de 20 Decembrie 1989 ”Ziua 
Eliberării Timișoarei de sub comunism”. 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Proiectul ordinii de  zi au fost inițiate de 
Primarul Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu, și  au fost trimise spre 
avizare comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara. 
 

 
 
ANEXĂ LA   PROIECTUL ORDINII DE ZI DIN DATA DE 12.11.2019 
 
 

1. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosință gratuită Asociației Casa 
Faenza pe o perioadă de  49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul 
curții asociației, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timișoara, Aleea 
Sănătății, nr.15. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de primă înscriere în cartea 
funciară a Lotului 1 nr.top.26254/1/1 parţial CF 405735 Timişoara cu 
suprafaţa 1376 mp., Lotului 2 nr.top.26254/1/1 parţial CF 405735 Timişoara 
cu suprafaţa 210 mp., Lotului 1 nr. top.26241/1 parţial CF 445377 
Timişoara, cu suprafaţa 1544 mp. şi alipirea celor trei loturi care constituie 
parcarea situatã pe str. Ulmului. 

3. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune 
nr.11/01.11.1999 încheiat între Consiliul Local al  Municipiului Timișoara și 
Clubul Sportiv FC Srbianca Giuchici, astfel cum a fost modificat prin actele 
adiționale.  
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza 
DALI, pentru obiectivul  - Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - 
Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara– si a indicatorilor tehnico-
economici prevazuti in Anexa 1. 
 
 

DL. DIACONU: Avem pe ordinea suplimentară de zi 4 puncte. Vă supun 
aprobării introducerea celor 4 puncte pe ordinea de zi.  

Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru, 1 abținere 
Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Inițiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
Aprobarea Procesului  Verbal  al ședinței  ordinare a  Consiliului Local al 

Municipiului Timișoara din  25.10.2019 
 

DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 

 
PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în 
Municipiul Timișoara pentru anul 2020 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
  
 

DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 

 
PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  dobândirii de către Municipiul 
Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către Șerban Petru, situat în Timișoara, str. Câmpului nr. 71, înscris în CF nr. 
443093 Timișoara, nr. cadastral 443093, suprafață de 3232 mp teren 
intravilan-arabil, destinat drumului și zonelor verzi 
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DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre   privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 

Timişoara a terenurilor care fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate 
de către Buga Viorel, Buga Laura, Bărdeanu Florica, Mâşcă Lucian Marius, 
Mâşcă Irina, Leuşcă Ioana, Butnaru Flavius-Lucian, Tomoroga Melania-
Alexandra, Lipovan Mariana-Georgeta, Agro-Tellage srl, Costea Vasile, 
Florea Marian, Florea Dorin-Ioan, Magdaş Vasile, Magdaş Letiţia, Bihoi 
Adrian-Ilie şi Bihoi Ioana-Simona 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul 

Timișoara a terenurilor înscrise în CF nr. 448052- Timișoara, CF nr. 448053 – 
Timișoara și CF nr. 448054- Timișoara 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind privind cumpărarea terenului, situat în 

Timişoara, Aleea Gorniştilor nr. 6, înscris în  CF nr. 422748 Timişoara,  în 
vederea asigurării accesulului  autospecialelor de intervenţie  în caz de 
incendiu şi utilajelor  pentru  executarea unor lucrării de construcţii la  Şcoala 
Gimnazială nr. 27 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 

 
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, 
a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Ghiurcan 
Ștefan-Alexandru și Ghiurcan Rodica 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 
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PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, 

a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. 
AUTOGLOBUS 2000 S.R.L 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 

 
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timișoara a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către DUCA AMBROZIU și DUCA MARINELA înscrise în CF nr. 444857 în 
suprafață de 43 mp și CF nr. 444858 în suprafață de 114 mp, teren intravilan 
destinat drumului public 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 

 
PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de cãtre Municipiul 
Timișoara a terenului  înscris în C.F.447329 Timișoara, ce face obiectul 
renunțãrii la dreptul de proprietate de cãtre LOMAS SERV SRL și trecerea 
terenului respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul 
public al Municipiului Timișoara 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea Convenției de eșalonare la plată a 

sumei 38.985.951,994 lei reprezentând contravaloare pierderi tehnologice 
induse aferente anului 2018 

 
DL. DIACONU:  Am primit o adresă din partea Colterm prin care se solicită 

introducerea unui nou articol în proiectul de hotărâre. El sună astfel: ”Se acceptă 
cesionarea de către Colterm S.A, în calitate de cedent a creanței în sumă de 
38.985.951,994 lei...factura 282 din 2019, către OTP Bank, în calitate de cesionar. 
Prezenta constituie un accept valabil exprimat în scris conform prevederilor art. 6 
alin. 1 din OUG 146/2002. 
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DL. ȘERPE:  Comitetul OTP, într-o primă variantă a venit cu o parte 
indicativă, într-o altă formă, neagreată nici de noi, nici de Primăria Timișoara. În 
regim de urgență, ieri s-a întrunit Comitetul de risc OTP și au modificat oferta 
angajantă, solicitând cesiunea creanței rezultată din factura în sumă de 39 de 
milioane, să fie cesionată către OTP în baza graficului de eșalonare respectiv. Din 
această cauză am depus amendamentul doar astăzi fiindcă abia astăzi am primit 
oferta angajantă, în care una din condiții era cesionarea creanței respective. 

DL. PRIMAR:  Vă rog să tratăm acest subiect cu maximă atenție. s-a schimbat 
conducerea la E-on Gaz, la nivel național și înainte, eu v-am tot spus, am mai 
rezolvat cu câte un telefon multe din lucruri, când eram la limită de a ni se întrerupe 
gazul. Evident că acum e o nouă persoană în funcția de conducere și normal că este 
precaută și nu se abate sub nicio formă de la normele interne pe care compania le 
are. Ori se plătește în avans, ori au nevoie de anumite garanții. Au avut aseară, cum 
spunea dl. director un comitet de risc, nu s-a întrunit pentru noi, el se întrunește în 
fiecare săptămână, sau atunci când este cazul și pe agendă au avut și cazul Colterm 
și de aceea s-a venit cu aceste modificări la ceea ce noi ne propuseserăm inițial. Vă 
rog să susțineți proiectul.  

DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot pentru amendament: 
17 voturi pentru, 2 abțineri 
Supun la vot proiectul: 
17 voturi pentru, 2 abțineri 

 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului din 

Timișoara, str. I. Plavoșin, nr. 21, către Direcția de Asistență Socială a 
Municipiului Timișoara 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
 

 
 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 

351/22.12.1998 încheiat cu S.C. UZINA MECANICĂ CUGIR S.R.L 
 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 
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PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 

954/04.04.2000 încheiat cu   CONSULATUL GENERAL AL REPUBLICII 
SERBIA 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 

 
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI  

Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din 
partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a 
imobilului din Timișoara, Piața Traian nr. 4, înscris în C.F. nr.429408, 
nr.topografic 5747(provenit din CF vechi nr. 1034) la prețul de vânzare de 
230.000 euro 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 

 
PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind operațiunea de dezlipire și ulterior de alipire a 
suprafeței de teren aferentă Liceului cu Program Sportiv Banatul 

 
DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
17 voturi pentru 

 
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de primă înscriere în 
cartea funciarã a imobilului “Liceul Tehnologic Transporturi Auto”, situat în 

Timişoara, str. Ardealul nr.1, cu suprafaţa de 19900 mp 
 

DL. DIACONU: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  tarifele aplicate pentru parcarea pe raza 

municipiului Timișoara 
 
DL. ORZA:  Doresc să întreb dacă a rămas în continuare chestia aia pentru 

cetățenii străini care au alte sisteme de telefonie, dacă în continuare e gratis, dar 
defapt zicem că e gratis pentru că nu putem să le luăm banii? 
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 DL. PRIMAR: Se poate plati si cu cardul. Este functionala si plata cu cardul. 
Nu este problema. Se poate plati si cu cardul la ora actuala si exista si acele 
vouchere care pot fi cumparate in permanenta, numai ca in ….(neinteligibil)… nu 
pot sa plateasca, de ce diferentiere? Sunt mai putine instrumente la indemana. 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  
DL. PRIMAR: Am spus corect ce am spus, nu?  

- 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 20 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza 
PT si Devizului General pentru «Proiect complex de investitii + PT - Extindere 
si modernizare ansamblu costruit existent la Spitalul de Boli Infectioase si 
Pneumoftiziologie dr. V. Babes, Timisoara, etapa 1 – Extindere compartiment 
de recuperare medicala respiratorie». 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 21 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara asupra realizării PUZ ILSA II, zonă mixtă locuințe colective, spațiu 
expozițional, servicii, birouri și parcaje. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 22 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
”Construire 6 terenuri de tenis, un teren de minifotbal, construcție P+1E 
pentru vestiare și birouri, construcție P pentru sală de mese, loc parcare 
auto”, zona Plopi, CF 433678, Timișoara. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 19 voturi pentru 
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PUNCTUL 23 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire 
ansamblu comercial cu regim de înălțime parter(strip mall), amenajare 
parcare, spații verzi, organizare șantier, amplasare totem informational”, Bv. 
Liviu Rebreanu, CF 424725, nr.top 8580/1/1/1/2; 8581/2/1/2/2/2, Timișoara. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 18 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare 
zonă mixtă:comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectivă în 
regim de înălțime 2S+P+9E+ER”, Calea Torontalului nr.104, Timișoara. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 25 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
”Locuință P+1E și împrejmuire” – str. Bela Lugosi FN, identificat prin CF 
448487, nr. cad. 448487, Timișoara. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 26 AL ORDINII DE ZI 
 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea listei asociaţiilor şi fundaţiilor care vor 
beneficia de subvenţii de la bugetul local al municipiului Timişoara pentru 
acordarea de servicii de asistenţă socială în anul 2020, în baza Legii 34/1998. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 20 voturi pentru 
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PUNCTUL 27 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor de organizare și 
funcționare a obiectivelor sportive aflate în proprietatea Municipiului 
Timișoara. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 28 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului  de Organizare și 
Funcționare a Piețelor țărănești de tip volante, situate în Timișoara zona 
parcării Stadionului ”Dan Păltinișanu” – str. Diaconu Coresi și Zona Soarelui- 
strada Oglinzilor. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 29 AL ORDINII DE ZI 
Adresa nr. SC2019 – 026637/21.10.2019 a cabinet avocat Popadinet Lavinia 
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local  
nr. 470/09.09.2019 privind dezlipirea imobilului cu nr. cad. 425391(nr. top. 
11672, 11673), înscris în CF 425391 – Timișoara(nr.CF vechi 5522), str. 
Independenței, nr.18. 
 
DL. DIACONU: Aveti nevoie de lamuriri? Despre ce e vorba in adresa? 
DL. BONCEA: Buna ziua! Acel teren a fost dezlipit, pentru ca in acel imobil 
functioneaza o cresa. Dupa ce s-au primit destule amenzi de la DSP si a fost 
amendat cu inchiderea activitatii a trebuit sa dezmembram terenul, respectiv fosta 
gradina si acest imobil a fost dezmembrat in constructie cu teren de 1007 de metri 
patrati si viitor loc de joaca de 1000 de metri patrati, in spate cum ar veni.  
DL. DIACONU: Multumim! Deschid sesiunea de vot sa ne mentinem. 

- 18 voturi pentru 
DL. PRIMAR: Vedeti unde se ajunge? Pe langa ca au luat ce au putut lua atunci, 
acum ne si conditioneaza folosirea terenului care inca nu a fost luat. Mi se pare ca 
lucrurile sunt duse prea departe. Ati vazut continutul adresei. Cam asta cu acordul 
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vecinilor trebuie luata intelept si acolo unde este cazul si unde este cazul. In fine, 
noi respectam legea. 
 
 
 

PUNCTUL 30 AL ORDINII DE ZI 
Adresa nr. SC2019 – 26305/17.10.2019 a  Fundației Naționale a Revoluției din 
Decembrie 1989 privind  declararea zilei de 20 Decembrie 1989 ”Ziua 
Eliberării Timișoarei de sub comunism”. 
 
DL. DIACONU: Luam la cunostinta. 
 
 

PUNCTUL 1 AL ANEXEI LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosință gratuită Asociației Casa 
Faenza pe o perioadă de  49 ani a noului corp de clădire situat în interiorul 
curții asociației, identificat cu număr cadastral 414313-C2, Timișoara, Aleea 
Sănătății, nr.15. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 2 AL ANEXEI LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de primă înscriere în cartea 
funciară a Lotului 1 nr.top.26254/1/1 parţial CF 405735 Timişoara cu 
suprafaţa 1376 mp., Lotului 2 nr.top.26254/1/1 parţial CF 405735 Timişoara 
cu suprafaţa 210 mp., Lotului 1 nr. top.26241/1 parţial CF 445377 Timişoara, 
cu suprafaţa 1544 mp. şi alipirea celor trei loturi care constituie parcarea 
situatã pe str. Ulmului. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 19 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 3 AL ANEXEI LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de concesiune 
nr.11/01.11.1999 încheiat între Consiliul Local al  Municipiului Timișoara și 
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Clubul Sportiv FC Srbianca Giuchici, astfel cum a fost modificat prin actele 
adiționale.  
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 4 AL ANEXEI LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice-faza 
DALI, pentru obiectivul  - Refuncționalizare imobil pentru Centru Cultural - 
Turn de Apă, Iosefin. str. Gh. Barițiu”, Timișoara– si a indicatorilor tehnico-
economici prevazuti in Anexa 1. 

 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 19 voturi pentru 
 
Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local 

Va multumesc pentru participare! 
 

 
 
 

PRESEDINTE DE SEDINTA    p. SECRETAR GENERAL 
 

Viceprimar DAN DIACONU                             CAIUS SULI 
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