
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 

    PROCES-VERBAL 
 din data 31-01-2012 cu ocazia sedintei  ordinare a  

      Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
Presedinte de sedinta – Cons.  EHEGARTNER PETRU  
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 22; 
Au absentat : Romeo Barlea, Ciuhandu Ovidiu,Saracan Maria, Horablaga Nicolae 
si Ciprian Jichici. 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul 
viceprimar Sorin Grindeanu , domnul viceprimar Adrian Orza si pentru secretar 
domnul Chira Sorin. 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului 
Timisoara  nr.101  din data de 26.01.2012. 

 
   

ORDINEA DE ZI: 
             
 

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara din data de 09.01.2012. 

2. Interpelările consilierilor municipali. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de 

Funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. 
5. Proiect  de  hotărâre privind  modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de 

funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Poliţiei 
Locale Timişoara. 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statului de Funcţii , Organigramei şi a 
Regulamentului de Organizare  şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a 
Persoanelor Timişoara din subordinea Consiliului  Local al Municipiului 
Timişoara. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru 
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş 
Timişoara. 

8. Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de facilitate de credit  la termen 
nr. 28/13.04.2006 încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi 
Raiffeisen Bank S.A. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de 
funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara 
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aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003, modificat şi 
completat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 215/30.05.2006, respectiv prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 372/29.11.2011 şi aprobarea tarifelor TELPARK. 

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea tarifelor la transportul 
urban de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 62/01.03.2011. 

11. Proiect de hotărâre privind  împuternicirea Comisiei de  Negociere cu Terţii a 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea cumpărării imobilului 
situat în Timişoara, str. Al.  Odobescu nr. 56/A, în care funcţionează Grădiniţa PP 
nr. 14 – Timişoara. 

12. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii chiriei aferente 
imobilului situat  în str. Abrud nr.19 (fostă Detunata nr.6) în care funcţionează 
Grădiniţa PP nr.16. 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz, pentru Postul Trafo şi 
accesul la echipamentele energetice, situate în noua clădire a Pieţei Iosefin cu 
intrarea din str. Iancu Văcărescu nr. 33 A. 

14. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz, către S.C. Enel Distribuţie 
Banat S.A. pentru Postul Trafo şi accesul la  echipamentele energetice, situate în 
clădirea Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C din str. 
Circumvalaţiunii nr.4. 

15. Proiect de hotărâre privind  atribuirea unui spatiu situat in corpul vechi al Scolii 
cu clasele I - VIII nr. 11 din Timisoara, str. Războieni nr. 2 către Direcţia Politia 
Locala Timisoara 

16. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, Bv. 16 
Decembrie 1989 nr. 24 înscris în CF nr. 411295, top nr. 17193. 

17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă SAD 7, situat  în imobilul din str. A. Pacha nr. 1. 

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

19. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara nr.380/29.11.2011 privind modificarea Anexei la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 privind 
atribuirea catre beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - 
martir al Revolutiei române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 
m.p. de teren intravilan, pentru destinatia de locuinta. 

20. Proiect de hotărâre privind  modificarea tarifelor de bază  pe m.p. la chiriile 
pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.  

21. Proiect de hotărâre privind  indexarea taxei de concesiune  pentru terenurile din 
domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara. 

22. Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2012 a tarifelor pentru permisele 
de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei 
Municipiului Timişoara. 
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23. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor  de folosire a Sălii Polivalente 
„OLIMPIA”  Timişoara   şi a Complexului Sportiv „BEGA” Timişoara. 

24. Proiect de hotărâre privind  încheierea protocolului de colaborare între Municipiul 
Timişoara şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia Generală 
Anticorupţie – Serviciul Judeţean Anticorupţie  Timiş. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Fundaţia Vest pentru Jurnalism  Regional şi Euroregional Timişoara 
în vederea organizării proiectului „ Timişoara – oraş al cetăţenilor” în perioada 
2012 – 2014. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „E – Sănătate – o abordare 
modernă pentru organizarea şi gestionarea activităţilor Spitalului Clinic Municipal 
de Urgenţă Timişoara. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului  
Timişoara, în calitate de partener de proiect, în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
unui sistem regional transfrontalier de telemedicină pentru  diagnosticul şi 
tratamentul cancerului genital în aria Timişoara – Szeged” în vederea accesării 
fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013. 

28. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului 
Local nr. 381/29.11.2011 – privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 371/30.10.2007 – privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe 
teritoriul Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 206/26.05.2009. 

29. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 216/14.06.2011 privind aprobarea documentaţiei de 
avizare a lucrărilor de intervenţie „ Modernizare construcţie P+1E pentru proiect  
„Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă 
pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale” – 
modificări interioare şi exterioare şi semnalistică”. 

30. Proiect de hotărâre privind  încheierea actului adiţional de modificarea, 
completare şi prelungire a Convenţiei – anexa la  Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara  `89. 

31. Proiect de hotărâre privind  măsurile de eficientizare a înscrierii datelor în 
registrul Agricol al Municipiului Timişoara pentru perioada 2010 – 2012. 

32. Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de fezabilitate  pentru „ 
Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea  unei instalaţii 
adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET  Sud Timişoara” aprobat prin HCL 
465/15.12.2009. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea 
investiţiei „Spaţii de Depozitare Arhiva şi Utilităţi la Parc Industrial Freidorf 
(inclusiv generator de curent) Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Parc 
Industrial Freidorf, în valoare totală de 20.677,53 mii lei. 

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului  de specialitate pentru evaluarea 
biotopurilor urbane şi a Planului strategic pentru protejarea şi conservarea 
biodiversităţii realizat în cadrul Proiectului  „Biodiversitatea şi protecţia naturii – 
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o abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite”, acronim 
BIOTOWNS,  cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., prin Programul de Cooperare 
Transfrontalieră  Ungaria — România 2007-2013. 

35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Imobil locuinţe 
şi funcţiuni complementare S+P+4E”, str. Budai Deleanu nr. 20, Timişoara. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu 
rezidenţial – Locuinţe colective”, str. George Stephenson nr.2, Timişoara. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Locuinţe şi 
funcţiuni complementare”, extravilan Timişoara, nr.cad: A 715/1/6/2/1, A 
715/1/6/2/2. 

38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de 
locuinţe colective şi funcţiuni complementare” Calea Bogdăneştilor nr.163, 
Timişoara.  

39. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 
imobil servicii si comert S+P+3E”,Calea Martirilor nr. 94, Timişoara. 

40. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere si 
supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari”, 
str.  Ciprian Porumbescu nr. 59 – 61, Timisoara. 

41. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 22.000 lei de la bugetul local în 
vederea participării Municipiului Timişoara în anul 2012 la Karlsruhe la 
evenimentul aniversar dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea  Acordului de 
Înfrăţire dintre Municipiul Timişoara şi oraşul Karlsruhe din Germania. 

42. Adresa nr. CP2012 – 45/19.01.2012 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş 
privind  nominalizarea unei persoane din Cadrul Consiliului Local Timişoara  ca 
membru în Comitetul judeţean de  sprijin – Timiş pentru implementarea şi 
sustenabilitatea  Proiectului „ Educaţie, calificare şi facilitarea tranziţiei spre un 
loc de muncă pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar” ID 
3024 . 

43. Raport privind evoluţia organizatorică şi rezultatele obţinute în anul 2011 de către 
Direcţia Poliţiei Locale Timişoara. 

44. Adresa nr.SC2012 – 000826/13.01.2012 a domnului Trăilescu Anton cu privire la 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 372/2011 
– privind modificarea prevederilor Regulamentului de  funcţionare a sistemului de 
parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.241/11.11.2003 şi completat prin  Hotărârea Consiliului 
Local  nr. 215/30.05.2006. 

45. Adresa nr. SC2012 – 001379/18.01.2012  a  S.C. Kromberg & Schubert Romania 
S.R.L.  privind plângerea prealabilă  formulată împotriva Hotărârii Consiliului 
Local nr. 389/13.12.2011 -  privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale. 

46. Adresa nr. SC2012 – 000827/13.01.2012 a  S.C.  Holding Atlassib AUTOTIM 
S.A.  cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului 
Local nr. 389/13.12.2011 -  privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale. 
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47. Adresa nr. SC2012 – 1574/19.01.2012  a domnului Katana Iosif  privind 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr. 486/31.10.2006 – privind 
parcarea vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Timişoara. 

48. Adresa nr. SC2012 – 002507/25.01.2012 a Organizaţiilor Studenţeşti din 
Municipiul Timişoara referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Local  nr. 421/13.12.2001 -  privind  aprobarea Protocolului 
de acordare a facilităţilor  la transportul public în comun unor categorii de cetăţeni 
ai Municipiului Timişoara pentru anul 2012 încheiat între Municipiul Timişoara şi 
Regia Autonomă de Transport Timişoara. 

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi au fost iniţiate de Primarul 

Municipiului Timişoara – domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu. 
 

 
DL. EHEGARTNER: Înainte de a intra în ordinea de zi propriu zisă supun la vot 

procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 09.01.2012. 
Iniţiez procedura de vot: -20 voturi pentru 
Dau cuvântul domnului primar dacă doreşte să facă vreo precizare. 
DL. PRIMAR: Nu am de făcut nici o obiecţie, doar că venind încoace am fost 

abordat de mai multe zeci de părinţi de la două şcoli generale din Circumvalaţiunii 18 şi 
26 şi trebuia să discut cu dumnealor. Pot să vă spun că am convenit mâine cu domnul 
profesor consilier Szabo să avem o şedinţă la ora 11, la care am invitat din partea 
executivului primăriei pe directoarea economică, pe domnul director de la patrimoniu, 
Comisia 5 a Consiliului Local, Inspectoratul Şcolar, domnii viceprimari. Pentru că mi-aţi 
dat această ocazie vreau să vă spun o chestiune. Noi am preluat de la Inspectoratul 
Şcolar, conform legii, nişte propuneri, pe care dânşii ni le-au făcut privind comasări de 
şcoli, privind propuneri vizând anul şcolar 2012-2013 şi am pornit de la premisa de bună 
credinţă, chiar i-am întrebat dacă au discutat acest gen de comasări. Printre altele dânşii 
au zis că le-au discutat şi au dat ca exemplu Liceul de la Poşta Mare cu Liceul CFR, unde 
într-o parte era soţul, în partea cealaltă era soţia şi că totul ar fi în regulă. Vreau să vă 
spun că la audienţe 90% sunt tot felul de contestaţii, la fel cum erau şi contestaţiile făcute 
de aceşti părinţi care pe undeva mi se par întemeiate pentru că atunci când ai un copil 
doreşti să îi asiguri cele mai bune condiţii de şcolarizare. Eu le-am spus oamenilor că 
mâine ne vom întâlni la ora 11, fac apel la Comisia 5 să vină în plen, domnii viceprimari 
sunt invitaţi , la inspectorat facem invitaţii, dar nu mi se pare corectă atitudinea 
inspectoratului care de ani de zile a girat această situaţie şi s-au creat aceste mizerii. Noi 
am avut semnale de mai mulţi ani încoace că există spaţii disponibile, că există spaţii care 
se exploatează în afara sferei de învăţământ public şi există spaţii unde noi plătim bani 
grei, inconştienţe asumate de Inspectoratul Şcolar să se plătească 30000 de euro la Liceul 
de Arte Plastice. Eu asemenea chestiuni nu voi gira şi v-am spus de nenumărate ori. În 
atari condiţii mâine vom avea această discuţie, eu am retras de pe ordinea de zi, în urma 
discuţiei cu domnul Szabo acea propunere, care era defapt un aviz al Consiliului Local şi 
al Primăriei faţă de modificările propuse: cred că în proporţie de 90% ele sunt întemeiate, 
dar sunt cazuri punctuale care trebuiesc discutate cu responsabilitate şi inclusiv cu 
asumarea responsabilităţii de către Inspectoratul Şcolar. Aceşti domni trebuie să priceapă 
că după ce 10 ani şi-au făcut jocurile în învăţământul timişorean nu pot să paseze din 
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senin Consiliului Local nişte responsabilităţi ca dumneavoastră, respectiv eu ca Primar să 
girăm pe încredere, pe vorbe şi pe discuţii nişte chestii care poate nu sunt normale. Am 
vorbit şi cu dl. consilier Stoia care este tot profesor, din câte ştiu, şi eu cred că în acest 
acz trebuie să avem o discuţie, pe care o vom avea mâine la ora 11. Dacă pot şi reuşim 
mâine să găsim o rezolvare o voi introduce pe data de 7 februarie când vom avea o 
şedinţă extraordinară, specială pentru buget, dacă nu, o vom amâna pentru că nu trebuie 
Inspectoratul şcolar Judeţean, care are atâtea probleme să raporteze la minister că sunt pe 
locul 1. Sper ca mâine împreună cu reprezentanţii Inspectoratului Şcolar să ne şi lămurim 
cu privire la modul cum interacţionăm. Până acum nu am zis de Inspectoratul Şcolar 
nimic, dar când am citit în ziar declaraţiile Inspectorului şcolar general care acuză 
Primarul şi consiliul local, în care sunt 2 sau 3 profesori importanţi, cum că pe noi nu ne 
interesează treaba aceasta. Eu trebuie să vă spun şi dumnealor trebuie să îşi asume 
răspunderea şi răspunderea trebuie împărţită, ce am preluat noi de la dumnealor, ce putem 
face de acum încolo, dar nu aşa că 40 de ani nu ai făcut nimic şi acum dai vina pe 
primărie sau pe Consiliul Local. Eu am terminat ce aveam de spus şi repet încă o dată 
mâine la ora 11 avem această întâlnire.  

DL. STOIA: Legat de problematica comasărilor din învăţământ, aş vrea să vă atrag 
atenţia că principalul scop al acestor comasări trebuie să fie ca întreaga populaţie şcolară 
a Timişoarei să facă cursuri dimineaţa, pentru ca familia să fie familie, după treminarea 
orelor să poată lua masa să facă after school-ul ca într-o ţară europeană. Scopul principal 
trebuie să fie ca întreaga populaţie şcolară să facă cursuri dimineaţa.  

DL. ORZA: Acesta este scopul consiliului local, nu al Inspectoratului.  
DL. STOIA: Nu e scopul Inspectoratului Şcolar, e scopul nostru al consilierilor şi 

al Primăriei Timişoara care este proprietara imobilelor în marea lor majoritate. Al doilea 
scop este ca cheltuielile pe care primăria le face să fie cât mai mici şi să fie cele necesare. 
În acest context vreau să vă atrag atenţia că de un an jumătate primăria plăteşte pe 
minciunile Inspectoratului Şcolar 6500 de euro chirie pe clădirea de lângă Liceul Maghiar 
pentru că de un an şi ceva Episcopia Catolică este de acord să facă un schimb de clădiri, 
dar din cauza unei şcoli pentru copii cu probleme, cu handicap, care aparţin de Consiliul 
Judeţean nu s-a realizat acest schimb. Mai mult, inspectorul general spune că nu vrea 
domnul preşedinte Ostaficiuc, iar acesta spune că nu are nimic împotrivă. În acest context 
cineva ar trebui să ne lase în pace să îşi vadă de treabă pe la recaş, sau unde e titular. În 
altă ordine de idei, urmărind acest scop, termenul de joia viitoare este nu unul optimist ci 
este cvasi-imposibil. Noi am discutat treaba asta şi am spus că la sfârşitul lunii martie se 
poate avea o evidenţă clară, în care elementul central trebuie să fie elevul şi familia 
elevului. Restul, care rămâne director, care nu, care pe cine preia, sunt treburi care vor fi 
reglate în colaborare şi cu asumarea responsabilităţii de către Inspectoratul Şcolar.  

DL. GRINDEANU: Aş vrea să întăresc ce a spus dl. Primar şi dl. Stoia şi aş mai 
adăuga un criteriu la cele spuse de dl. stoia. Poate în mod direct nu e responsabilitatea 
noastră, dar uitându-mă pe propunerile venite din partea inspectoratului am văzut situaţii 
cel puţin ciudate. Cred că un al treilea criteriu, care repet în mod normal nu ar trebui să 
fie în responsabilitatea noastră, ar fi cel legat de performanţa şcolară pentru că nu cred că 
poţi să comasezi licee, unul cu o rată de promovabilitate, dau un exemplu la BAC de 
aproape 50% cu altul cu 0%. Sunt vreo 9 cazuri, dacă nu mă înşel de licee cu 0% 
promovabilitate la BAC în sesiunea din vară, şi nu se poate să le comasezi pentru că nu îţi 
dă o medie. Sigur că la prima privire nu e responsabilitatea noastră şi noi am mai avut 
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discuţiile astea, dar la modul în care au venit primele propuneri şi ce a spus dl. Primar şi 
faptul că nu a existat o discuţie, pentru că noi am cerut inspectoratului să existe o discuţie 
cu comitetele de părinţi, cu noi ca şi proprietari pe majoritatea clădirilor. Apar situaţii 
care ne duc cu gândul la tot felul de aranjamente şi de coterii mai mult sau mai puţin 
corecte. Tocmai de aceea şedinţa de mâine e binevenită şi cred că va trebui analizat caz 
cu caz pentru că nu noi am numit directorii de şcoli, toate aceste numiri au fost făcute pe 
criterii politice şi cred că în acelaşi mod sunt făcute şi marea majoritate a comasărilor.  

DL. ORZA: Şi eu doream să mă refer la chestiunea aceasta ce a spus dl. 
Grindeanu, legată de faptul că nu poţi să amesteci apă cu ulei când vine vorba de 
performanţa şcolară. Pe de altă parte. S-a vorbit aici de perioade diferite de timp, dl 
Primar vorbea de zeci de ani, dl. Grindeanu vorbea de criterii politice, cred că ar trebui 
însă să se înţeleagă un lucru, că toate nefericirile acestea, din diverse domenii, dar vorbim 
acum de o chestiune strictă de învăţământ, dincolo de faptul că suntem amestecaţi ca şi 
decizie într-o chestiune care ţine, bine subliniat aici de Ministerul Educaţiei prin 
Inspectoratul Şcolar Judeţean, întrebarea se pune, câţi dintre directorii de şcoli nu sunt 
membrii de partid, câţi dintre viitoriii directori de şcoli vor fi membrii de partid ş.a.m.d. 
Atâta timp cât am ajuns la o probă de foc, cea a bacalaureatului cu rezultatele care au fost 
probabil că acesta este rezultatul inclusiv al politizării excesive a învăţământului. Vorbesc 
aici nu doar de judeţul Timiş ci de toate. Avem directori care nu ar trece probe de cultură 
generală, cunosc una din persoanele respective şi e membru la tot felul de partide în 
funcţie de cum se schimbă stăpânul, cum îşi schimbă culoarea politică. Preocuparea 
administraţiei şcolare ocupă prea mult timp cu rezolvarea problemelor politice şi prea 
puţin timp cu rezolvarea problemelor stricte de învăţământ şi cred că principalul criteriu 
care trebuie să stea pe lângă cele două enumerate de domnul profesor Stoia, legat de 
familie, copil şi celălat legat de adaptarea unor criterii de cheltuieli, e vorba de calitatea 
învăţământului. Calitatea învăţământului trebuie să pornească în primul rând de la 
calitatea celor care conduc în fiecare şcoală în parte.  

 
PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

INTERPELARI 
 

DL. SANDU: Interpelarea mea are într-un fel legătură cu o politizare excesivă a 
instituţiilor, care mai înainte a fost expusă şi de dl. viceprimar şi are la bază un fax care 
dintr-o eroare a ajuns în posesia noastră. Interpelarea se adresează direct domnului 
viceprimar Grindeanu. Faxul se referă la un tabel nominal cu participanţii la mitingul din 
28.01.2012 ora 15 din piaţa Unirii şi nu ar fi nimic rău dacă acest fax nu ar fi fost trimis 
în ziua de vineri din cadrul Colterm-ului şi are o listă întreagă de nume cu date de 
contact, întocmit de un responsabil de district. Întrebarea mea este cum facem această 
politizare a instituţiilor chiar din cadrul Primăriei, a societăţilor din subordinea Primăriei, 
care în timpul programului de lucru, în loc să se preocupe de preţul energiei pentru oraş, 
care este printre cele mai mari din ţară au activităţi de organizare a mitingurilor politice. 
Cred că treaba celor de la Colterm ar trebui să fie cu totul alta decât să organizeze 
mitinguri aşa zise populare.  

DL. GRINDEANU: Am să văd despre ce este vorba, sigur nu încurajez în nici un 
fel acţiuni de acest tip. Sigur că, venind din partea dvs nu aş vrea să trecem pe o chestie 
politică fiindcă nu e rostul Consiliului Local. Venind din partea dvs ca partid, mi-e greu 
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să uit ce aţi făcut în Parcul Rozelor acum vreo doi ani. Nu cred însă că acesta este rostul. 
Am să cercetez, nu sunt de acord cu acţiuni de tipul acesta, nu au ce să caute în Primării 
şi în instituţii care ţin de Primărie mobilizări de acest tip, dar nici dvs nu puteţi nega 
faptul că lumea este nemulţumită. Am să vă dau la următorul plen răspunsul exact, să văd 
despre ce este vorba. E prima oară când aud, repet nu încurajez acţiuni de acest tip.  

DL. SANDU: Nu este vorba de o acţiune politică, este vorba de societatea Colterm 
care beneficiază de subvenţii extrem de solide din partea Primăriei, din partea 
Guvernului, ori în momentul în care angajaţi ai acestei societăţi se ocupă cu alte 
probleme în timpul programului nu ne putem gândi la cauzele lipsei de eficienţă din 
managementul Coltermului sau a fiecărui lucrător în parte. 

DL. GRINDEANU: Dl. director uitaţi subvenţiile de la guvern în primul rând. În 
al doilea rând există sindicat la Colterm, e dreptul oamenilor să protesteze. Ceea ce am 
spus e dacă s-au folosit anumite aparaturi de la Colterm şi chestiuni de acest tip nu sunt 
de acord cu ele, dar asat nu înseamnă că nu au voie oamenii să protesteze, că altfel 
ajungem în alte vremuri.  

DL. EHEGARTNER: Dl. consilier Sandu, nu vă faceţi nici o problemă, Coltermul 
nu a participat la mjiting; era un frig acolo... 

DL. PRIMAR: Aş dori să intervin pentru că dl. Sandu pentru că se referea la 
Primărie. Vă rog să îmi daţi actele astăzi să verificăm, dar nu mai asociaţi Coltermul sau 
treaba aceasta cu Primăria, pentru că Primăria nu a dat nici un fel de dispoziţie. Primăria 
a autorizat un miting sâmbătă, nu are decât să răspundă cel care a emis acest ordin şi cei 
din cadrul regiei. De asemenea vreau să vă spun, ca să fiu corect cu toată lumea, că atâta 
vreme cât voi fi Primar voi autoriza orice miting pentru că libertatea de cuvânt s-a 
câştigat în acest oraş şi dacă doriţi dvs să faceţi un miting sâmbăta viitoare sau oricând 
vreţi să îl faceţi, depuneţi o cerere şi îl aprob. Am să vă rog însă să îmi daţi actul şi să 
faceţi o obiecţiune scrisă, să o dau în anchetă să văd ce s-a întâmplat. Eu nu ştiu de acest 
caz şi dacă oamenii s-au întrunit sâmbătă, presupun că s-*au dus liberi şi fără să fie 
împinţi de la spate. 

DL. SZABO: Interpelarea mea se referă la statuia din Piaţa Maria care în urmă cu 
3 săptămâni a fost doborâtă. Pe lângă faptul că este un monument emblematic al oraşului, 
este şi un punct de reper, fiecare cetăţean al oraşului ştie unde este Maria. Acest 
monument atât de important în ultima vreme a suferit nişte modificări făcute de persoane 
neautorizate, fel şi fel de balustrade, scăriţe de marmură, sfeşnice, care iniţial nu 
aparţineau acestui monument. Ştiu că s-a organizat colectarea de semnături, foarte multe 
organizaţii civile au intervenit în favoarea acestui monument, eu vă cer ca statuia să fie în 
termen cât mai scurt reamplasată la locul ei iniţial, respectiv restaurarea monumentului să 
fie făcută cu o mare responsabilitate şi să fie readusă în forma iniţială, să dispară de pe 
acest monument toate acele kitch-uri care într-o vreme foarte scurtă au apărut acolo şi au 
făcut acest monument dezgustător în ultima vreme. 

DL. PRIMAR: Dl. Szabo, nu trebuie să îmi cereţi şi nu trebuie să mă atenţionaţi. 
Cunosc problema, cunosc situaţia. A doua zi după nefericitul eveniment am dat dispoziţie 
ADP-ului să o ridice, să o depoziteze la ADP, am cerut Poliţiei Locale şi Poliţiei 
naţionale să demareze o anchetă, pentru că erau nişte indicii legate de un cetăţean care ar 
fi fost văzut în zona respectivă pe la 1 noaptea. Deci această statuie se află în momentul 
de faţă depozitată la ADP. Am contactat săptămâna trecută împreună cu directorul ADP-
ului pe maestrul Oprescu, care este sculptor autorizat şi a fost implicat în reabilitarea mai 
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multor monumente din Timişoara. I-am cerut să facă un deviz şi pot să vă spun că mâine 
la ora 10 am o întrunire pe tema asta tocmai pentru a da în lucru cât mai repede această 
statuie. De asemenea, în discuţia pe care am avut-o cu dl. Oprescu, cu reprezentanţii 
Primăriei şi cu dl. Barbu de la ADP asta a fost şi subiectul discuţiei, să demolăm de acolo 
toate acele adaosuri care se pare că se datorează unui psihopat care avea această manie ca 
în numele dragostei şi respectului faţă de Feciara Maria a împânzit statuia cu tot felul de 
plăci de marmură. Suntem pe fază şi vom căuta să o rezolvăm cât putem de repede şi asta 
vă promit că o vom face şi dacă doriţi puteţi veni mâine la 10, dacă tot veniţi pentru ora 
11 la şedinţa pentru învăţământ, să discutaţi şi această problemă şi doamna Eniko Szasz 
să fie liniştită că lucrurile sunt pe calea cea bună.  

DL. STOIA: Dacă este doamna director Haracicu. Dacă nu este renunţ. 
DL. BOGDAN: Eu aş dori să întreb, nu ştiu dacă dl. director de la RATT este 

prezent, dar există o problemă în ultima perioadă în oraş vis a vis de ridicarea 
abonamentelor de către pensionari. Aceştia pot ridica acele tichete dintr-un singur loc din 
oraş şi e o coadă foarte mare acolo, sunt oameni bătrâni. Dacă se poate face treaba asta 
prin mai multe puncte în oraş, asta este solicitarea oamenilor şi cred că şi la dvs au ajuns 
aceste probleme dl. Primar. 

DL. PRIMAR: Asta este problema RATT-ului. În primul rând oraşul Timişoara 
face eforturi deosebite să răsplătească pe aceşti oameni care au trudit o viaţă întreagă 
pentru oraş, dar nu sunt eu cel în măsură să încep să dau la fiecare gratuităţile. S-a 
întâmplat ceea ce s-a întâmplat. S-a început distribuirea în 16 puncte pe raza oraşului. Au 
fost reclamaţii nenumărate de la diverşi cetăţeni care vroiau să îşi ia bilete sau 
abonamente, în afara pensionarilor şi care trebuiau să stea la asemenea cozi. Atunci regia 
a decis să deschidă acolo pe Intrarea Doinei un sector special unde să le poată distribui. 
Pe de altă parte când am văzut că merge prost le-am recomandat eu personal şi nu m-am 
lăudat în presă să îi împartă pe zile calendaristice litera A în ziua cutare B în altă zi şi aşa 
mai departe, să nu stea lumea aiurea. Acum dincolo de faptul că oamenii nu respectă, eu 
cred că oamenii trebuie să şi înţeleagă că aceste facilităţi oricum le primesc şi nu are rost 
să se calce pe picioare acolo, dar se pare că există această mentalitate nenorocită, 
moştenită din comunism că atunci când se dă ceva fug să stea la coadă. Nu au ce să caute 
acolo în stulul acesta, dar bineînţeles că regia e responsabilă şi fac apel la directorul regiei 
şi la Consiliul de administraţie să organizeze treaba mai bine. Dincolo de facilităţi, care 
ne grevează bugetul destul de mult, acum nu o să mă pun eu ca Primar sau dvs ca şi 
consilieri locali să le ordonăm treaba. Ştiu situaţia, le-am transmis ce aveam de transmis 
şi ca atare Consiliul de administraţiei trebuie să se implice. Aveţi şi dvs reprezentanţi, au 
şi alţii acolo, să îşi intre în atribuţiuni. Discutăm chestii care nu ar fi de competenţa 
noastră.  

DL. EHEGARTNER: dacă din partea consilierilor mai sunt interpelări? Dacă nu 
trecem la punctul 3 pe ordinea de zi. 

 
 
 
DL. EHEGARTNER: Supun la vot ordinea de zi in forma propusa. Cine este pentru  ? 
 - 20 voturi pentru 
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PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. 
 
DL. EHEGARTNER:  Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
 

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

 
 
 
DL. EHEGARTNER: Cine este pentru ? 
 - 18 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 
    PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect  de  hotărâre privind  modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de 
funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Poliţiei Locale 
Timişoara. 

 
DL. EHEGARTNER: Cine este pentru ? 
 - 18 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 
 
    PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statului de Funcţii , Organigramei şi a 
Regulamentului de Organizare  şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 
Timişoara din subordinea Consiliului  Local al Municipiului Timişoara. 

 
DL. EHEGARTNER:  Cine este pentru ? 
 - 18 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 
 
    PUNCTUL 7 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. EHEGARTNER:   Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
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PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind preluarea Contractului de facilitate de credit  la termen nr. 
28/13.04.2006 încheiat între Regia Autonomă de Transport Timişoara şi Raiffeisen 
Bank S.A. 

 
 
Dl. PRIMAR:  Menirea acestui proiect de hotarare este sa transferam pe Primaria 
Timisoara acel contract cu banca pentru ca ei pretextau ca nu primesc la timp banii si ca 
sa eliminam astfel de interpretari si de situatii potential conflictuale, am preluat exact 
acelasi contract pe primarie de pe RATT. 
 In momentul de fata aproape 50%  finantarea RATT-ului merge pe buget local, 
83% din finantarea RATT-ului merge pe buget de stat si 17% merge pe primarie. 
 Daca d-na Smaranda are date economice... 
DL. EHEGARTNER:  Cine este pentru ? 
 - 14 voturi pentru 
 - 6 voturi impotriva 
 
 
    PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de funcţionare 
a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 241/11.11.2003, modificat şi completat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 215/30.05.2006, respectiv prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 372/29.11.2011 şi aprobarea tarifelor TELPARK. 

 
 
Dl. BOGDAN:  Sant persoane care deja si-au facut abonament pe o luna  la tariful marit. 
Ce se intampla cu acesti cetateni cand se vor duce sa-si faca abonament pe tot anul? 
 Vor plati doar diferenta sau vor plati pe 11 luni actualul tarif.  
Daca exista cazuri care si-au platit pe un an intreg ce se intampla cu diferenta de bani? 
 Trebuie facut un amendament pentru a preveni lucrul acesta sau se intelege de la 
sine si vor plati doar diferenta. 
Dl. PRIMAR:   Comisiile 3 si 5 sau 1 si 3 cand v-ati asumat treaba aceasta, ati dat-o pe o 
luna. Noi am prevenit lumea sa nu-si faca abonamente decat pe o luna la tariful respectiv. 
Pe luna respectiva, intre timp a venit contractul iscalit cu Centrul Civic ca incepem 
lucrarile acolo, am zis ca nu era logic si nu era corect fata de cetatean sa mergem la 
tarifele acelea si am facut acea propunere de revizuire. 
 Din punctul meu de vedere cred ca de la 1 februarie si pana la  31 decembrie anul 
in curs ar trebui sa se opereze pe noul tarif de 450 lei cat am zis noi ca este, iar luna 
ianuarie ramane asa cum e. 
Dl. CHIS: Pentru luna ianuarie tarifele au fost aprobate de catre Consiliul Local si raman 
in vigoare, nu putem sa mai facem nimic. Nu s-a eliberat nici un abonament , numai 
pentru luna ianuarie. 
  Incepand de maine , se pot scoate abonamente cu noul regulament. 
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Dl. BOGDAN: In cele doua comisii nu s-a aprobat nici un tarif, totul a rams  la fel. 
Modalitatea de calcul  a fost schimbata prin Regulamentul TELPARK. 
 Am mai auzit discutia asta si sant cetateni care au sunat la ADP si au spus ca 
consilierii sant de vina. Proiectul respectiv a venit prin propunerea ADP prin care s-a 
ajuns la aceasta suma exorbitanta de abonament si a trecut prin tot aparatul primariei si a 
ajuns la noi pe masa pe ultima suta de metri. E o diferenta de bani. Pentru unii e un pret ia 
pentru altii care nu si-au facut inca abonament e  alt  pret. 
 Intrebarea este daca legal vom pune un amendament in aceasta  hotarare, daca se 
poate sa-si plateasca doar diferenta la suma care este pe intreg anul, sau in functie de 
tariful care e. 
Dl. CHIRA:  Din punct de vedere legal va pot spune ca un amendament de genul asta nu 
poate fi aprobat intru-cat ceea ce s-a hotarat e bun hotarat, noi daca aprobam un nou 
proiect de hotarare si o noua hotarare de consiliu local o vom aplica cu incepere de 
maine. 
Dl. ORZA:  Am eu o chestiune care se poate aplica fara nici un fel de proiect de hotarare. 
Exista cazuri izolate, dar exista, am vorbit cu cetateni care si-au scos pe luna februarie. 
Ori, hotararea care a fost data initial era doar pe o luna, asa ca am sa-l rog pe domnul 
director si am si discutat cu el dar vreau sa fie public lucrul acesta ca cetatenii respectivi 
sa-si ia banii inapoi pe luna februarie sau daca vor sa-i puna in contul dat pe noile tarife, 
iar doamnele care au incasat banii desi nu aveau voie sa-i incaseze pe luna februarie sa 
primeasca o prima in minus pentru ca au bulversat cetatenii respectivi si i-au pus in 
incurcatura. o pune in contul tarifelor pentru luna februarie 
 ADP-ul  storneaza suma respectiva sau cetateanul respectiv daca isi da acordul o 
pune in contul tarifelor pentru luna februarie, martie , etc. 
Dl. SARAFOLEANU:   Am o propunere pentru inspectorii de teren ai ADP-uli care 
verifica abonamentele . Ar trebui sa poarte uniforme distincte in primul rand pentru a le 
creste prestigiul lor. Oamenii sa stie cine sant si ce fac. Propun introducerea de uniforme 
pentru inspectorii de teren. 
Dl. ORZA:  Eu crted ca este suficienta o legitimatie vizata de catre conducerea institutiei 
si nu cred ca mai este cazul sa cheltuim sume pentru uniforme. Prestigiul nu tine neaparat 
de uniforma ci tine de  fiecare om. Ecusoanele sant suficiente. 
Dl. PAU:   Conform legislatiei  cosnider ca nu vom putea sa restituim banii inapoi celor 
care au platit abonamentul sub auspiciile vechii hotarari de consiliu local, fapt pentru care 
voi propune ca sa  venim cu un punct suplimentar, punctul nr. 9: “Cetatenii care au platit 
abonamentul pentru luna februarie la preturile actuale sa fie recunoscut pentru luna 
februarie, aprilie si mai adica 3 luni de zile cat ar insemna cuantumul.” 
Dl. ORZA:   Eu v-am spus deja ca nici nu mai are rost  si nu cre ca mai trebuie pentru 
asta hotarare de consiliu.. 
Dl. PAU:  Nu vom putea restitui banii pentru ca vorbim de efectele legii in timp si spatiu. 
Nu putem spune ca daca omul si-a platit abonamentul cand era un proiect de hotarare 
valabil... 
Dl; ORZA:  Greseala care a fost facuta a unei casiere de la ADP care a luat banii. Nu e o 
chestie ca anulam o hotarare din trecut prin asta. E ca si cum te duci la magazin si ai dat 
niste bani pe un produs care nu exista. Pentru ca nu exista serviciul respectiv pentru ca el 
nu a fost aprobat pe luna februarie, doar pe luna ianuarie.Conducerea face lucrul acesta 
fara HCL si nu putem obliga... poate un cetatean nu mai vrea sa-si ia abonament. 
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Cetateanul respectiv se intoarce la ADP si decide el daca suma respectiva i se restituie 
sau daca intra in cont in abonament pe hotararea noua de consiliu local. 
Dl. PAU:  Daca este posibil din punct de vedere legal,  domnule viceprimar, santem de 
acord cu amendamentul dumneavoastra dar vreau sa auzim si punctul de vedere al 
juridicului. Se pot restitui banii incasati pe un proiect de hotarare in vigoare la vremea 
respectiva ? 
Dl. CHIRA: De restituit banii nu se mai pot restitui, doar sa creem o posibilitate de a 
prelungi termenul de valabilitate a abonamentului pe perioada pana la scadenta. 
Dl. EHEGARTNER:   Din moment ce s-a incasat ilegal, cum nu putem sa-i dam inapoi? 
In ce baza au fost incasati pentru februarie acesti bani ? 
Dl. PAU:  In baza hotararii pe care noi am aprobat-o domnule consilier, nu au fost 
incasati ilegal.  
Dl. EHEGARTNER:  Hotararea a fost blocata, era numai pe o luna de zile. 
Dl. PAU:   Hotararea era valabila la vremea respectiva. 
Dl. EHEGARTNER: Era valabila numai pe luna ianuarie. 
Dl. PAU: Nu era valabila numai pentru ianuarie, nu am votat pentru ianuarie! 
Dl.BOGDAN:   Domnul Pau are dreptate pana  la urma. E adevarat ca regulamentul a 
fost votat in Consiliul Local, nu am apucat sa citim si nu am cunoscut modul de calcul 
respectiv dar el era in vigoare in luna februarie. In comisie am hotarat si i-am rugat pe cei 
de la  ADP sa nu dea abonamente pe mai mult de o luna pentru ca vom reveni asupra 
acestor tarife. Pe urma au inceput discutiile. Daca o luam strict juridic, hotararea era in 
vigoare deci trebuie gasita o forma de a prelungi  acele abonamente. Banii inapoi e destul 
de dificil de dat si domnul Chira cred ca are dreptate. 
Dl. PRIMAR: Presupun ca un om care si-a luat un abonament si a platit in ianuarie o 
suma de 1000 si ceva de lei, vrea sa ramana in continuare abonat. Putem face o 
echilibrare de la  momentul 1 ianuarie pana la momentul 31 decembrie in sensul in care 
omul, paltind 1000 lei in ianuarie asta inseamna cvasi vreo 2 luni ,si  se face la fine de an 
o echilibrare. Suma asta va fi echilibrata.  

Problema sesizata, asa am si priceput-o ca s-ar putea unii sa zica ca au platit in 
ianuarie si nu mai vor de la 1 febrarie  sa fiu parte , desi ma indoiesc. 
Dl. PAU:  Are posibilitatea sa-si recupereze banii in instanta, este vorba de 10-20 de 
persoane dar marea majoritate isi doresc, daca au venit acum sa-si incheie pentru 
februarie, cand luna nu a inceput inseamna ca oamenii aceia isi doresc abonament. Este o 
presupunere si asta e varianta cu care putem vani din punct de vedere legal sa le putem 
permite acelor oameni sa-si poata folosi... 
Dl. PRIMAR:  Da domnul dar astea vor fi cazuri izolate. Parerea mea , ca cel care achitat 
in ianuarie are o intentie ferma sa fie abonat in continuare si atunci noi am putea, pana la 
31 decembrie sa facem un calcul . 
 Sant chestii care se pot rezolva. 
Dl. PAU:  Trebuie sa corelam economicul cu juridical. 
Dl. BARBU:  S-au eliberat abonamente pentru o luna de zile. Unele abonamente au fost 
ridicate zilele trecute desi noi am dat disppozitie casierelor sa nu faca acest lucru, au fost 
cateva situatii. 
 Vom gasi o rezolvare care sa concoarde cu aspiratiile dumneavoastra si sa punem 
in acelasi timp de acord si evidentele contabile. Nu are sens sa incercati o rezolvare la 
modul asta aici. 
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Dl. EHEGARTNER:  Cine este pentru amendamentul domnului consilier Sarafoleanu 
daca personalul de inspectie TELPARK sa poarte uniforma? 
 - 13 voturi pentru 
 - 1 vot impotriva 
 - 6 abtineri 
 Cine este pentru proiect cu amendamentul aprobat? 

-21 voturi pentru 
 
   PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban 
de călători în Municipiul Timişoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 62/01.03.2011. 

 
DL. EHEGARTNER: Cine este pentru ? 
 - 16 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 - 1 abtinere 
 
 

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  împuternicirea Comisiei de  Negociere cu Terţii a 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea cumpărării imobilului situat 
în Timişoara, str. Al.  Odobescu nr. 56/A, în care funcţionează Grădiniţa PP nr. 14 – 
Timişoara. 

 
DL. EHEGARTNER: Cine este pentru ? 
 - 22 voturi pentru 
  
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de Negociere cu Terţii a Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii chiriei aferente imobilului situat  
în str. Abrud nr.19 (fostă Detunata nr.6) în care funcţionează Grădiniţa PP nr.16. 
 
Dl. PAU:  Multumesc colegilor mei ca au fost de acord sa cumparam gradinita PP nr. 14. 
Un an si jumatate am atras atentia ca trebuie sa cumpartam si  Gradinita nr. 16 si nu m-a 
auzit nimeni. Acuma, multumesc executivului ca este de acord macar sa platim o chirie. 
 Ne gasim intr-o situatie delicata, nu stiu cine o sa plateasca chiria pe aceste luni? 
Se pare ca de data aceasta administratia a primat politicului. Vreau sa multumesc ca am 
luat o decizie sa cumparam gradinita nr. 14 . Nu am vrut sa stam de vorba cu gradinita nr. 
16. 
Dl. ORZA:   Va invit pe toti membrii consiliului sa veniti la comisia de negociere. 
DL. EHEGARTNER: Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
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   PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz, pentru Postul Trafo şi accesul 
la echipamentele energetice, situate în noua clădire a Pieţei Iosefin cu intrarea din str. 
Iancu Văcărescu nr. 33 A. 

 
DL. EHEGARTNER: Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 -  1 abtinere 
 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz, către S.C. Enel Distribuţie 
Banat S.A. pentru Postul Trafo şi accesul la  echipamentele energetice, situate în 
clădirea Infrastructură regională de afaceri şi inovare în sectorul IT&C din str. 
Circumvalaţiunii nr.4. 

 
DL. EHEGARTNER: Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
 
 
 
   PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  atribuirea unui spatiu situat in corpul vechi al Scolii cu 
clasele I - VIII nr. 11 din Timisoara, str. Războieni nr. 2 către Direcţia Politia Locala 
Timisoara 

 
DL. EHEGARTNER:  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru  
 
   PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, Bv. 16 
Decembrie 1989 nr. 24 înscris în CF nr. 411295, top nr. 17193. 

 
DL. EHEGARTNER:  Cine este pentru ? 
 -18 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă SAD 7, situat  în imobilul din str. A. Pacha nr. 1. 

 
Dl. STOIA:  La ce pret? 
Raspunsul doamnei Haracicu este stereotip.Nu sant bani prevazuti pentru cladirea asta. S-
ar putea sa existe o suma de bani disponibila pentru achizitii super-rentabile. 
Dl. PRIMAR:  Pentru propunerea de buget pe care o sa-l discutati saptamana viitoare nu 
sant bani. 
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Dl. TOANCA: Noi l-am rugat pe domnul secretar sa fie mentionat pretul in toate aceste 
neexercitari. Sa fie mentionata suma in titlu pentru a evita orice fel de suspiciuni. 
DL. EHEGARTNER:  Preemtiune inseamna renuntarea la ceva pentru ceva. 
Dl. STAIA:  La comisie a fost inclusiv cu pret. Solicitantul nu a pus pret. 
Dl. PRIMAR:  O amanam pana cand vine cu o oferta de pret. Se retrage de pe ordinea de 
zi. 
 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile 
aparţinând domeniului public, pe care se află amplasate construcţii cu caracter 
provizoriu-chioşcuri comerciale în Timişoara P-ţa 700. 
 
DL. EHEGARTNER: Cine este pentru ? 
 - 18 voturi pentru 
 - 1 vot impotriva 
 - 2 abtineri 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr.380/29.11.2011 privind modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 165/10.05.2011 privind atribuirea catre 
beneficiarii Legii nr. 341/2004 ce au calitatea de urmas de erou - martir al Revolutiei 
române din decembrie 1989, a unor parcele de teren de 500 m.p. de teren intravilan, 
pentru destinatia de locuinta. 
 
DL. EHEGARTNER:  Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru  
 - 1 abtinere 
 

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea tarifelor de bază  pe m.p. la chiriile pentru 
spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.  
 
DL. EHEGARTNER:  Cine este pentru ? 
 -  21 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  indexarea taxei de concesiune  pentru terenurile din 
domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
        - 1 abtinere 
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                                         PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2012 a tarifelor pentru permisele 
de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei 
Municipiului Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile: -16 voturi pentru 
- 1 vot impotriva 
- 2 abtineri 
 
 

                                       PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor  de folosire a Sălii Polivalente 
„OLIMPIA”  Timişoara   şi a Complexului Sportiv „BEGA” Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile: -21 voturi pentru 
 
 

                                     PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  încheierea protocolului de colaborare între Municipiul 
Timişoara şi Ministerul Administraţiei şi Internelor, Direcţia Generală Anticorupţie 
– Serviciul Judeţean Anticorupţie  Timiş. 
  
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
        -  1 abtinere 
 
 

                                     PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Fundaţia Vest pentru Jurnalism  Regional şi Euroregional Timişoara în 
vederea organizării proiectului „ Timişoara – oraş al cetăţenilor” în perioada 2012 – 
2014. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
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                                    PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „E – Sănătate – o abordare 
modernă pentru organizarea şi gestionarea activităţilor Spitalului Clinic Municipal 
de Urgenţă Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 19 voturi pentru 
- 1 vot impotriva 
- 1 abtinere 
 

                                   PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului  
Timişoara, în calitate de partener de proiect, în cadrul proiectului „Dezvoltarea 
unui sistem regional transfrontalier de telemedicină pentru  diagnosticul şi 
tratamentul cancerului genital în aria Timişoara – Szeged” în vederea accesării 
fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional de Cooperare 
Transfrontalieră Ungaria – România 2007 – 2013. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 21 voturi pentru 
 
 

                                   PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea  Hotărârii Consiliului Local 
nr. 381/29.11.2011 – privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
371/30.10.2007 – privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul 
Municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 206/26.05.2009. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 18 voturi pentru 
          - 2 abtineri 

 
 
 

                                          PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 216/14.06.2011 privind aprobarea documentaţiei de avizare a 

 18



lucrărilor de intervenţie „ Modernizare construcţie P+1E pentru proiect  
„Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de centre medicale de excelenţă 
pentru îmbunătăţirea diagnosticului antenatal al malformaţiilor fetale” – modificări 
interioare şi exterioare şi semnalistică”. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 20 voturi pentru 
 

 
 
                                      PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind încheierea actului adiţional de modificarea, completare 
şi prelungire a Convenţiei – anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara şi Fundaţia Timişoara `89. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 19 voturi pentru 
 

 
 
                                      PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind măsurile de eficientizare a înscrierii datelor în registrul 
Agricol al Municipiului Timişoara pentru perioada 2010 – 2012. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 18 voturi pentru 
         - 1 abtinere 

 
                                     PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind actualizarea Studiului de fezabilitate  pentru „ 
Valorificarea energetică a deşeurilor municipale prin conceperea  unei instalaţii 
adecvate şi integrarea acesteia în cadrul CET  Sud Timişoara” aprobat prin HCL 
465/15.12.2009. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 18 voturi pentru 
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                                     PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea 
investiţiei „Spaţii de Depozitare Arhiva şi Utilităţi la Parc Industrial Freidorf 
(inclusiv generator de curent) Judeţul Timiş, Municipiul Timişoara, Parc Industrial 
Freidorf, în valoare totală de 20.677,53 mii lei. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 19 voturi pentru 
         - 1 abtinere 

 
                                     
 
     PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului  de specialitate pentru evaluarea 
biotopurilor urbane şi a Planului strategic pentru protejarea şi conservarea 
biodiversităţii realizat în cadrul Proiectului  „Biodiversitatea şi protecţia naturii – o 
abordare responsabilă a problemelor de mediu a două oraşe înfrăţite”, acronim 
BIOTOWNS,  cod proiect HURO/0901/128/1.3.4., prin Programul de Cooperare 
Transfrontalieră  Ungaria — România 2007-2013. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  -19 voturi pentru 
          - 1 abtinere 
 
 PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Imobil locuinţe şi 
funcţiuni complementare S+P+4E”, str. Budai Deleanu nr. 20, Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 20 voturi pentru 
 
 
 PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Ansamblu 
rezidenţial – Locuinţe colective”, str. George Stephenson nr.2, Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 20 voturi pentru 
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 PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Locuinţe şi 
funcţiuni complementare”, extravilan Timişoara, nr.cad: A 715/1/6/2/1, A 
715/1/6/2/2. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 19 voturi pentru 
         -  1 abtinere 

 
 
PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe 
colective şi funcţiuni complementare” Calea Bogdăneştilor nr.163, Timişoara.  
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:   - 21 voturi pentru 
 
 
PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 
imobil servicii si comert S+P+3E”,Calea Martirilor nr. 94, Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 21 voturi pentru 
 
 
 
 PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Extindere si 
supraetajare Clinica Oncologica S+P+1E rezultand S+P+3E+Eretras si parcari”, 
str.  Ciprian Porumbescu nr. 59 – 61, Timisoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 18 voturi pentru 
         - 2 abtineri 
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    PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 22.000 lei de la bugetul local în 
vederea participării Municipiului Timişoara în anul 2012 la Karlsruhe la 
evenimentul aniversar dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea  Acordului de 
Înfrăţire dintre Municipiul Timişoara şi oraşul Karlsruhe din Germania. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 

- Cine este pentru? 
Se numără voturile:   - 20 voturi pentru 
          - 1 abtinere 

Există o adresă pentru nominalizarea a 4 delegaţi, consilieri locali pentru a reprezenta 
Consiliul Local la aniversare.  
Dl. ŢOANCĂ: Din partea PSD dna. consilier Romaniţa Jumanca.  
Dl. BOGDAN: Din partea PNL dl. Ehegartner Petru.  
Dl. MOLDOVAN: PNŢ-CD îl propune pe dl. Silviu Sarafolean.  
Dl. SANDU: Vom anunţa în perioada următoare.  
Dl. STOIA: Dl. Ştefan Petru de la minorităţi.  
Dl. SANDU: Suntem de acord cu dl. Ştefan. Îl susţinem.  
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot grupul în ansamblu. D-na Romaniţa Jumanca, dl. 
Ehegartner Petru, dl. Silviu Sarafolean, Dl. Ştefan Petru, dna. Wolf Elena.  
- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 21 voturi pentru 
   

 
   PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI: 

Adresa nr. CP2012 – 45/19.01.2012 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş privind  
nominalizarea unei persoane din Cadrul Consiliului Local Timişoara  ca membru în 
Comitetul judeţean de  sprijin – Timiş pentru implementarea şi sustenabilitatea  
Proiectului „ Educaţie, calificare şi facilitarea tranziţiei spre un loc de muncă 
pentru elevi şi tineri cu risc sau în situaţie de abandon şcolar” ID 3024 . 
 
Dl. TOADER: O propun pe d-na Wolf Elena.  
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
- Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
Deci dna. Wolf reprezintă Consiliul Local în această acţiune.  
 
 

    PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI: 
Raport privind evoluţia organizatorică şi rezultatele obţinute în anul 2011 de către 
Direcţia Poliţiei Locale Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: S-a luat la cunoştinţă.  
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    PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Adresa nr.SC2012 – 000826/13.01.2012 a domnului Trăilescu Anton cu privire la 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 372/2011 – 
privind modificarea prevederilor Regulamentului de  funcţionare a sistemului de 
parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local nr.241/11.11.2003 şi completat prin  Hotărârea Consiliului Local  
nr. 215/30.05.2006. 
 
Dl. CHIRA: Consultând această adresă am remarcat faptul că o dată cu votarea 
proiectului de hotărâre de a punctul 9, practic această adresă a rămas fără obiect, întrucât 
noi am modificat hotărârea care prevedea tarifare pe 2 ore în zona centrală astfel că 
adresa d-lui avocat practic s-a rezolvat prin adoptarea hotărârii de la punctul 9. Deci 
urmează să-i comunicăm d-lui avocat faptul că prin noua hotărâre am modificat vechea 
hotărâre.  
 

      PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Adresa nr. SC2012 – 001379/18.01.2012  a  S.C. Kromberg & Schubert Romania 
S.R.L.  privind plângerea prealabilă  formulată împotriva Hotărârii Consiliului 
Local nr. 389/13.12.2011 -  privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale. 
 

      PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Adresa nr. SC2012 – 000827/13.01.2012 a  S.C.  Holding Atlassib AUTOTIM S.A.  
cu privire la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr. 389/13.12.2011 -  privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea 
serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate speciale. 
 
Dl. EHEGARTNER: Punctele 45 şi 46 au acelaşi obiect şi doresc să-i fac  o interpelare 
d-lui Chiş Culiţă. Am mai primit nişte sesizări în legătură cu acest regulament pe care noi 
l-am votat la modul  chiar mecanic aş spune şi este o prevedere acolo care pe de-o parte 
este discriminatorie şi în al doilea rând cred că ar putea fi luată într-un mod mult mai 
gradual. E vorba de a interzice începând din 1 ianuarie 2012 accesul mijloacelor de 
transport în comun care nu dispun de Euro 4. Şi cred că tot fac referire la această 
restricţie. Întrebarea este:Nu  Este posibilă aplicarea acestui obiectiv Euro 4 pentru o 
perioadă de timp?  
Dl. CHIŞ: În acest sens a fost o dezbatere publică, am invitat prin presă prin mass-media 
să vină toţi reprezentanţii firmelor de transport la discuţii. Pur şi simplu nu a fost nici 
unul. A fost presa de faţă, nici un operator de transport. Acest regulament se referă strict 
la cursele în convenţie, speciale. Nu se referă de exemplu la cursele Şag-Timişoara care 
au curse regulate, nu se referă la transportul public, se referă doar la cursele în convenţie. 
Deci dacă dvs.aveţi o firmă de transport şi duceţi muncitorii la o firmă din Timişoara sau 
din jurul Timişoarei. Pentru că aceştia au autobuze, dacă aţi văzut în oraş, dacă staţi în 
spatele unui autobuz, nu vezi de fum, sunt noxe, sunt autobuze, te îneacă, sunt vechi, nu 
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ştiu cum Registrul Auto Român le permite să circule şi pe drumurile publice. Deci 
cursele în convenţie, cursele interjudeţene cursele judeţene nu se aplică acestei hotărâri 
de consiliu.  
Dl. EHEGARTNER: Tocmai aici e discriminarea.  
Dl. CHIŞ: Eu vă pot spune că firma respectivă care a făcut această scrisoare deja a primit 
licenţele de transport, a venit şi a schimbat maşinile, a pus euro 4. Atlasib a adus, firma 
respectivă  Autotim a adus licenţele le-am eliberat şi a schimbat maşinile cu euro4.  
Dl. ŢOANCĂ: Eu am înţeles că deşi sunt nişte rigori de mediu pe care Timişoara trebuie 
să le aplice în perioada următoare eu aş veni cu un amendament pentru a scoate această 
problemă din zona justiţiei pentru că sunt două plângeri prealabile şi aş propune ca 
maşinile cu euro 4 şi aici nu facem, decât ca să vă dau un exemplu, să copiem ce se 
întâmplă de la 1 ianuarie 2012 în Italia. Acolo este permis din 1 ianuarie 2012 ca în 
oraşele mari să se circule cu euro 2. Noi devenim mai catolici decât Papa băgăm euro 4 
pe care nici măcar RATT nu le are iar 5% din Parcul Industrial de maşini care deserveşte 
acest grup de oameni, vorbim de zeci de mii de oameni care vin din zonele adiacente  
Timişoarei pentru a lucra aici şi contribuie la plusvaloarea oraşului nostru se vor…pentru 
că e foarte abrupt făcut regulamentul, aceste firme nu riscă amenzi, nu li se dă licenţa. 
Punct. Şi de aceea eu propun ca de la 1 ianuarie ca amendament să intervină euro 2 deci  
să scăpăm de acele autovehicule de care spune dl. Chiş cu euro 0 şi euro 1 care sunt 
antice iar din 1 ianuarie 2014 vorbim de 2 ani să le dăm posibilitatea firmelor  vizate să 
achiziţioneze maşini cu euro4. şi eu zic că acest tip de amendament vine şi rezolvă toate 
problemele şi rigorile de mediu dar şi problemele sociale ale firmelor vizate. Mulţumesc.  
Dl. PAU:  În urma discuţiilor pe care le-am avut cu reprezentanţii firmelor de transport 
având în vedere atât impactul economic actual şi anume faptul că ar trebui să schimbi în 
momentul de faţă 10 autobuze când ai un contract cu o firmă că se numeşte ea Solectron 
sau S.C. Kromberg & Schubert şi nu mai pot să execut transportul pentru că nu primesc 
licenţă, o să trebuiască ca acea firmă să plătească despăgubiri. Discutăm de autobuze euro 
4 care costă peste 100 de mii de euro la mâna a doua. Deci acest proiect de hotărâre nu 
ştiu dacă a ţinut cont de hotărârile sau de prevederile de mediu sau a ţinut cont de alte 
considerente. Nu vreau să intru în dispute dar am făcut un proiect de hotărâre care a fost 
înaintat prin care propuneam gradual în 2013 scăpăm de noneuro în 2014 de euro 1 în 
2015 de euro 2, în 2016 numai euro 3. Concomitent cu aceasta taxele pentru acordarea 
licenţei să fie mărite începând cu anul acesta. Ai euro 4 taxa este 180 de lei. Ai euro 3 
taxa este 270 de lei, ai euro 4 taxa este 360 de lei. Consider că dacă acest proiect de 
hotărâre era adus azi în plenul Consiliului Local găseam un punct de vedere comun atât al 
meu cât şi al dvs. pentru a nu îngreuna. Nu vorbesc de impactul social, repet aceste firme 
de transport au angajate foarte multe persoane, firmele care execută transporturile, 
firmele mari au stabilite costurile pentru transporturile de persoane. Nu putem risca acum 
când toate loviturile vin din toate părţile să venim noi să spunem euro 4. Deja nici 
maşinile noastre personale dacă circulăm cu cele de firmă poate au euro 4, dar maşinile 
noastre personale nu ştiu dacă au euro 4. Fapt pentru care aş propune ca în plenul 
extraordinar sau plenul următor având în vedere că hotărârea actuală poate produce efecte 
şi Poliţia Locală poate să dea amenzi din acest punct de vedere aş propune, de urgenţă să 
aducem în atenţia Consiliului Local proiectul de hotărâre să-l gândim împreună şi să dăm 
o soluţie pertinentă pentru problemele acestor persoane.  
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Dl. PRIMAR: Am primit propunerea dvs. dl. consilier şi o să fie în februarie în plen, în 7 
februarie nu am cum pentru că trebuie să intre în comisii să o cumpănim bine, o băgăm în 
28 februarie.  
Dl. PAU:   Să nu producă efecte din punct de vedere al amenzilor în momentul de faţă, 
asta e singura problemă de aceea am grăbit-o puţin.  
Dl. ŢOANCĂ: Dl. Chira noi putem amenda Hotărârea Consiliului Local nr. 
389/13.12.2011? 
Dl. CHIŞ: Noi putem pregăti proiectul de hotărâre dacă se doreşte să fie înaintat.  
Dl. PAU:   Îl putem aduce în data de 7. Marţi la comisii şi în 7 să-l aducem, pentru a nu 
produce efecte. Mulţumesc.  Se menţine actualul proiect până săptămâna viitoare data de 
7.  Dl. EHEGARTNER: Când se va modifica printr-un nou proiect de hotărâre.  
Dl. CHIRA: Acum trebuie să hotărâţi pentru că sunteţi investiţi cu o plângere prealabilă 
din partea firmelor respective şi azi trebuie să decideţi, menţineţi sau nu hotărârea.  
Dl. EHEGARTNER: E impropriu să spunem că menţinem dacă îl amendăm.  
Dl. PAU:    Putem să votăm împotrivă urmând a fi adus în februarie cu modificările de 
rigoare. Şi asta este varianta cea mai simplă pentru a nu crea efecte din punct de vedere 
pecuniar.  
Dl. EHEGARTNER: Deci să votăm că nu ne menţinem poziţia din proiectul de hotărâre 
vechi.  
Dl. PAU:    Urmând ca modificările să le aducem la următorul plen. Dacă vine în 29 
atunci vom cumpăni şi îl putem aduce până atunci dacă în momentul de faţă nu ne 
menţinem hotărârea.  
Dl. CHIRA:  Dacă vă menţineţi hotărârea aceasta, următoarea va fi de modificare. Dacă 
nu vă menţineţi, următoarea va fi practic de la  început una nouă. Adică nu mai avem 
nicio hotărâre şi vom emite alta. 
Dl. EHEGARTNER:  Deci cum sună proiectul de hotărâre dl. Pau? 
Dl. PAU: Proiectul de hotărâre este modificarea. O menţinem şi o modificăm.  
Dl. EHEGARTNER:  Supun la vot menţinerea hotărârii.  
- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 19 voturi pentru 

 
 
           PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI: 

 
Adresa nr. SC2012 – 1574/19.01.2012  a domnului Katana Iosif  privind plângerea 
prealabilă formulată împotriva Hotărârii nr. 486/31.10.2006 – privind parcarea 
vehiculelor grele pe teritoriul Municipiului Timişoara. 
 
Dl. CHIRA:  La fel trebuie să votaţi dacă o menţineţi sau nu. Deocamdată ea este în 
vigoare a produs efecte, am câştigat litigiile pe care le-am avut.  
Dl. EHEGARTNER:  Supun la vot menţinerea hotărârii.  
- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 19 voturi pentru 
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            PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2012 – 002507/25.01.2012 a Organizaţiilor Studenţeşti din Municipiul 
Timişoara referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii 
Consiliului Local  nr. 421/13.12.2001 -  privind  aprobarea Protocolului de acordare 
a facilităţilor  la transportul public în comun unor categorii de cetăţeni ai 
Municipiului Timişoara pentru anul 2012 încheiat între Municipiul Timişoara şi 
Regia Autonomă de Transport Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER:  Domnule Chira din discuţia iniţială având în vedere că acel 
amendament pe care l-a făcut dl. Bogdan a fost denaturat de o propunere zisă mai simplă 
pe care am complicat-o la nerealizarea acestei facilităţi. A simplificat-o până a redus-o la 
neaplicabilitatea ei. Întrebarea este dacă la vechea hotărâre care există şi care prevede 
aducerea unei adeverinţe semnată de rector. A fost cu adresă precisă, 14 mii de 
adeverinţe, dacă putem face un amendament, un proiect de hotărâre pentru modificarea 
acelei hotărâri în care   în momentul de faţă scrie „se vor legitima cu o adeverinţă 
eliberată de” şi noi să mergem mai departe „sau card care atestă calitatea de student”.  
Dl. CHIRA: Nu, hotărârea este în vigoare astfel că dvs. veţi putea până la următoarea 
şedinţă pe baza unui proiect propus să o modificaţi sau să o completaţi. Referatul va fi 
făcut sau de către consilieri sau de către Direcţia Tehnică. Cum se doreşte.  Acum trebuie 
să votaţi, dacă doriţi modificarea o menţineţi şi apoi modificaţi la următorul plen. 
Dl. CHIŞ: Direcţia Tehnică când v-a înaintat dvs. proiectul, a înaintat în spiritul 
organizaţiilor studenţeşti. S-a făcut o greşeală atunci un amendament şi putem reveni cu 
proiect de hotărâre. Dacă sunteţi de acord. Să rămână protocolul iniţiat de Primăria 
Timişoara. Putem înainta în 7 februarie.  
Dl. EHEGARTNER:  Supun la vot menţinerea hotărârii.  
- Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 20 voturi pentru 
 
DL. EHEGARTNER: Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al 
Mun. Timisoara si va multumesc pentru participare. 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA    P.SECRETAR 
 
Cons. EHEGARTNER PETRU          JR. SORIN CHIRA  
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