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  ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

    PROCES - VERBAL 
                       Incheiat astazi  de 31.10.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  

Preşedinte de şedinţă –Dna. Gabriela Popovici   
Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi  22;  
Au absentat: Dl. Taropa Lucian, Dl. Mazilu Octavian, Dl. Idolu Iulian, 

Dl. Dimeca Radu, Dna. Popescu Raluca.  
    Din partea executivului participa: Domnul primar Nicolae Robu, 
Domnul viceprimar Farkas Imre, Domnul viceprimar Dan Diaconu si p. 
secretar domnul Caius Şuli. 

 
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1676 din 26.10.2017  

 

ANEXĂ 
            La Dispoziţia nr.1676 
          Din data de 26.10.2017 
 

1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Local 
din data de 17.10.2017. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului 
Timișoara pe anul 2017. 

3. Proiect de hotărâre privind  atribuirea imobilului din Timișoara, str. Pavlov 
nr. 19,către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara cu 
contract de comodat pentru desfășurarea activităților specifice. 
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4. Proiect de de hotărâre  privind atribuirea în folosință gratuită a  unor spații pe 
o perioadă de 10 ani, către noua structură cu personalitate juridică Direcția de 
Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
348/18.07.2014 privind darea în administrare a imobilului din Timișoara, str. 
I. Plavoșin nr. 21 către Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara. 

6. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Poliției 
Locale, a imobilului-teren situat în Timișoara str. Renașterii nr.28, înscris în 
C.F. nr. 444784 – Timișoara. 

7. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 162/10.05.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
72/21.02.2017, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a 
serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, 
funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, 
precum și aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului și Contractului de delegare a gestiunii. 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii Contractului de Delegare 
prin concesiune a gestiunii activității de  colectare și transport al deșeurilor 
municipale în Zona 1 Timișoara, Județul Timiș, din cadrul proiectului 
”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor  din Județul Timiș”. 

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. Cafas S.R.L., S.C. Artex Imobiliara S.R.L., Iacob Leon și Iacob 
Cornelia. 

10. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local  al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a 
imobilului din  Piața Adamachi nr.7, înscris în C.F. nr. 436369, nr.topo 
10277, 10278 la prețul de 242.000 euro. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Actualizării Strategiei de alimentare 
cu energie termică a Municipiului Timișoara 2016”. 

12. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea prețului pentru energia termică 
produsă în cogenerare și livrată din centrala de cogenerare CET Sud 
Timișoara aparținând S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM 
S.A. 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport 
Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni. 

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării Municipiului Timișoara la 
Târgul de Turism al României în perioada 15-20 noiembrie 2017. 
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15. Proiect de hotărâre privind  acordarea masei lemnoase rezultată din tăieri ca 
ajutor suplimentar beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001. 

16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea D.A.L.I. aferent obiectivului de 
investiții  Fântână Ornamentală Dacia. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă 
urbanizare – zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă 
principalelor artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timișoara. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare 
zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil 
din anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timișoara. 

19. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” 
Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr.4, 
Timișoara. 

20. Adresa nr. SC2017 – 24825/09.10.2017 a  domnului Tric Olimpiu privind 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 
166/2003 – pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
municipiului Timișoara , în ceea ce privește poziția  nr.1768 din anexă. 

21. Adresa nr. SC2017-026734/26.10.2017 a  Consiliului Județean  Timiș  
referitoare la Dispoziția  nr.489/24.10.2017 – privind exproprierea imobilelor 
proprietate privată situate pe teritoriul județului Timiș, care fac parte din 
coridorul de expropriere pentru realizarea lucrării de utilitate publică 
”Lărgirea la 4 benzi de circulație a DJ 592 Timișoara-Moșnița Nouă”. 

22. Adresa nr. SC2017-026186/20.10.2017   a Consiliului Județean Timiș 
referitoare la Hotărârea nr. 237/18.10.2017 . 

23. Interpelările consilierilor locali. 
 

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, au fost inițiate de Primarul 

Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu. 
 

 

DNA POPOVICI: Bună ziua! Inainte să trecem la votul ordinei de zi, propun să 
votăm Anexa care a parvenit pe mailul nostru la ora 1250. 

DNA ŢUNDREA: Având în vedere şi la şedinţele precedente anexele care vin cu 
două ore înainte de şedinţă, eu vă propun să procedăm la fel ca şi la şedinţa 
precedentă, să luăm punct cu punct din această anexă şi să vedem care este urgenţa 
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proiectelor care au fost propuse şi să le discutăm ca atare. Cred că data trecută a 
fost foarte bine şi ne-am lămurit cu toţii. 
D-NUL PRIMAR: Eu nu am nimic împotrivă, de acord să procedăm aşa. 
DL.IONESCU: Vin cu o propunere de modificare a orelor de începere a şedinţelor 
Consiliului Local. Ora 1630 este ora la care aparatul tehnic al Primăriei nu mai este 
la serviciu şi nu mai poate să răspundă la întrebările pe care le putem avea. Vă 
propun ca ora de începere să fie 12 sau cel târziu 14, indiferent de ziua în care 
stabiliţi d-voastră. 
D-NUL PRIMAR: Fără supărare, atâta de lucru este in Primărie, încât nu este în 
regulă să se ia din timpul de lucru atâtea ore. In zilele de consiliu, cei ce trebuie să 
rămână aici, rămân aici. Dacă noi, din timpul de lucru, cei cu responsabilităţi 
suntem aici, nu mai lucrează nimeni în acel interval. Nu este nicio problemă, vin 
peste program, cum au venit atâta vreme. Sunt aici toţi cei care trebuie să fie. Nu 
facem faţă şi aşa, ar trebui personal mai bun şi mai mult. Noi trebuie să deservim 
cu promptitudine cetăţenii şi dacă ne dislocăm din timpul de lucru al aparatului 
atâtea ore, se simte. 
DNA POPOVICI: Supun la vot punctual subiectele de pe Anexa la ordinea de zi. 
 
 

PUNCTUL 1 DIN ANEXĂ 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general 
pentru obiectivul de investiții ”Amenajare strada prof. Mircea Neamțu” 
 

 

D-NUL PRIMAR: Este urgent. Domnule director Chiş, faceţi o scurtă explicaţie. 
D-NUL CHIŞ: Este vorba despre proiectul aprobat prin Planul Naţional de 
Dezvoltare, Ministerul Dezvoltării a pregătit contractul, trebuie să-l semneze, 
trebuie să actualizăm devizul în urma licitaţiei. S-a făcut licitaţie, lucrarea este 
adjudecată şi trebuie să o actualizăm cu suma care a fost licitată. 
D-NUL PRIMAR: Noi am propus pe P.N.D.L. diverse proiecte aflate în diverse 
stadii începute de noi. La P.N.D.L. proiectele sunt eligibile şi din mers. Ne-au venit 
aceste observaţii şi trebuie urgent să trimitem la Ministerul Dezvoltării acele 
documente actualizate. Este o urgenţă. 
 

DNA POPOVICI: Supun la vot includerea proiectului pe ordinea de zi: 

- 17 voturi pentru 
- 5 abţineri. 
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Proiectul a fost inclus pe ordinea de zi. 

 

PUNCTUL 2 DIN ANEXĂ 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în 
Timișoara, Piața Unirii nr.7 pentru desfășurarea activității de învățământ a 
Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau” clasele I-IV. 
 
DL.DIACONU: Explicaţiile sunt legate de comisia de negociere cu terţii, unde am 
fost cu toţii, din toate partidele şi pentru asigurarea continuităţii contractului de 
închiriere, el trebuie să intre pe ordinea de zi suplimentară. 
 
DNA POPOVICI:  Deschid procedura de vot: 
 
- 18 voturi pentru. 
-  3 abtineri 

Proiectul a fost inclus pe ordinea de zi. 

 
 

PUNCTUL 3 DIN ANEXĂ 

3.Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei și a 
Statului de Funcții al Spitalului Municipal de Urgență Timișoara. 

 
DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

-18 voturi pentru. 
-4 abţineri. 

 
Proiectul a fost inclus pe ordinea de zi. 

 

PUNCTUL 4 DIN ANEXĂ 

4.Proiect de hotărâre privind  acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Timișoara domnului Alin Achim, membru al formației Cargo.  
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D-NUL PRIMAR: Iniţiativa a apărut din partea liderului trupei Cargo, care mi-a 
semnalat, cu ocazia concertului din P-ta Libertăţii, că, atunci când am decernat 
titlul de Cetăţean de Onoare pentru membrii trupei Cargo, a fost scăpat acest 
membru al trupei şi că, ar fi bine, cât mai repede, să ajungă şi el în rând cu ceilalţi. 

 
DL.IEREMIA: Eu, datorită faptului că a intrat în regim de urgenţă, nu am avut 
timp să mă documentez şi am avut sentimentul că se creează un act de injustiţie. 
Am aflat că toţi sunt cetăţeni de onoare şi singurul care călătorea cu bilet RATT era 
Alin Achim. Doresc să introduc, dacă este posibil,  pe ordinea de zi, un nou punct 
prin care să cer suspendarea acordării pe sase luni a acestei demnităţi, pentru 
clarificarea criteriilor. As dori, dacă este legal, să ne clarificăm puţin criteriile, 
întrucât am sentimentul că în anul 2030 vor fi mai multi cetăţeni de onoare decât 
cetăţeni. 
D-NUL PRIMAR: Cred că putem face asta, este chiar necesar, nu s-a făcut nicio 
revizuire de foarte multă vreme, poate nu s-a făcut niciodată. Mai avem o restanţă 
cu dna Doina Popa, la care chiar d-voastră aţi solicitat să amânăm.  
DL.IEREMIA: În documentaţie apărea doar documentul emis de Teatrul Naţional, 
nefiind Teatrul iniţiatorul, ci d-nul Cornel Ungureanu de la Uniunea Scriitorilor. 
D-NUL PRIMAR: Să ducem acordarea titlului până la capăt cu trupa Cargo şi 
ceea ce este pornit cu dna Doina Popa, iar alte titluri să nu mai decernăm până nu 
facem o revizuire. Cred că trei luni sunt suficiente. 
DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

-17 voturi pentru 
-3 abţineri. 

 
Proiectul a fost inclus pe ordinea de zi. 
 

 

PUNCTUL 5 DIN ANEXĂ 

5.Proiect de hotărâreprivind aprobarea proiectelor culturale cu finanţare 
nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timişoara pentru 
activităţi culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 – sesiunea a 2-a. 

DL.DIACONU: Proiectul, deşi este publicat pe site mai bine de o lună tine de 
punctul 2 de pe ordinea de zi principală, de rectificare de buget, astfel incît el poate 
fi aprobat doar după  aprobarea rectificării, de aceea este şi mai târziu, neaprobarea 
lui în această şedinţă, riscă să creeze o şi mai mare problemă cu organizaţiile 
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neguvernamentale care au proiecte şi care nu vor putea semna contracte de 
finanţare dacă proiectul este deja început. 

DL.IEREMIA: Departe de mine gândul de a pune beţe în roate operatorilor 
independenţi care ştim cum îşi duc existenţa de pe o zi pe alta. Această notificare 
de ultimă oră  frustrează membrii comisiei nr 5 de calitatea de membrii ai acestei 
comisii şi de disponibilitatea noastră reală de a ajuta la desţelenirea lucrurilor. În 
măsura în care aparatul Primăriei consideră utilă expertiza membrilor comisiei nr.5, 
vă rog, folosiţi-ne, să nu mai fim nişte neştiutori naivi puşi în faţa situaţiei de a vota 
ceva la care chiar ne pricepem, dar nu ştim decât în ultima clipă. Anul trecut, într-o 
situaţie similară, tot eu am făcut un amendament, ca pentru licitarea de proiecte pe 
fonduri nerambursabile, d-nul Primar să facă Consiliului propunerea de 
nominalizare a juriului, iar consiliul sa-şi dea avizul în aşa fel încât să existe o mai 
mare implicare a Consiliului. Am sentimentul că energiile noastre, a celor din 
comisia 5, indiferent de partid, nu sunt exploatate suficient. Ardem cu flacără mică, 
când putem arde cu flacără mai mare. 

DL.DIACONU: V-as propune o abordare şi mai în detaliu a acestei problematici, 
pentru finanţările de anul viitor, v-aş propune să facem regulamentul împreună cu 
comisia 5, chiar în comisie, în modul cel mai direct cu putinţă. 

DL.MOŞIU: Ca preşedinte al acestei comisii, de câte ori a fost nevoie, colegii mei 
s-au întrunit , spre deosebire de alte comisii, cred că este util şi as vrea să fac o 
propunere, având în vedere că sunt fonduri nerambursabile, ca, pe lângă cei 7 care 
sunt în această comisie, să existe minim 3 membrii consilieri din comisia de 
cultură. Cred că suntem într-o situaţie penibilă să aprobăm nişte bani 
nerambursabili  la tot felul de asociaţii, pe unele le ştim, pe altele cred că nici d-
voastră nu le ştiţi. Fac un amendament la noua înfăţişare de anul viitor, ca în 
structura acestei comisii să figureze minim trei consilieri locali din comisia de 
cultură. Ori de câte ori a fost nevoie, comisia de cultură s-a întrunit şi am stat ore 
întregi, fără să fie nicio problemă. Mi se pare curios că nu suntem informaţi şi 
suntem obligaţi să votăm. Nu este corect faţă de nimeni. 

DNA POPOVICI: Am şi eu o întrebare: din cât cunosc, finanţarea nerambursabilă 
a proiectelor culturale se face pe baza unei licitaţii. 
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DL.DIACONU: Un concurs care a avut loc încă din luna august. Există o 
problemă de buget care a împiedecat ca acest proiect de hotărâre  să intre înainte de 
rectificarea bugetară. Rezultatele celor două sesiuni de finanţare, chiar dacă sunt 
competitive si se vede asta din punctaj, arată un echilibru nu foarte bun între 
diversele tipuri de activităţi culturale, pe toată paleta de activităţi culturale. V-aş 
propune, ca, împreună cu comisia, să lucrăm în cursul acestei toamne, pentru anul 
viitor, inclusiv  la a  realiza, din punctul meu de vedere astfel de competiţii de 
proiecte pe domenii. Mi-aş dori să existe o competiţie de proiecte pe audiovizual, 
pe teatru. Sunt foarte multe festivaluri, dar trebuie sprijinite şi alte activităţi 
culturale. 

DL.IEREMIA: Inflaţia de festivaluri se datorează absenţei mecenatului. Nu există 
viaţă autonomă în zona independentă a artei, indiferent de domeniu. Piaţa este 
acoperită cu un exces de festivaluri, pentru că piaţa cere diversitate. Noi nu putem 
da diversitate fiindcă nu avem iniţiativă privată finanţată natural, pentru că nu s-au 
inventat încă oamenii de afaceri cu generozitatea necesară. Mediul cultural naşte 
acest sistem circulator alternativ,  astfel încât setea spectatorului să poată fi 
satisfacută. Prviti inflatia de festivaluri ca pe o consecinţă a unui dezeclilibru între 
piaţa finanţată şi cea nefinanţată a artei. 

D-NUL PRIMAR: De acord cu cele spuse. Vreau să va aduc aminte că am 
promovat această idee la începutul primului mandat din dorinţa de a rupe de politic 
alocarea de fonduri pentru aceste proiecte. Concluzia la care am ajuns după aceşti 
ani de experienţă, este că e bine să fie reprezentat consiliul in comisie şi 
împărtăşesc propunerea făcută. Sunt de acord  cu cele semnalate de d-nul Ieremia şi 
cu cele spuse de d-nul Viceprimar. Trebuie să aducem o îmbunătăţire modului în 
care suntem organizaţi şi funcţionăm. Nu avem voie să ignorăm alte segmente de 
cultură şi activităţi culturale artistice. Soluţia este să separăm fondurile de la 
început, să reorganizăm comisia. Neavînd prevederi bugetare, nu am putut aduce 
mai devreme în consiliu aprobarea acestor proiecte. Suntem nevoiţi să aducem pe 
lista suplimentară odată cu rectificarea de buget. Dacă nu aprobăm proiecte care au 
fost aprobate, nu vor mai putea primi bani, unele îşi consumă activităţile şi 
retroactiv nu se poate face decont. 

DNA POPOVICI: Poate că ar fi fost bine ca acea comisie de cultură să nu aprobe 
nişte proiecte, ştiind clar că nu există fonduri. 
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DL.ORZA: Vreau să plec de la premiza că totul este de bună credinţă. Problema 
este una de imagine. Data trecută am votat agenda culturală tot ca punct 
suplimentar. Suntem oraşul care a primit această şansă, pentru  2021. Dacă am 
câştigat, avem nişte obligaţii.Nu cred că lista asta de proiecte culturale aflate sub 
egida Primăriei şi a Consiliului Local, trebuie să fie pe o anexă la ordinea de zi. Din 
respect pentru cei care ne-au acordat câştigarea acestui titlu. Aducerea acestui 
proiect tot pe o ordine suplimentară, cu toate argumentele prezentate, nu e de bun 
augur pentru imaginea unui oraş candidat la capitală culturală. O agendă culturală 
nu poate fi pe o anexă. El este primul punct pe o ordine de zi a vieţii acestui oraş. 

DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 
-14 voturi pentru 

-8 abţineri. 

Proiectul a fost introdus pe ordinea de zi. 

Supun la vot ordinea de zi, inclusiv Anexa: 

-20 voturi pentru 

-2 abţineri. 

 

                                        PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

1.Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei extraordinare  a Consiliului Local 
din data de 17.10.2017. 

 
DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

 
-22 voturi pentru. 
 
 

                                         PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului 
Timişoara pe anul 2017. 
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DL.DIACONU: Având în vedere adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice 
Timişoara, cu nr.18349/27.10.2017, prin care se face cunoscut faptul că s-a alocat 
suma de 8,6 mii lei, la sursa de venit 11.02.02 „Sume defalcate din TVA pentru 
finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor”, pentru salarii, sporuri, indemnizaţii şi alte drepturi salariale în bani 
stabilite prin lege, se suplimentează cu aceeaşi sumă valoarea prevăzută la 
cap.65.2A “Invăţământ", titlul I-cheltuieli de personal. 

Vreţi pe fiecare să votăm sau putem pune toate amendamentele în bloc? 

DNA POPOVICI: Propun să votăm amendamentele în bloc. 

DL.DIACONU: Solicităm redistribuirea sumei de 400,00 mii lei de la capitolul 
bugetar 70.02.03.01 - " Dezvoltarea sistemului de locuințe ",  poziția A - Lucrări în 
continuare - " Reabilitare termică imobil Calea Șagului nr. 31-33 HCL 
145/31.10.2016 ", în cadrul aceluiași capitol 70.02.03.01 - " Dezvoltarea sistemului 
de locuințe ", la poziția C - Dotări independente și alte investiții - " ET + DALI + 
PT +AUDIT + Consultanță pentru reabilitare termică blocuri de locuințe din 
Municipiul Timișoara POR 2014 - 2020 ".  

Suma menționată mai sus, este necesară a fi angajată în achiziția și contractarea 
serviciilor de proiectare a lucrărilor privind creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe.  

De asemenea, o sumă de 300.000 lei de la acelaşi capitol bugetar, se transferă la o 
nouă poziţie, Proiectare +Execuţie -  extindere Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenţă Timişoara, cu un corp construcţie pentru un nou laborator de radioterapie 
şi acces principal pentru vizitatori şi ambulatoriu, str.Ghe.Dima nr.5... 

- Se storneaza pozitia obiectiv ”SF+PT Construire zona sportiva si de 

agrement Calea Buziasului, teren rugby, tribune, str. Recoltei, str. 

Legumiculturii, str. N.D. Cocea” aprobat cu suma de 202,50 mii lei, din care 

191,66 mii lei se transfera pe obiectivul PT + Execuţie “Extindere Spitalul 

Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, cu un corp construcţie pentru un 
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nou laborator de radioterapie şi acces principal pentru vizitatori şi 

ambulatoriu, str.Ghe.Dima nr.5. 

- Suma diferență de 10,84 mii lei se utilizeaza ca si credit bugetar pe anul 

2017 pentru obiectivul care se introduce in Programul de dezvoltare la 

acelasi capitol 67.02.05.01-Sport / C.Dotari independente si alte investitii. 

c.Studii si proiecte:  

”SF+ PT Zona sportiva si de agrement Calea Buziasului: bazin de înot acoperit , 
bazin in aer liber, teren rugby/fotbal, tribune , alte amenajari exterioare, str. N.D. 
Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei”, angajat multianual in  suma  totala de 
510,84 mii lei, din care 500,00 mii lei reprezinta credit de angajament pe anul 
2018. 

-Se solicită diminuarea sumei de la Cap. 84.02.03.03 Străzi, cap A. Lucrări în 

continuare – Amenajare Inel IV, sector str.Macin – str. Constructorilor și racord la 

strada Demetriade cu 5,00 mii lei și introducerea unei poziții noi la Cap. 

84.02.03.03 Străzi, cap.B Lucrări noi, astfel: Amenajare drum de legătură între 

str.Aurel Pop şi Calea Torontalului cu suma de 5,00 mii lei. 

DNA POPOVICI: Supun la vot amendamentele făcute de d-nul Viceprimar 

privind rectificarea bugetului local: 

- 22 de voturi pentru. 

Supun la vot proiectul în întregime, inclusiv amendamentele: 

- 22 de voturi pentru. 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

3.Proiect de hotărâre privind  atribuirea imobilului din Timișoara, str. Pavlov 
nr. 19,către Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara cu 
contract de comodat pentru desfășurarea activităților specifice. 
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DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 
- 22 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

4.Proiect de de hotărâre  privind atribuirea în folosință gratuită a  unor spații 
pe o perioadă de 10 ani, către noua structură cu personalitate juridică Direcția 
de Asistență Socială a Municipiului Timișoara. 
 
DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

- 21 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

5.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
348/18.07.2014 privind darea în administrare a imobilului din Timișoara, str. 
I. Plavoșin nr. 21 către Direcția de Asistență Socială Comunitară Timișoara. 
 

DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 
- 22 voturi pentru. 

  

Punctul 6 al ordinei de zi 

          Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Poliției 
Locale, a imobilului-teren situat în Timișoara str. Renașterii nr.28, înscris în 
C.F. nr. 444784 – Timișoara. 
 
     DNA. POPOVICI: Deschid procedura de vot. Votam. Inchizi procedura de vot. 

- 22 de voturi pentru.  
 

 
Punctul 7 al ordinei de zi 

         Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 162/10.05.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 72/21.02.2017, privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă, a 
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serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, 
funcționare și dirijare a circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, 
precum și aprobarea Caietului de sarcini, Regulamentului de organizare și 
funcționare a serviciului și Contractului de delegare a gestiunii. 
 

    DNA. POPOVICI: Deschid procedura de vot. Votam.  

- 13 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 
-  7 abtineri 

    DL. PRIMAR: Scuze, ca trebuia sa dau un raspuns inainte de a trece la vot! Noi 
am mai avut discutii inainte de inceperea sedintei si sigur am discutat mult data 
trecuta. Va rog sa intelegeti exact despre ce este vorba! Data trecuta cred ca 
discutiile s-au purtat cu prea multa patima si nu s-a inteles exact despre ce este 
vorba. Noi avem deja delegarea acestor servicii aprobata catre SDM. Prin proiectul 
de astazi aprobam tarifele, ca sa putem si operationaliza ceea ce am hotarat alta 
data. S-a creat imaginea in mod gresit! Nu stiu de unde, dar am aflat intre timp, ca 
SDM-ul, defapt, primeste aceste servicii si 90% din ele le deleaga mai departe, le 
subcontracteaza catre altii. Nu-i vorba despre asa ceva!  

       Cand vorbim de semnalizare avem in vedere, de la a trasa trecerile de pietoni, 
liniile de demarcatie intre benzi, si asa mai departe, a monta diversele indicatoare 
de trafic, a intretine semafoarele si inclusiv  a prelua, dupa ce firma care a participat 
la implementarea proiectului de trafic management si-au incheiar treaba, a prelua si 
partea de tehnologie mai inalta, anumite echipamente mai speciale si respectiv fibra 
optica. Aceste lucruri nu pot fi date pur si simplu catre oricine. Nu pot sa insist 
foarte mult pe aceste aspecte. Le-am pomenit si data trecuta, nu chiar aluziv, pentru 
ca am vorbit explicit despre ele. E vorba si de securitate, deci noi am avut grija sa 
ne alegem parteneri corespunzatori cand am implementat acest proiect. Dincolo de 
ce a insemnat antreprenorul general care a castigat licitatia, sigur a fost component 
de fibra optica, spre exemplu, si nu putem nici  de acum sa mergem intr-o alta 
directie, pentru ca ar fi extrem de periculoasa.  

      Pe de alta parte, Curtea de Conturi ne-a cerut ca acele activitati, servicii, pentru 
care exista societati ale Primariei, sa fie delegate catre aceste societati. Asa se face 
ca, noi am stabilit aici, spatiile verzi le delegam catre Horticultura, drumurile le 
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delegam catre SDM, semnalizarea cu tot ce inseamna ea, de asemenea. Acuma, la 
cateva echipamente, ca de aici a aparut confuzia, ca din dorinta de transparenta 
totala s-a facut vorbire si despre acele cateva echipamente. La cateva echipamente 
nu are voie sa intervina oricine, pentru ca furnizorul iti anuleaza garantia, dar daca 
nu se intervine periodic conform cartii tehnice, pentru a se curata de praf 
ventilatoarele, pentru a se curata anumite placi, a se da cu anumite substante. Va 
dau exemplu de operatii, pe intelesul nostru, al tuturor, indiferent de specialitatea 
pe care o avem. Se pierde garantia, pur si simplu.  

      Drept urmare, noi trebuie sa asiguram aceasta asistenta tehnica, urgent, la 
aceste echipamente. Un anume tip de operatii la aceste echipamente mai 
pretentioase nu le poate face SDM-ul si nu le poate face decat cine vrea furnizorul. 
Despre asta e vorba, ca se dau mai departe furnizorului sa le faca, sau unei firme 
care e autorizatata de acel furnizor, dar asta reprezinta procese foarte reduse din tot 
ansamblul. Totul s-a gandit avand in vedere proiectul cu finantare europeana. Noi 
vorbim despre tot ce se intampla in oras. Ati vazut cate drumuri au fost 
innoite,practic complet, cu decopertare totala, s-a lucrat la unele si la fundatie, in 
orice caz, s-a facut si stratul de baza si stratul de uzura, de suprafata. Toate trebuie 
marcate. Cine sa le marcheze? Acesta e motivul pentru care acest proiect e foarte 
important. Dam SDM-ului, SDM care e preocupat si sa vina cu un program de 
investitii, e preocupat ca din ceea ce ii rezulta ca excedent nu sa se imbogateasca X 
sau Y. Profitul se gestioneaza cum hotarati dumneavoastra. Actionarul unic este 
Consiliul Local. SDM-ul va veni cu un plan de investitii, se va aproba ca mare 
parte din profit sa fie reinvestit intr-o aducere la zi a dotarii tehnice, dezvoltarea 
dotarii tehnice, pentru ca SDM-ul chiar face treaba foarte buna si trebuie sa fim 
bucurosi ca firma noastra face treaba foarte buna.  

     Eu stiu ca prin asta, prin delegarea aceasta, se lezeaza anumite interese ale unor 
firme care, sigur, au trait intr-o anumita perioada bine din diverse lucrari, in 
perioada in care se lucra orientat pe plombe. Acum ati vazut ca nu se fac plombe, 
ca acolo nu ai nici un control. Se decoperteaza, se asterne asfalt, masurabil, 
lungimea, latimea, adancimea si practic se plateste ce se face. Cand erau un milion 
de gropi de diverse dimensiuni si forme geometrice totul era aproximativ. Eu nu 
acuz pe nimeni de nimic, dar spun ca atunci era o cu totul alta abordare, in care 
totul era aproximativ si nu ca ar fi vrut cineva sa fie incorect. Nu exista 
posibilitatea fizica de a se lucra cu atata acuratete cum se lucreaza pe noua 
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abordare. Si atunci stiu, ca mai aflu si eu, unii altii, nu ma refer la cei de fata, ca sa 
ne intelegem, da?  Unii, altii, nemultumiti, pe diverse canale pun presiune, incearca 
sa boicoteze acest mod de abordare a lucrurilor. 

    Si in incheiere, atat va mai spun, eu m-am decis sa merg pe linia asta, ca optiune 
personala, dupa discutiile cu Primarul Munchenului, care este un apropiat al nostru 
si dupa ce nu mai exercita functia respectiva (sigur, Primar in acceptiunea de la ei 
asupra termenului), care mi-a spus foarte clar. Ei la Munchen lucreaza cu propriile 
societati si in orice comparatie facuta cu Primariile care nu procedeaza astfel, 
rezulta costuri mai mari si servicii de calitate mai proasta. Prin urmare am zis, daca 
in Munchen se merge pe linia asta, coroborant tot ce a spus el cu toata logica 
proprie, am ajuns la concluzia ca e mai bine asa; iar putina practica pe care o avem 
pe acest sistem, comparata cu practica de cativa ani, pe alt sistem, ma face sa am 
acum convingerea clara ca asa e mai bine. Deservim interesul public mult mai bine 
pe aceasta formula, cu societati care sunt sub controlul nostru.  

      DNA. POPOVICI: Multumim, domnule Primar, pentru clarificari! Proiectul a 
obtinut doar 13 voturi pentru, un vot impotriva si 7 abtineri. Punctul numarul 8.  
     DL. PRIMAR: Asta este! Va rog sa imi permiteti!  
     DL. DIACONU: Ati oprit procedura in mijloc. N-ati oprit procedura in mijloc 
de vot? Sunt doar 21 de voturi.. 
     DL. PRIMAR: Eu am intervenit cand ati dat start.,.n-a votat toata lumea. 
     DNA. POPOVICI: Sunt 21 de voturi la jumatate dintre proiectele care s-au 
votat pana acum; deci cineva de cand am inceput sa votam, cineva nu voteaza; 
pentru ca la toate proiectele de pe anexa si in plus la cele 7 proiecte de pe ordinea 
de zi normala, la jumatate dintre ele au fost doar 21 de voturi, nu 22.  
      DL. SANDU: Cuiva nu ii functioneaza sistemul de vot, iar.  
      DNA. POPOVICI: Credeti ca nu s-ar fi sesizat?  
      DL. PRIMAR: Haideti sa vedem! Sa ne spuna! Este cineva care nu a vrut sa 
voteze? Sa ne spuna si verificam, daca e vorba despre o disfunctie, sau este vorba 
despre o atitudine vruta! Este cineva care nu a vrut sa voteze? Nu este nimeni care 
n-a vrut sa voteze!  
      DNA. POPOVICI: Pe panou sunt afisate si e votat in dreptul fiecaruia, nu e 
nimeni care sa nu fi votat.  
      DL. PRIMAR: Si atunci de ce nu ies la numar?  Eu va rog sa repuneti la vot, 
doamna Presedinte, ca ceva nu e in regula! Ma asteptam sa se opreasca procedura 
in momentul in care am cerut sa intervin, asa era corect sa se opreasca procedura 
atunci si sa se voteze dupa ce termin pledoaria. 
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      DNA. POPOVICI: Nu va suparati, dumneavoastra ati intervenit in mijlocul 
procesului de votare!  
      DL. PRIMAR: Imediat ce ati spus start vot, am spus  ‚,stati numai putin sa 
intervin’’ !  
      DNA. POPOVICI: Da, intr-adevar sunt 22 de consilieri prezenti in sala si 21 
de voturi. 
      DL. GRIGOROIU: Domnul Orza, din ce vad, nu apare.  
      DNA. POPOVICI: Nu apareti pe lista, domnule consilier Orza. Pentru 
calmarea spiritelor, haideti sa reluam votul!  
     DL. PRIMAR: Eu va rog sa votati intelegand despre ce e vorba! Chiar vrem sa 
facem ceva, nu cred ca vrea cineva sa facem rau Timisoarei! 
    DNA. POPOVICI: Deschid procedura de vot pentru punctul numarul 7 al 
ordinei de zi. Votam. Inchizi procedura de vot. 

- 13 voturi pentru; 
- 1 vot impotriva; 
- 8 abtineri.  

      DL. PRIMAR: Nu va suparat, deci eu inteleg ca ce se doreste este razboi total 
intre PNL si timisoreni pe de-o parte si dumneavoastra ceilalti, pe de alta parte, 
care boicotati sistematic fiecare proiect. Asta vreti? Nu-i nimic, o sa actionam in 
consecinta. Am luat la cunostinta. Bine! 

 
 

Punctul 8 al ordinei de zi 

          Proiect de hotărâre privind  aprobarea încheierii Contractului de 
Delegare prin concesiune a gestiunii activității de  colectare și transport al 
deșeurilor municipale în Zona 1 Timișoara, Județul Timiș, din cadrul 
proiectului ”Sistem Integrat de Management al Deșeurilor  din Județul 
Timiș”. 
        
     DNA. POPOVICI: Deschid procedura de vot. Votam. Inchizi procedura de vot. 

      -   22 de 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. Cafas S.R.L., S.C. Artex Imobiliara S.R.L., Iacob Leon și Iacob 
Cornelia. 
 
    DNA. POPOVICI: Deschid procedura de vot. Votam. Inchizi procedura de vot.  

- 22 de voturi pentru. 
 
                  
  

Punctul 10 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  Piața Adamachi nr.7, înscris în C.F. nr. 436369, nr.topo 
10277, 10278 la prețul de 242.000 euro. 

 

     DNA. POPOVICI: Deschid procedura de vot. Votam. Inchizi procedura de vot.  

- 21 de voturi pentru; 
- 1 abtinere.  

 
 

Punctul 11 al ordinei de zi 

      Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Actualizării Strategiei de 
alimentare cu energie termică a Municipiului Timișoara 2016”. 

 

      DNA. POPOVICI: Deschid procedura de vot. Votam. Inchizi procedura de 
vot. 

- 22 de voturi pentru.  
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Punctul 12 al ordinei de zi 
 

         Proiect de hotărâre  privind  aprobarea prețului pentru energia termică 
produsă în cogenerare și livrată din centrala de cogenerare CET Sud 
Timișoara aparținând S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. 
 
    DNA. POPOVICI: Deschid procedura de vot. Inchizi procedura de vot.  
            Trebuie sa facem o revenire, adica mai degraba o completare la punctul 
numarul 8, deoarece nu era precizat in titlul Proiectului de hotarare, ca trebuie 
nominalizata o persoana care va detine functia de …  
     DL. PRIMAR: Cititi exact de acolo! 
     DNA. POPOVICI: In conformitate cu dispozitiile 21 din Statutul A.D.I.D. se 
mandateaza o persoana, pentru a reprezenta Consiliul Local al Municipiului 
Timisoara in Adunarea Generala a Asociatilor implicati A.D.I.D. avand ca obiect 
cele aprobate prin prezenta hotarare, pentru a vota si semna in numele Consiliului 
Local al Municipiului Timisoara hotararea A.G.A. a A.D.I.D. si pentru a aduce la 
indeplinire in cadrul A.G.A. a A.D.I.D. prevederile prezentei hotarari.  
      Am inteles ca propunerea pentru aceasta nominalizare este domnul Director 
Bere. Supunem la vot nominalizarea domnului Bere. 
       Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot. 
 

- 21 de voturi pentru a fi mandatat sa reprezinte Consiliul Local in A.D.I.D. 
 

       Va rog ca atunci cand se redacteaza hotararea sa se tina cont si de aceasta 
completare. Multumesc!  
      

- 22 de voturi pentru Proiectul de hotarare de la punctul 12.  
 
 
 

Punctul 13 al ordinei de zi 
 

        Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport 
Timișoara în Societate Comercială pe acțiuni. 
 
      DNA. POPOVICI: Votam. 

- 18 voturi pentru; 
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- 4 abtineri; deci iar sunt 22 de voturi, fata de 21.  
 
 
 
 

Punctul 14 al ordinei de zi 

 
     Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării Municipiului 
Timișoara la Târgul de Turism al României în perioada 15-20 noiembrie 
2017. 
 
  DL. MOSIU: Doamna Presedinte, daca imi permiteti o observatie!? 
  DNA. POPOVICI: Va rog, domnule consilier! 
  DL. MOSIU: Noi consideram ca acest targ de turism e foarte, foarte important 
pentru Timisoara si pentru zona si am observat ca, in decursul a cinci zile, la 
standul orasului participa o singura persoana, la un buget de 1800 de lei si as 
dori sa fac un amendament, ca mi se pare totusi ciudat, o singura persoana. Daca 
persoana respectiva trenuie sa mearga sa manance, sa faca ceva, are o problema 
fiziologica, ramane standul fara nici o persoana. As vrea sa fac un amendament, 
sa fie minim doua persoane. Nu e permis o singura persoana, cinci zile sa stea la 
un stand; totusi, e orasul Timisoara, nu e o comuna de nu stiu unde.  
    DL. PRIMAR: Este o explicatie, va spun eu! 
    DL. MOSIU: Indiferent de explicatie, domnul Primar! Explicatii tot timpul 
sunt.  
    DL. PRIMAR: Ascultati! 
    DL. DIACONU: Noi nu mergem singuri acolo. Mergem in parteneriat cu 
A.D.I. Pol de Crestere si cu Timisoara Capitala Cultural Europeana, asta 
inseamna ca vor fi 3 persoane la stand.  
    DL. MOSIU: Asa scrie in Proiectul de hotarare.  
    DL. DIACONU: Din partea Primariei va fi una singura.  
    DL. PRIMAR: Din partea Primariei, dar la stand vor fi 3 persoane.  
    DL. MOSIU: Eu imi mentin punctul de vedere.  
    DL. PRIMAR: Acest punct de vedere, ca nu e in regula sa fie o singura 
persoana, este foarte corect, numai ca nu o sa fie o singura persoana, ci vor fi 3, 
ceea ce nu aveati de unde sa stiti.  
    DL. CALDARARU: As avea o rugaminte! Sa se acorde o atentie maxima la 
felul cum ne prezentam noi la Bucuresti cu acest targ, pentru ca o sa fie..eu sper 
sa fie foarte bine la acest targ, pentru ca trebuie sa ne prezentam mai bine decat 
toate celelalte standuri care vor exista acolo. Va multumesc!  
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   Si o informare, dupa targ eventual, pentru ca, de exemplu eu nu stiu cu ce 
materiale mergem. Am inteles acum de la domnul Viceprimar ca participa si 
Capitala Culturala de la grupa doamna Noiman si mai sunt acolo, dar as fi vrut 
sa stiu si eu cum ne prezentam, cu ce materiale, pentru ca asa din cate vad eu 
aici, acum s-a marit, e 20 de metri. Exceptional! Foarte bine, dar tot ceea ce se 
prezinta aici, doua mese, doua case, doua nu stiu ce.. imi aduce aminte cum am 
participat eu la Targul International, primul din 1990, care l-am organizat eu si 
era cam tot asa dotat, numai ca suprafata era mai mare.  
    DL. DIACONU: Asta schimbam de data aceasta. Fata de prezenta anterioara 
a Timisoarei la aceste targuri, cu o masa, intr-un stand de...n-as putea sa va spun 
si exista poze anterioare, schimbam intr-un stand sensibil mai mare, care are o 
conceptie unitara, cu un design grafic unitar din toate punctele de vedere si cu 
cat mai bune materiale care le avem in momentul de fata.  
    DL. PRIMAR: Si o sa avem proiectii de la evenimentele noastre importante 
din locurile spectaculoase ale noastre: Parcul Justitiei, Festivalul Florilor, le 
amestec acum, festivaluri diverse cu zeci de mii de oameni participanti, centrul 
istoric si asa mai departe. Avem si malurile Begai, avem ce sa prezentam si sper 
ca vom fi bine reprezentati.  
    DNA. POPOVICI: Multumim pentru precizari! Supun la vot Proiectul 
numarul 14. Spuneti, domnule consilier, nu v-am sesizat!  
    DL. SANDU: Voiam sa accentuez si eu putin! Chiar alaturi de colegul nostru, 
Caldararu, am participat la multe targuri in decursul anilor si stiu ca producerea 
si gandirea unui stand si adaptarea lui la conditiile concrete din centrul 
expozitional nu sunt intotdeauna foarte usoare si nu se pot face pe ultima suta de 
metri pentru a putea fi un stand cu adevarat de impact si cu rezultatele pe care le 
dorim. Rugamintea mea ar fi, avand in vedere ca se apropie anul in care vom fi 
Capitala Culturala Europeana si asemenea manifestari probabil vor fi din ce in 
ce mai dese, ma refer la cele la care vom participa; daca este posibil ca pe viitor 
asemenea Hotarari de Consiliu sa vina din timp. Sa vina cu patru, cinci, sase 
luni, cel putin, inainte de termenul la care acest targ se intampla, tocmai pentru a 
putea gestiona niste bugete, poate mai consistente, poate ar da timp echipelor sa 
se consolideze, sa gandeasca un stand in limita bugetului care il oferim. 
     E destul de neplacut ma gandesc eu, ca acum votam niste sume cu doar doua 
saptamani inainte de demararea targului. Cred ca ideal ar fi cu cel putin sase luni 
inante de a se intampla un asemenea eveniment, care este cunoscut, oricum, din 
vreme, sa incepem pregatirile pentru a putea avea multe variante, pentru a putea 
gandi cea mai buna, pentru a putea bugeta corespunzator. 
   DNA. POPOVICI: Multumim pentru sugestii!  
   DL. DIACONU: Foarte, foarte scurt! In general, participarile la targuri se fac 
cu cel putin sase luni inainte. Ca o dovada in plus de transparenta, noi n-am fost 
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pana acum cu Proiecte de Hotarari de Consiliu Local pentru participarea la 
targuri a Municipiului Timisoara. Am vrut sa aducem acest proiect si in atentia 
dvs., pentru a vedea exact care sunt preocuparile in aceasta perioada.  
     In plus, foarte probabil la urmatorul plen, vom veni cu o modificare de taxe, 
o cerere de modificare de taxe, catre Consiliul Local, care sa asigure, asa cum 
asigura celelalte orase din Romania, un fond de promovare turistica, printr-o 
taxa de promovare turistica existenta in Cluj, in Sibiu, in Oradea, in Bucuresti si 
asa mai departe, ceea ce permite o predictibilitate a sumelor anului urmator 
pentru partea de promovare turistica.  
    DL. CALDARARU: Si inca, daca imi permiteti o sugestie, doar atat! Profit 
de faptul ca este aici domnul Director al Filarmonicii. Poate ca n-ar fi rau sa 
avem o prezenta muzicala acolo, cu nu stiu, acapella, sau un cvartet ceva, deci, 
nu stiu, va rog sa analizati si eu chiar recomand daca se poate!  
    DL. MOSIU: Am avut o discutie inainte, ma scuzati, completam! Mi s-a 
parut ridicol de mica suma, adica, totusi, e Timisoara. Nu cred ca este vreun 
consilier aici care sa fie impotriva promovarii ca imagistica a orasului si normal 
trebuie sa profitam de domnul Director Garboni, ar fi oportuna prezenta dansilor 
acolo. Poate ca dvs. veniti cu o propunere, sau domnul Director, sa marim 
aceasta suma, acum este momentul sa ne comportam ca un oras european si 
vizibil acolo.  
    DL. DIACONU: Atat este taxa de participare pentru acest an in cadrul 
targului, adica nu poate fi modificata. Cu privire la participarea la stand, daca 
sunt lucruri suplimentare, putem sa o facm, ba chiar v-as ruga daca aveti idei de 
lucruri care s-ar putea desfasura, oricare dintre dvs. 
    DL. MOSIU: Domnul Director e aici. Daca e de acord sa ne zica cateva 
cuvinte si daca e de acord sa ne ajute.  
    DL. DIACONU: Si alte idei daca aveti!  
    DNA. POPOVICI: Domnule consilier, faceti un amendament?  
    DL. MOSIU: Daca domnul Director are o viziune aproximativa de buget, 
normal ca as dori sa fac un amendament, de comun acord cu colegii mei. 
Domnul Orza are un alt amendament si tot asa.  
    DL. IEREMIA: Imi permiteti sa intevin? Cu exceptia situatiei cand domnul 
Director al Filarmonicii are deja un as in maneca, daca nu are il puneti intr-o 
situatie stanjenitoare, il puneti in situatia sa improvizeze, ceea ce nu e cazul.  
    DL. ORZA: Domnul Viceprimar cred ca se ocupa foarte bine de subiectul 
asta, a si explicat ca e vorba de o taxa si daca e vorba de alte investitii si de alte 
idei cred ca le poate gestiona dansul, ca Viceprimar impreuna cu oamenii din 
subordine si nu cred ca putem acum, pe genunchi, sa inventam niste chestii... 
     DL. MOSIU: Cum le gestioneaza fara buget? Cum? Le gestioneaza cum?  
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     DL. ORZA: A spus, domnul Viceprima, acuma nu sunt..domnul Viceprimar 
poate sa vorbeasca, dar eu incerc sa fiu alaturi de dansul. Proiectul in sine putea 
sa nu fie pe ordinea de zi din cate inteleg, da? Standul asta poate sa aiba, din 
punctul meu de vedere, un buget din sursele bugetului local, fara sa votam noi 
aici, dar nu cred ca putem veni noi acuma..deci noi vrem sa ne comportam ca un 
oras european, dar l-am vazut in sala pe domnul Garboni, zicem „domnule, nu te 
duci sa canti ceva pe acolo?” Adica pe bune, suntem oameni seriosi!  
    DL. MOSIU: Veniti cu o propunere! 
    DL. ORZA: Nu pot sa vin cu o propunere in momentul asta, ca nu se fac asa 
propunerile! Domnul Viceprima cred ca e un om serios. 
    DL. MOSIU: Trece targul.. 
    DL. ORZA: Nu trece, dar domnul Viceprimar, e si domnul Primar, cred ca 
pot sa genereze o prezenta serioasa a noastra acolo! Daca are nevoie domnul 
Viceprimar de bani, ii votam banii acuma, dar nu trebuie sa venim noi cu 
momentul muzical de la targ! Sa fim seriosi! 
   DL. MOSIU: O rezerva de bani care poate fi balet, sau dumneavoastra cu 
dulceati sau oricine altcineva. Care e problema? Fara bani cred ca.. vi se pare 
mult 1800 de lei pentru o persoana cinci zile?  
   DNA. POPOVICI: Ca si concluzie, in afara de cei 1800 de lei, care este taxa 
pentru înscriere la acest eveniment, în rest cheltuielile necesare dotării standului 
cu filme care vor fi puse, cu diverse momente artistice cu material publicitar, 
probabil că sunt asigurate din alte surse deci nu mai facem vorbire. Iar despre 
implicarea domnilor de la Filarmonică în acest proiect, se poate discuta în zilele 
următoare. Trecem la vot. Cu siguranţă la participările viitoare, poate vom fi 
consultaţi dacă asta doriţi dl. consilier, în special în Comisia de Cultură.  

Dl. MOŞIU: Da, mai avem vreo 15 ani până Timişoara e Capitală Culturală a 
Culturii, deci atâta timp avem până data viitoare, până la anul.  

Dna. POPOVICI:  Poate că următorul târg de turism este peste o lună. Nu aveţi de 
unde să ştiţi.  

Dl. CĂLDĂRARU: Dl. Orza, a fost o sugestie,  nu este obligatoriu să o facem, eu 
vă spun atâta tot, din experienţa mea care am organizat zeci de expoziţii interne şi 
internaţionale, ca director de organizare, vă spun că poate fi bună o prezenţă.  
Dl. ORZA: Eu nu spun că nu e bună, spun că nu e cazul să facem acum agenda.  
Dl. CĂLDĂRARU: Nu e cazul, că putem găsi fonduri din alte surse, care e 
problema?  
Dl. ORZA: Haideţi să stabilim şi ce cântă.  Suntem oameni serioşi sau nu? Nu 
putem să facem.  
Dl. MOŞIU: Suntem cei mai serioşi când nu facem nimic.  
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Dna. POPOVICI:  Nu a spus nimeni asta.  
Dl. DIACONU: Reiterez rugămintea pentru domnii consilieri de a veni cu 
propuneri până poimâine.  

Dl. IEREMIA: Defectul congenital al standurilor româneşti este acela că sunt 
extrem de anoste. Sigur că orice idee creativă e binevenită dar vă rog nu-l puneţi pe 
dl. Director să producă acum o idee, fiindcă e calea spre eşec. Plus că nu depinde 
de votul nostru, participarea sau neparticiparea unui ansamblu muzical. Nu făcea 
obiectul acestei hotărâri. Finanţarea nu se face ca urmare a acestui vot. Mă gândesc 
că confortul de a te gândi la ceva original...da dar nu decurge bugetul din acest 
punct votat, cred.  

Dna. POPOVICI: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:   -21 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  acordarea masei lemnoase rezultată din tăieri ca 
ajutor suplimentar beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001. 

Dna. POPOVICI: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:   -21 voturi pentru 
 
 
 

 PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea D.A.L.I. aferent obiectivului de 
investiții  Fântână Ornamentală Dacia. 

Dna. POPOVICI: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 17 voturi pentru  

- 3 abtineri 
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 PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă 
urbanizare – zonă mixtă cu regim de construire închis, adiacentă principalelor 
artere de trafic”, str. Samuil Micu nr. 9, Timișoara. 

Dna. POPOVICI: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 18 voturi pentru  
 
 

 PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare 
zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, schimbare destinație imobil din 
anexă gospodărească în casă de locuit”, zona Plopi Sud, Timișoara. 
 
Dna. POPOVICI: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 18 voturi pentru  
 
 
 
 
                                            PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI: 
 
 Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ” 
Construire casă familială cu 2 apartamente”, str. Apicultorilor nr.4, 
Timișoara. 
 
 
Dna. POPOVICI: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 18 voturi pentru  
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                                            PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2017 – 24825/09.10.2017 a  domnului Tric Olimpiu privind 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 
166/2003 – pentru completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
245/1999 privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al 
municipiului Timișoara , în ceea ce privește poziția  nr.1768 din anexă. 
 
Dna. POPOVICI: Supun la vot menţinerea punctului de vedere al consiliului local.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 15 voturi pentru   

- 2 abtineri 

 
 
                                            PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2017-026734/26.10.2017 a  Consiliului Județean  Timiș  
referitoare la Dispoziția  nr.489/24.10.2017 – privind exproprierea imobilelor 
proprietate privată situate pe teritoriul județului Timiș, care fac parte din 
coridorul de expropriere pentru realizarea lucrării de utilitate publică 
”Lărgirea la 4 benzi de circulație a DJ 592 Timișoara-Moșnița Nouă”. 
 
Dna. POPOVICI:   S-a luat la cunoştinţă.  
 
                                             PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2017-026186/20.10.2017 a Consiliului Județean Timiș referitoare 
la Hotărârea nr. 237/18.10.2017 . 
 
Dna. POPOVICI:   S-a luat la cunoştinţă.  
 
 
 
 
                                                ANEXA LA ORDINEA DE ZI:  
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                                                           PUNCTUL 1:  
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general pentru 
obiectivul de investiții ”Amenajare strada prof. Mircea Neamțu”. 
 
Dna. POPOVICI: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  -18 voturi pentru  

-3 abţineri 

 
                                                           PUNCTUL 2:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii imobilului situat în 
Timișoara, Piața Unirii nr. 7 pentru desfășurarea activității de învățământ a 
Liceului Teoretic ”Nikolaus Lenau” clasele I-IV. 
 
Dna. POPOVICI: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  -19 voturi pentru  
                                   -1 abţinere 
 
                                                           PUNCTUL 3:  
 
Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei și a 
Statului de Funcții al Spitalului Municipal de Urgență Timișoara 
 
 
Dna. POPOVICI: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  18 voturi pentru  

-  2 abtineri 
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                                                           PUNCTUL 4:  
 
Proiect de hotărâre privind  acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Timișoara domnului Alin Achim, membru al formației Cargo. 
 
Dna. POPOVICI: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  -19 voturi pentru  
                               - 2 abţineri  
 
                                                          PUNCTUL 5: 
  
Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectelor culturale cu finanþare 
nerambursabilã  
alocatã de la bugetul local al Municipiului Timisoara pentru activitãþi 
culturale nonprofit de interes local, în anul 2017 – sesiunea a 2-a. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 15 voturi pentru  

-  6 abţineri  

 
Interpelări: 

 
Dl. IEREMIA: Interpelarea mea vizează persoanele următoare: dl. Faur Adrian 
Director la Colterm şi dna. Anca Lăudatu Şef Serviciu Şcoli Spitale,  în cazul 
Liceului de Arte. Care conform unei adrese emise de primărie, în urma unei adrese 
a Inspectoratului de Stat în Construcţii, trebuie să se mute din sediul din Bv. Carol 
în sediul de pe str. Lorena, nr.35. Fiind azi dimineaţă acolo am constatat că 
investiţia de reabilitare cuprinde primul şi al doilea nivel şi întrebarea e: în ce 
măsură au, într-un calendar urgent, parterul şi etajul III al clădirii întrucât este 
neîndestulător spaţiul. Doresc să ştiu dacă există un pas doi la reabilitarea la parter 
şi etajul III al clădirii.  
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Dl. DIACONU: Pentru ca lucrările să poată fi terminate într-o lună, s-au executat 
în primă instanţă etajul 1 şi 2, urmând ca folosinţa celor 12 săli de pe etajul 1 şi 2 
plus a altor 3 săli de la etajul 3 care sunt funcţionale şi plus cele 8 din clădirea de 
ateliere care nu au nevoie foarte mare …. 
Dl. IEREMIA: Încă nu au fost atribuită clădirea aceea. Nu a fost atribuit spaţiul. 
Dl. DIACONU: Am avut o discuţie legată de avizare pe care o să o reluăm maine 
împreună cu dna. Inspector General, noi încă nu am dat hotărârea de consiliu local 
de alocare a spaţiului către  Liceul de Arte, ea va conţine şi clădirea atelierelor, 
urmând ca Liceul Ferdinand să ajungă la o concluzie cu spaţiul disponibil, mai ales 
că refacem atelierul şcolar acum la Ferdinand. Sigur că fiecare şi-ar dori să aibă 
spaţiu cât mai larg, însă lucrările pe parter şi pe etajul 3 vor continua. Acum, 
săptămâna aceasta sunt concentraţi pe finalizarea lucrărilor la punerea în funcţiune 
a instalaţiei termice.  
Dl. IEREMIA:  Lucrarea se încheie, recepţia va fi Luni. Elevii Liceului de Arte 
vor trebui să plece de acolo, Luni vor trebui să se mute în sediul nou. Pe criteriul 
acestei urgenţe am ridicat problema continuării lucrărilor.  
Dl. DIACONU: Sigur,  se va izola parterul şi restul de etajul 3 şi vor continua 
lucrările. Aşa am stabilit de la început, doar pentru ca ei să se mute într-o lună , era 
imposibil să reabilităm două corpuri de clădire, era imposibil fizic.    
Dl. SANDU:  Interpelarea mea se adresează Poliţiei Locale şi vizează o situaţie pe 
care probabil cu toţii aţi constatat-o în oraş, că sancţionăm drastic şi e normal să fie 
aşa, tot ce îneamnă mizerii, gunoaie, care sunt aruncate pe jos, din păcate constatăm 
că în oraş foarte mulţi îşi pun gunoaiele pe sus. La intersecţia Bv. Cetăţii cu Bv. 
Torontalului este o construcţie de beton care foloseşte foarte bine ca spaţiu pentru 
publicitate. Din păcate de o vreme, banerele, mash-urile de pe acea structură sunt 
rupte, arată ca un peisaj într-o zonă părăsită.  Nu are rost să insist asupra aspectului 
dezolant, dată fiind şi înalţimea la care se află bannerelerupte. Sunt foarte multe 
firme de publicitate stradală care în afara perioadei în care îşi închiriază suprafeţele 
pentru scopuri de publicitate, îşi lasă amplasamentele fără noimă, creează un aspect 
dezolant. Avem o legislaţie locală clară şi ar fi cazul să ne gândim la un proiect de 
hotărâre care să atenţioneze, să sancţioneze şi aceste practici pentru că aduc o 
imagine negativă oraşului şi oraganizării din oraş la fel de mult cum aduc şi 
gunoaiele de pe jos. Şi cred că ar trebui luate nişte măsuri în acest sens, îl rog pe dl. 
director dacă consideră că nu are o bază legală, să ne comunice acest lucru şi vom 
gândi o hotărâre de consiliu care să pună puţină ordine şi în acest domeniu.  
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Dl. IONESCU: Revin cu o interpelare mai veche către Societatea de Transport 
Public Timişoara legată de staţia de autobuz Budai Deleanu colţ cu Iuliu Maniu. 
Discutam de posibilitatea ca această staţie să fie mutată în interiorul străzii Budai 
Deleanu cu câţiva metri şi îl rog pe dl. director să ne spună în ce stadiu se află în 
acest moment. Şi în al doilea rând către Poliţia Locală tot referitor la situaţia de pe 
str. Budai Deleanu acolo unde deşi există nişte indicatoare de parcare interzisă şi 
ridicări, acolo în permanenţă se parchează pe câte două rânduri de maşini forţând 
practic şoferii să intre în banda vecină. Să ne spună ce acţiuni au întreprins cei de la 
Poliţia Locală pentru rezolvarea acestei situaţii.  
Dna. POPOVICI: Am şi eu o interpelare către Poliţia Locală. Din momentul în 
care s-a făcut sens unic pe strada Bocşa în spatele parcării de la Bega, iar parcarea 
autoturismelor se poate face doar pe partea dreaptă, pe partea stângă fiind piste 
pentru biciclişti, s-a creeat pur şi simplu un blocaj de circulaţie, care este zilnic. 
Pentru că în spatele maşinilor parcate regulamentar parchează alte maşini la dublaj, 
iar pur şi simplu cele care sunt în circulaţie trebuie să treacă pe banda de biciclişti. 
Se creează ambuteiaje în special între orele  10-14 care merg până în spatele 
parcului în care se află la Hotel Continental. Aş ruga prezenţa mai multor agenţi ai 
Poliţiei Locale pentru reglementarea traficului în acea zonă.  
Dl. CĂLDĂRARU:  Fiindcă sunt în Consiliul de Administraţie al Liceului 
Ferdinand aş ruga conducerea primăriei să ia în calcul faptul că acolo există un 
cămin la care etajul 4 este spart şi insalubru, nu se poate face nimic acolo. Acolo se 
pot pune multe paturi.  
Doi: ştim că primăria deţine în proprietate o clădire în Poiana Mărului. O zona cu 
potenţial serios Aş vrea să ştiu dacă se are în vedere situaţia acelei clădiri. Cum o 
putem valorifica? Se vinde se dărâmă se face o tabără? Să ne decidem ce facem cu 
ea.. e păcat să o pierdem 
Trei: propun conducerii primăriei să organizeze la momentul oportun un eveniment 
la Bruxelles, cu Timişoara şi pentru Timişoara. A mai făcut unul la lansare şi dacă 
se poate chiar în 2021 un eveniment serios, ajutaţi de europarlamentarii noştri de 
acolo să organizăm un eveniment.  
Dl. PRIMAR: În 2021 Timişoara desigur va trebui să se manifeste ca şi Capitală 
Europeană a Culturii şi în afara Timişoarei. Evenimentele vor trebui să fie de altă 
natură decât cele pe care le-am avut pentru a ne face cunoscuţi în urmă cu 5 ani. 
Vom face.  
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Dl. MOŞIU: Vreau să fac o interpelare către Direcţia Tehnică şi Monumente. În 
faţa Castelului Huniade au fost doi stâlpi care au rezistat vreo 35 de ani, unde se 
amintea că oraşul Timişoara este primul oraş iluminat electric din Europa. Şi cred 
că ar fi util să refacem acei stâlpi care unul e rupt unul e distrus şi e păcat fiindcă 
vin mulţi turişti. Iar la Podul de la Neptun lipseşte felinarul. La intrare. E un felinar 
identic pe latura stângă faţă de intrarea în Castelul Huniade pentru că am primit un 
răspuns hazliu de la Direcţia Tehnică dacă am proiectul şi detaliile tehnice dacă le 
pot lua pe viu de pe lateralul castelului, e identic un felinar cum a fost şi la intrarea 
în cel mai vechi parc din oraş.  
Dl. LULCIUC:  Tot către Direcţia Tehnică e interpelarea. Reabilitarea trotuarului 
de pe str. Doja, dacă mai durează, pentru că cetăţenii nu au pe unde să treacă, pe 
cealaltă jumătate de trotuar, care poate fi folosită, sunt maşini parcate, care 
obstrucţionează şi tramvaiele.  
Dna. POPOVICI: Avem din partea cetăţenilor pe dl. Brâncovan.  
Dl. BRÂNCOVAN:  După cum ştiţi, Curtea de Apel Timişoara a stabilit în mod 
definitive că Raportul Curţii de Conturi cu privire la sport rămâne în picioare, el era 
déjà executoriu de 2 ani, din momentul în care s-a pierdut contestaţia la Camera de 
Conturi Bucureşti pe cale administrativă. Trebuia să se facă demersuri de atunci 
pentru recuperarea banilor, nu s-au făcut, déjà acum suntem la a doua şedinţă de 
consiliu de la momentul în care hotărârea este definitivă. Luându-mă după 
raţionamentul d-lui primar, care s-a exprimat déjà public cu privire la cine e 
vinovat pentru acordarea banilor, respectiv în 2012-2014 a spus că consiliul local a 
dat, deci consiliul local ar trebui pe cale de consecinţă în momentul de faţă să-I 
recupereze. În atare condiţii eu zic să vă gândiţi bine pentru că dl. primar în mod 
sigur în momentul în care se ajunge să se stabilească o vinovăţie, o să o paseze cu 
siguranţă consiliului local. Deci e vorba de 35 de milioane de lei din care mai există 
o singură asociaţie solvabilă respectiv fotbalul,  care de la lună la lună îşi gajează 
din bunuri astfel încât o să vă treziţi că nu mai aveţi nimic de recuperat. S-ar putea 
să vă atragă şi pe dvs. pentru că nu aţi făcut niciun demers de 2 ani ca să recuperaţi 
ce se putea recupera. S-a putut, au fost momente în care asociaţia avea bani din 
drepturi tv din alte surse. Vă rog să veniţi cu propuneri de proiect astfel încât să-l 
împuterniciţi pe dl. Grigoroiu ce e reprezentant în Consiliul de Administraţie să 
constate alături de reprezentanţii Consiliului Judeţean, sunt trei membri acolo care 
au de recuperat bani deci au majoritatea deci pot să decidă că sumele respective 
sunt certe şi sunt de recuperat astfel încât să mai recuperaţi ceva. Se poate face un 
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AGA se poate recupera ceva, vă faceţi datoria faţă de cetăţeni, dacă nu, va fi târziu 
nu mai recuperaţi nimic şi vom vedea.  
Dl. PRIMAR: Dl. Brâncovan ştiţi bine că lucrurile stau altfel. Nu mai creeaţi 
panică inutilă. Nu există la ora actuală niciun prejudiciu stabilit contabiliceşte. Este 
vorba de pierderea procesului cu Curtea de Conturi, proces în care municipalitatea, 
consiliul local, a solicitat anularea Raportului Curţii de Conturi şi instaţele de 
judecată nu au dat curs acestei solicitări. Prin urmare, abia acum este valabil 
Raportul Curţii de Conturi. Măsură: se va stabili întinderea prejudiciului. După ce 
s-a încheiat procesul am dat dispoziţii, reprezentând interesele municipalităţii să se 
treacă la punerea în aplicare a măsurii nr.1 din Raportul Curţii de Conturi: stabilirea 
întinderii prejudiciului. Am contractat un expert contabil autorizat să facă evaluări 
de acest gen, înseamnă că va exista un prejudiciu într-o zi, nu aproximativ de atât, 
că nu te poţi îndrepta în zona aceasta contabilă, în termeni aproximativi şi când 
prejudicial va exista cu o anumită valoare atunci trebuie începute discuţiile concrete 
cu organizaţiile în cauză. Cele 4. Până atunci s-a făcut tot ce se putea face, nu este 
exclus să se ajungă la un nou proces, dar asta nu putem noi anticipa, în funcţie de 
rezultatul expertizei financiare respective. Deci deocamdată atât trebuie făcut, 
trebuie primul pas, acela de stabilire a întinderii prejudiciului.  
Dna. POPOVICI: Mulţumim. O seară bună! 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA   p.SECRETAR 
 
Cons. GABRIELA POPOVICI            Jur. CAIUS SULI 
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