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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
       PROCES-VERBAL 

incheiat astazi  14-03-2017 cu ocazia sedintei ordinare  a 
         Consiliului Local al Municipiului Timisoara 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă – Cons. GABRIELA POPOVICI; 
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi  24 ; 
Au absentat:  Dan Idolu, Stefan Sandu, Cristinel Dugulescu si 

Lucian Taropa 
Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, 

domnul viceprimar Dan Diaconu , domnul viceprimar Imre Farkas si 
doamna secretar Simona Dragoi. 
 
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.  293 din  09 .03. 2017   
 
 

                                               
ANEXĂ 

        La Dispoziţia nr. 293 
        Din data de 09.03.2017 
 

1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Local din 
data de 21.02.2017. 

2. Raportul pe anul 2016, al Primarului Municipiului Timişoara – domnul 
Nicolae Robu, înregistrat cu nr. SC2017 – 5735/09.03.2017. 

3. Raportul pe anul 2016, al Viceprimarului Municipiului Timişoara – domnul 
Diaconu Dan Aurel, înregistrat cu nr. SC2017 – 5736/09.03.2017. 

4. Raportul pe anul 2016, al Viceprimarului Municipiului Timişoara – domnul 
Farkas Imre, înregistrat cu nr. SC2017 – 5743/09.03.2017. 

5. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Timișoara doamnei Maria Pongracz Popescu. 
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6. Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Timișoara domnului Barbu Ilie – Adrian. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
pentru anul 2017 al S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm SA. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții și a 
Regulamentului de Organizare și Funcționare  pentru Direcția Fiscală a 
Municipiului Timișoara. 

9. Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a terenului 
înscris în C.F. nr.404772 Timișoara, nr.top. 404772 și C.F. nr. 409149 
Timișoara, nr. top. 409149, precum și înaintarea către Guvernul României a 
cererii privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timișoara a 
terenului înscris în CF nr. 404772 Timișoara, nr. top. 404772 și C.F. nr. 
409149 Timișoara, nr. top. 409149. 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea  din domeniul public al municipiului 
Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent 
imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara Piața Plevnei nr.4. 

11. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea imobilului cu nr. top. 1839/b- 
1843/2/2/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/2 și instituire servitute de trecere pe 26 
mp auto, cu piciorul și pentru utilități în favoarea imobilului cu nr. top 
433678 , imobile situate în Timișoara – str. Oscar Szuhanek. 

12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă 
destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Victoriei nr.1/b, etaj 
III, ap.21/IB/II – Birou înscris în C.F. nr. 400508 – C1-U9, nr. topo 
400508-C1-U9, la prețul de vânzare de 45.000 euro. 

13. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea  
Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilelor cu 
adresa în Timișoara, strada Gheorghe Lazăr nr.3: Hală – înscrisă în C.F. nr. 
419537-C1-U1, nr.topo.227/I/A, 227/III și apartament etajul casei înscris în 
C.F.  nr. 411225, nr.topo 226/2, la prețul de vanzare de 300.000 euro. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului de 
închiriere nr. 1494/28.02.2007 încheiat cu Casa Județeană de Pensii și 
încheierea actului adițional de  prelungire. 

15. Proiect de hotărâre privind  preluarea Contractului de închiriere nr. 
592/30.04.1999 încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și  Camera 
Agricolă a Județului Timiș de către  Direcția pentru Agricultură a Județului 
Timiș. 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 
1/16.10.2015 încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala Timiș. 
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17. Proiect de hotărâre privind rectificare limite (geometrie) imobile cu 
identificatori unici 437178, 437179 şi 437180, situate în str. Ocsko Terezia 
, Timişoara. 

18. Proiect de hotărâre privind înființarea Autorității Urbane la nivelul 
Municipiului Timișoara. 

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cotei de combustibil lunar pentru 
microbuzul Mercedes Benz Sprinter 311 CDI înmatriculat sub nr. TM 15 
HCO, care deservește Direcția de Asistență Socială Comunitară  Timișoara. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Eficientizarea producerii de energie termică la CET 
Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile”.  

21. Proiect de hotărâre privind  completarea art.2 din Hotărârea Consiliului 
Local nr. 556/28.11.2006 referitoare  la aprobarea Studiului de fezabilitate 
”Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT Buziaș și CT Dunărea 
prin instalarea unor unități de cogenerare cu motoare termice”. 

22. Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei  la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara nr. 133/18.10.2016 privind aprobarea 
participării în calitate de partener, a Municipiului Timișoara la proiectul 
intitulat ”Creating a framework and developing contents for tomorrow`s  
youth centres”, proiect strategic domeniul tineretului, nr.2016 – 1 – RO01-
KA205-024305. 

23. Proiect de  hotărâre privind  modificarea componenței Consiliului de 
administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, 
constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 474/10.10.2014. 

24. Adresa nr. SC2017 – 004042/20.02.2017  a domnului Ovidiu Bacinschi 
referitoare  la proiectul de reabilitare și  modernizare a străzii Calea 
Martirilor 1989. 

25. Interpelările consilierilor locali. 
 

 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi  au fost inițiate de 
Primarul Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu. 

 
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 14.03.2017 

1. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din 
partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu 
altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, 
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strada Eugeniu de Savoya nr.6, etaj I, ap. Spațiu pentru  birouri, la prețul 
de 200.000 euro.  

2. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea imobilului cu nr. Cadastral 412955 
(nr. Top vechi 29217, 29258) situat  în Timișoara, str. Aștrilor înscris în  
CF 412955 Timișoara, în două loturi cu suprafața de 13130 mp. și cu 
suprafața de 9640 mp. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
”Dezvoltare zonă rezidențială”, str. Ion Popovici Bănățeanu nr. 27, CF 
405982, Timișoara. 

 

D-NA POPOVICI:  Buna ziua! La ordinea de zi avem o Anexa pe care o va 
prezenta domnul Primar. 

D-NUL PRIMAR: Buna ziua! V-as ruga sa acceptati ca supliment la ordinea de 
zi o lista de trei proiecte care vizeaza: 

1. Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din 
partea Consiliului Local Timisoara, la intentia de instrainare a spatiului cu 
alta destinatie decat aceea de locuinta, situate in imobilul din Timisoara, 
strada Eugeniu de Savoya nr.6, etaj 1, ap.Spatiu pentru birouri, la pretul 
de 200.000 euro. 

2. Proiect de hotarare privind dezlipirea imobilului cu nr.cadastral 412955 
(nr.top.vechi29217, 29258), situat in Timisoara, str.Astrilor, inscris in CF 
412955 Timisoara, in doua loturi cu suprafata de 13.130 mp si cu 
suprafata de 9.640 mp. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
“Dezvoltare zona rezidentiala”, str.Ion Popovici Banateanu nr.27, CF 
405982, Timisoara. 

Primul proiect se refera la neexercitarea dreptului de preemtiune, drept 
pentru care, daca l-am exercita, ar trebui sa platim 200.000 euro pe acel 
spatiu, al doilea vizeaza o dezmembrare in vederea amenajarii unui parc, in 
zona Astrilor, al treilea este un PUZ, ne straduim sa dam oamenilor cat mai 
repede aprobarile pe PUZ-URI pentru a-si putea valorifica proprietatile, 
respectiv, pentru a se putea face investitiile de rigoare, este vorba despre o 
investitie a noastra, pentru extinderea Scolii Generale nr.30 cu noi corpuri si 
trebuie sa aprobam PUZ-ul, sa nu mai amanam pentru sedinta urmatoare. 
D-NA POPOVICI:  Supunem la vot Anexa la ordinea de zi. Cine este 
pentru? 
 -19 voturi pentru. 
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D-NUL CALDARARU: Vreau sa mentionez la punctul 3 faptul ca nu este in 
regula, sa primesc acum avizul, sa-l semnez, apoi sa motivez. Trebuie sa ma 
documentez, nu semnez oricum. 
D-NUL PRIMAR: Domnule consilier local, trebuia sa interveniti inainte de 
vot. Am prezentat despre ce este vorba, insa este o inversare, din cauza 
grabei, am spus ca la punctul 3 este extinderea,  la punctul 2 vizeaza 
extinderea, rectific, la punctul 2 se vizeaza extinderea de la Scoala Generala 
nr.30, iar punctul 3 este un PUZ. 

D-NA POPOVICI: Domnule consilier, veti expune punctul de vedere in 
momentul in care se va supune la vot acest proiect de hotarare. 

Supunem la vot intreaga ordine de zi, prinzand si Anexa. 
Cine este pentru? 

-21 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Local din 
data de 21.02.2017. 

 
D-NA POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

 -20 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

Raportul pe anul 2016, al Primarului Municipiului Timişoara – domnul 
Nicolae Robu, înregistrat cu nr. SC2017 – 5735/09.03.2017. 

 
   D-NA POPOVICI: Raportul se ia la cunostinta. 

 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

Raportul pe anul 2016, al Viceprimarului Municipiului Timişoara – domnul 
Diaconu Dan Aurel, înregistrat cu nr. SC2017 – 5736/09.03.2017. 

 
D-NA POPOVICI: Raportul se ia la cunostinta. 
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PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

Raportul pe anul 2016, al Viceprimarului Municipiului Timişoara – domnul 
Farkas Imre, înregistrat cu nr. SC2017 – 5743/09.03.2017. 

 
D-NA POPOVICI: Raportul il aveti sub forma digitala. 

 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Timișoara doamnei Maria Pongracz Popescu. 

 
D-NA POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

- 21 de voturi pentru. 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Timișoara domnului Barbu Ilie – Adrian. 

 
D-NA POPOVICI: Cine este pentru? 

- 19 voturi pentru 
- 1 abtinere. 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
pentru anul 2017 al S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm SA 

 
D-NUL BORDEASU: Am o nelamurire: La rezultatul anului 2016 se arata ca 
acesta a fost influentat negativ de livrarea scazuta din lunile martie-aprilie. Sa 
inteleg ca acest buget se face dupa vremea din Timisoara? Daca toate bugetele 
se fac asa, este ceva in neregula, de vina e vremea, cheltui banii sau ii pierd? 
DIRECTOR ECONOMIC COLTERM: Este vorba despre veniturile realizate 
in anul 2016.Realizarile sunt, intr-adevar, in functie de vreme, pentru ca, daca 
este cald, nu putem livra. 
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D-NUL BORDEASU: Dar cand d-voastra faceti pe anul 2017, nu tineti cont de 
modul in care  ati cheltuit in 2016? 
DIRECTOR ECONOMIC COLTERM: Tinem cont de modul in care am 
cheltuit in anii anteriori, dar tinem cont si de prognoza. 
D-NUL BORDEASU: Si in anul 2017 se va tine cont de eventuala vreme care 
va va afecta. Nu prea este in regula. 
D-NUL PRIMAR: Suntem intr-un domeniu care este meteodependent. Daca 
prognoza meteo vorbeste despre incalzirea globala, cu temperaturi ridicate, 
Colterm-ul nu-si poate propune venituri foarte mari, pentru ca stie din start, daca 
prognoza se confirma, ca nu are cum sa le realizeze. Incearca sa se faca un buget 
cat mai realist. Cu sanse sa poata fi si executat. Si la venituri si la cheltuieli. 
D-NA POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

-20 voturi pentru 
-2 abtineri 
-1 vot impotriva. 
 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții și 

a Regulamentului de Organizare și Funcționare  pentru Direcția Fiscală a 

Municipiului Timișoara 

    D-NA POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

-21 de voturi pentru. 

 
    PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind declararea de interes public local a terenului 
înscris în C.F. nr.404772 Timișoara, nr.top. 404772 și C.F. nr. 409149 
Timișoara, nr. top. 409149, precum și înaintarea către Guvernul României 
a cererii privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timișoara a 
terenului înscris în CF nr. 404772 Timișoara, nr. top. 404772 și C.F. nr. 
409149 Timișoara, nr. top. 409149. 
 
 
Dl. PRIMAR:  Sunt trecurate niste erori in ceea ce priveste parcelele care fac 
obiectul acestui proiect de hotarare. Intre timp avem datele corecte si ca numar 
cadastral pentru aceste parcele si ca suprafata. E vorba de facpt doar de o 
suprafata de 228 mp ,respectiv de una de 1132 de mp asupra carora firma 
TIMCON ne-a dat un document ca renunta la reptul de administrare operativa si 
atunci noi facem demersurile urmatoare pentru a putea sa obtinem in final o 
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hotarare de guvern prin care sa intram noi in drepturi pe aceste parcele unde 
avem santier in derulare. 
 L-am rugat pe domnul viceprimar dan Diaconu sa faca un amendament, el 
vizeazainlocuirea parcelelor  nominalizate in proiect cu cele indicate aici si 
inclusiv corectia suprafetelor. In consecinta si titlul proiectului de hotarare va fi 
modificat. 
Dl. DIACONU: Se modifica titlul HCLMT „..privind declararea de interes 
public local a unei suprafete de 228 mp, nr. cadastral 441581 din terenul inscris 
in CF 404772 Timisoara nr. top 404772 si a unei suprafete de 1132 mp. nr. 
cadastral  nou 443366 din terenul inscris in CF nr.409149  Timisoara, nr. top 
409149 precum si inaintarea catre Guvernul Romaniei a cererii privind trecerea 
in domeniul public al municipiului Timisoara a terenului in suprafata de 228 mp 
si 1132 mp.” 
 Art.1 – Se aproba declararea de interes public local a unei suprafete de 
228 mp, nr. cadastral nou 441581, rezultata in urma dezlipirii conform 
documentatiei avizata  OCPI  cu numar 131808 din 04.08.2015  din terenul 
inscris in CF 404772 Timisoara,  nr. top 404772 si a unei suprafete de 1132 mp. 
(nr. cadastral nou 44336666, rezultata in urma dezlipirii conform documentatiei 
avizata OCPI cu nr. 102540 din 11.05.2016) din terenul inscris in C.F. nr. 
409149 Timisoara, nr. top 409149. 
 Art.2 -  Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a cererii privind 
trecerea in domeniul public al Municipiului Timisoara a terenului inscris in CF 
441581 Timisoara, nr. top 441581 si a  terenului inscris in CF nr. 443366 
Timisoara, nr. top 443366, in vederea emiterii unei Hotarari de Guvern. 
  
D-na POPOVICI: Deschid procedura de vot.  Cine este pentru acest 
amendament care modifica titlul precum si articolele 1 si 2. 
 

- 21 voturi pentru 
-  1 abtinere 

Vom trece la votarea intregului proiect cu amendament.Deschid sesiunea de vot. 
- 21 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
 
    PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind trecerea  din domeniul public al municipiului 
Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului 
aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara Piața 
Plevnei nr.4. 
 
D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 
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- 20 voturi pentru 
-   3 abtineri 

 
 
    PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  dezlipirea imobilului cu nr. top. 1839/b- 
1843/2/2/3/1/1/1/1/1/1/1/1/1/a/1/a/2 și instituire servitute de trecere pe 26 mp 
auto, cu piciorul și pentru utilități în favoarea imobilului cu nr. top 433678 , 
imobile situate în Timișoara – str. Oscar Szuhanek. 
 
D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

- 22 voturi pentru 
-   1 abtinere 

 
 
    PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din 
partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu 
altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, Piața Victoriei nr.1/b, 
etaj III, ap.21/IB/II – Birou înscris în C.F. nr. 400508 – C1-U9, nr. topo 
400508-C1-U9, la prețul de vânzare de 45.000 euro. 
 
 
D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

- 20 voturi pentru 
 
    PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din 
partea  Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilelor 
cu adresa în Timișoara, strada Gheorghe Lazăr nr.3: Hală – înscrisă în C.F. 
nr. 419537-C1-U1, nr.topo.227/I/A, 227/III și apartament etajul casei înscris 
în C.F.  nr. 411225, nr.topo 226/2, la prețul de vanzare de 300.000 euro. 
 
D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

- 21 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului Contractului 
de închiriere nr. 1494/28.02.2007 încheiat cu Casa Județeană de Pensii și 
încheierea actului adițional de  prelungire. 
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D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

- 23 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  preluarea Contractului de închiriere nr. 
592/30.04.1999 încheiat între Primăria Municipiului Timișoara și  Camera 
Agricolă a Județului Timiș de către  Direcția pentru Agricultură a 
Județului Timiș. 
 
D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

- 22 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de comodat nr. 
1/16.10.2015 încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala Timiș. 
 
 
D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

- 22 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind rectificare limite (geometrie) imobile cu 
identificatori unici 437178, 437179 şi 437180, situate în str. Ocsko Terezia , 
Timişoara. 

 
D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

- 20 voturi pentru 
-   3 abtineri 

 
 
    PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind înființarea Autorității Urbane la nivelul 
Municipiului Timișoara. 

 
D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

- 21 voturi pentru 
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    PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea cotei de combustibil lunar 
pentru microbuzul Mercedes Benz Sprinter 311 CDI înmatriculat sub 
nr. TM 15 HCO, care deservește Direcția de Asistență Socială 
Comunitară  Timișoara. 
 

D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 
- 23 voturi pentru 

 
 
    PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții „Eficientizarea producerii de energie termică la 
CET Freidorf prin folosirea resurselor regenerabile”.  
 

D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 
- 22 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
 
    PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  completarea art.2 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 556/28.11.2006 referitoare  la aprobarea Studiului 
de fezabilitate ”Retehnologizarea centralelor termice de cartier CT 
Buziaș și CT Dunărea prin instalarea unor unități de cogenerare cu 
motoare termice”. 
 

D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 
- 21 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei  la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 133/18.10.2016 privind 
aprobarea participării în calitate de partener, a Municipiului 
Timișoara la proiectul intitulat ”Creating a framework and developing 
contents for tomorrow`s  youth centres”, proiect strategic domeniul 
tineretului, nr.2016 – 1 – RO01-KA205-024305. 
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D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

- 21 voturi pentru 
-   1 abtinere 

 
 

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de  hotărâre privind  modificarea componenței Consiliului de 
administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, 
constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 474/10.10.2014. 
 

D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 
- 23 voturi pentru 
-   3 abtineri 

 
 
 
    PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2017 – 004042/20.02.2017  a domnului Ovidiu Bacinschi 
referitoare  la proiectul de reabilitare și  modernizare a străzii Calea 
Martirilor 1989. 
 
S-a luat la cunostinta. 
 
    PUNCTUL 1 ANEXA 

Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din 
partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu 
altă destinație decât aceea de locuință situat în imobilul din Timișoara, 
strada Eugeniu de Savoya nr.6, etaj I, ap. Spațiu pentru  birouri, la prețul 
de 200.000 euro.  
 
D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

- 21 voturi pentru 
-   1 abtinere 

 
 
 
    PUNCTUL 2 ANEXA    
Proiect de hotărâre privind  dezlipirea imobilului cu nr. Cadastral 412955 
(nr. Top vechi 29217, 29258) situat  în Timișoara, str. Aștrilor înscris în  CF 
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412955 Timișoara, în două loturi cu suprafața de 13130 mp. și cu suprafața 
de 9640 mp. 
 
D-na POPOVICI: Deschid sesiunea de vot. 

- 19 voturi pentru 
-   2 abtineri 

 
 
    PUNCTUL 3 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
”Dezvoltare zonă rezidențială”, str. Ion Popovici Bănățeanu nr. 27, CF 
405982, Timișoara. 
 
D-na POPOVICI: Va reamintesc necesitatea de a completa  acel formular 
pentru sau impotriva proiectului de hotarare. 

Deschid sesiunea de vot. 
- 15 voturi pentru 
-   4 abtineri 

 
INTERPELARI 

 

DL. PRIMAR :  Mi-a parvenit de la  COLTERM  acel material  pe care il 
asteptam de mult cu proiectul de masuri de redresare a companiei.Plan de 
reorganizare. 

 „Plan de redresare 2017-2020 al Companiei Locale de Termoficare 
COLTERM  S.A. intocmit de Deloaded Consultanta SRL. „ 

Nu se poate face altceva decat luarea la cunostinta. Trebuie sa-l aveti la 
dispozitie si daca sunt discutii de purtat pe seama masurilor care sunt propuse, la 
urmatoarea sedinta putem sa dam si aceste discutii. Deocamdata atat putem face, 
sa luam la cunostinta ca s-a depus. 

Dl. MOSIU:  Revin cu o problema mai veche la Podul Neptun. S-au 
inlocuit doua becuri dar al treilea nu. Daca cineva de la Directia Tehnica 
binevoieste sa rezolve aceasta problema care dureaza de mai multi ani. 

Dl. ROBU;  Astazi a fost receptia la sistemul de trafic-management si e 
scuzabila absenta. il rog pe domnul director Bere sa-i transmita domnului 
director Chis ca trebuie sa rezolve si aceasta problema. 
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Dl. IONESCU:  In primul rand as dori sa intreb care este viteza legala pe 
Calea Sagului in dreptul Auto Europa avand in vedere ca indicatorul de 
circulatie este limitat la 70 km/ora iar aparatul pus sus pe stalp arata 50 km/ora ? 

Al doilea lucru pe care as vrea sa-l sesizez : in ce masura este posibila 
mutarea cu 10-15 m a statiei  RATT din sensul Iuliu Maniu catre Budai Deleanu 
avand in vedere ca acolo statia este exact dupa trecerea de pietoni si vizibilitatea 
pietonilor este foarte redusa si de multe ori se intampla sa sara copiii din 
autobuze sau din troleibuze in fata. V-as ruga sa luati in discutie mutarea statiei 
catre strada Budai Deleanu. 

D-na POPOVICI:  Daca nu mai sunt luari de cuvant, declar inchisa 
aceasta sedinta si va multumesc pentru participare. 

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA                      SECRETAR 
 

Cons. GABRIELA POPOVICI     JR. SIMONA DRAGOI 
 

 


