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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

     PROCESUL - VERBAL 
                  Incheiat astazi  22.05.2018 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  

Preşedinte de şedinţă –Cons. Tundrea Luminita 
Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 21  ; 
Au absentat:   Raluca Popescu , Dugulescu Marius si Szatmari Ioan; 

    Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, 
domnul viceprimar Farkas Imre, domnul viceprimar Dan Diaconu si 
doamna secretar doamna Simona Dragoi 

 
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.      din 17.05.2018 

 

   ORDINEA DE ZI:  

1. Aprobarea Proceselor Verbale ale şedinţelor  Consiliului Local din 
24.04.2018, 26.04.2018, 08.05.2018 și 09.05.2018. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, 
Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru 
Serviciul Public Creșe Timișoara. 

3. Proiect  de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a 
suprafeței imobilului cu nr. top.322/a/1/a (CF nr. 402089 Timisoara) de la 
suprafața de 1635 mp la suprafața de 1684  mp, din str. Ardealului nr.17, 
Timișoara. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a 
suprafeței de 934 mp. din imobilul cu nr. top 17349, 17353 – 17356/1/1, 
pe care sunt amplasate construcțiile extratabulare aferente Grădiniței 
CFR, B-dul General Ion Dragalina nr. 38-40. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din   domeniul privat al 
Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a 
terenului aferent străzii Vărădia. 
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6. Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea imobilului teren din Timișoara, 
B-dul Mihai Viteazu nr. 13, ieșirea din indiviziune, alipirea parcelei 
rezultate, cu nr. cad. 409500/2, în suprafață de 109 mp, cu parcela cu nr. 
top. 9915, din Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 13/A și instituirea unui 
drept de servitute de vedere. 

7. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului înscris în C.F. nr. 
422897 Timișoara, nr.top. 17016, situat în Timișoara, str. Frobl nr.4. 

8. Proiect de hotărâre privind  repartizarea ap.4 din str. Miloia nr. 52 bl. 
B1,sc.B (fost Miloia bl. B1 sc.B) către Aramescu Liliana. 

9. Proiect de hotărâre privind  prelungirea prin act adițional, pe o perioadă 
de 3 ani a contractului de  închiriere nr. 838/1999 încheiat cu CEC BANK 
SA BUCUREȘTI SUCURSALA TIMIȘOARA, pentru spațiul situat în 
Timișoara, Piața Victoriei, nr.1. 

10. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1569/14.03.2013, încheiat cu Asociația Handicapaților Locomotor. 

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1494/20.07.2007, încheiat cu Casa Județeană de Pensii. 

12. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1326/22.05.2002, încheiat cu SC ”MOBISTAR RO” SRL. 

13. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1363/05.11.2002, încheiat cu SOCIETATEA PENTRU COPII ȘI 
PĂRINȚI SCOP. 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 
25/16.11.2004 încheiat cu Cabinetul Medical Medicină de Familie dr. 
BADEA ANDREEA CORINA. 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
598/30.04.1999, încheiat cu Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan. 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de 
comodat până la data de 31.12.2018, a spațiului situat în imobilul din 
Timișoara, Piața Libertății nr.1,  către Ministerul Agriculturii și 
Dezvoltării Rurale Agenția Domeniilor Statului Reprezentanța Teritorială 
Timiș. 

17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din 
partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de 
înstrăinare a ap. SAD 9/A, situat în Timișoara, str. E Gojdu, nr.14, jud. 
Timiș, înscris în C.F. nr. 420123 – C1-U9, nr. cadastral 420123-C1-U9 la 
prețul de 45.000 euro, pentru suprafața de 43,51 mp. 

18. Proiect de hotărâre  privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din 
partea Consiliului Local  al  Municipiului Timișoara, la intenția de 
înstrăinare a ap. nr.1, situat  în Piața Traian, nr. 1, înscris în C.F. nr. 
412072-C2-U1, nr. cadastral 5645/I, cu prețul de 140.000 euro, pentru 
suprafața de 677,5 mp. 
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19. Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării unei selecții ulterioare 
în vederea acordării de subvenții din bugetul local în baza Legii nr. 
34/1998, asociațiilor, fundațiilor și cultelor care înființează și 
administrează unități de asistență socială, pentru anul 2018, cu încadrarea 
în sumele prevăzute în buget cu această destinație. 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind regimul 
finanțărilor nerambursabile alocate  de la  bugetul local pentru activități 
nonprofit de interes local în vederea dezvoltării de proiecte/programe de 
implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a 
municipiului Timișoara. 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul 
local al Municipiului Timișoara pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase recunoscute din România, pe anul 2018. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 83 din 25.02.2014 privind efectuarea transportului 
de persoane prin curse regulate în trafic județean. 

23. Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexelor 1,2,3,4 la Hotărârea  
Consiliului Local nr. 383/17.10.2017 privind desemnarea membrilor din 
partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea 
Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale 
unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de 
învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2017 – 
2018. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici-faza P.T. și a anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Construire sală sport la Școala 
Generală nr.25”. 

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
”Construire imobil S+P+5E+Er, locuințe și spații cu altă destinație, 
realizare accese  noi (auto și pietonale), modernizare și amenajare 
parcelă” – str. Mangalia nr. 1, Timișoara. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  ” 
Locuințe colective, servicii, comerț” str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara. 

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
”Locuințe colective și funcțiuni complementare” strada I.I. de la Brad, 
nr.9 și 11B, nr. cad.413263, 413236 și 404859 Timișoara. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona 
predominant rezidențială – Locuințe Colective” strada Tristan Tzara, nr. 
cad 442123, Timișoara. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Zonă 
predominant rezidențială – Locuințe Colective” strada Tristan Tzara, nr. 
cad 442091, Timișoara. 
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
”Amenajare spălătorie auto- conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 
240/2009”, str. Simion Bărnuțiu nr.32, Timișoara. 

31. Raport de activitate privind deplasarea în orașul Banja Luka din Bosnia și 
Herțegovina, în perioada 20-23 aprilie 2018.  

32. Adresa nr. SC2018 – 010681/08.05.2018 a SC DENISALEX S.R.L. 
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului 
Local nr. 227/24.04.2018 privind delegarea de gestiune prin concesiune a 
serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare 
exploatării și întreținerii cimitirelor umane situate pe Calea Buziașului, 
str. Rusu Șirianu și Calea Șagului din Municipiul Timișoara. 

33. Adresa nr. SC2018-010037/27.04.2018 a d-lui Jurchescu Cristian Mihai și 
a d-nei Jurchescu Andreea Sonia privind plângerea prealabilă formulată 
împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 522/20.12.2017-privind 
aprobarea majorării cu 300% a impozitului  pe clădiri, începând cu anul 
2018, pentru imobilul situate în Timișoara, B-dul Regele Carol I, nr.18, ca 
urmare a constatării stării tehnice neîngrijite. 

34. Adresa nr. SC2018 – 009534/24.04.2018 a ARC MANAGEMENT ONE 
SRL privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârilor  
Consiliului Local nr.266/20.12.2016,  nr.314/28.07.2017 și  
nr.443/21.11.2017. 

35. Decizia nr. 37/07.05.2018 a Direcției Fiscale  a Municipiului Timișoara  
privind soluționarea Contestației cu nr. E22018 – 007219/27.03.2018, 
formulată de către Peia Bogdan și Danoiu Oana, împotriva deciziei de 
impunere nr.282657/14.02.2018. 

36. Decizia nr. 30/24.04.2018 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara 
privind soluționarea contestației  cu nr. E12018 – 009558/03.04.2018, 
formulată de către domnul PETCU SERGIU, împotriva deciziilor de 
impunere  nr. 283650/17.02.2018 și nr. 283648/07.02.2018. 

37. Decizia nr.31/24.04.2018 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara cu 
nr. E12018 – 009557/03.04.2018, formulată de către doamna Petcu 
Iuliana, împotriva Deciziei de impunere nr. 283653/17.02.2018 privind 
majorarea impozitului pe clădiri pentru anul 2018 stabilit prin Decizia de 
impunere 283646/17.02.2018. 

38. Interpelările consilierilor locali. 
 

 

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

Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu. 
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DNA ŢUNDREA:  Inainte de începerea dezbaterii proiectelor, imi face plăcere 
să felicit prezenţa echipei de fotbal „Informatica”, care a câştigat extrem de 
multe cupe. Vă rugăm să le permiteţi să spună câteva cuvinte. 

DL.LUNGU GABRIEL: Bună ziua! Mulţumesc pentru invitaţie domnului 
Primar. Sunt finanţatorul acestei echipe şi ne bucurăm că am reuşit să câştigăm 
campionatul. Am câştigat „Cupa României” şi „Super Cupa României”. Cred că 
suntem singura echipă din ţară care a reuşit acest lucru. Vă mulţumesc pentru 
sprijinul acordat până acum. Sunt convins că o să reuşim să realizăm în 
Timişoara grupa de Champions League, în octombrie, şi pentru aceasta solicităm 
ajutorul d-voastră. Este foarte important să mergem cu sportul înainte. La nivel 
de juniori suntem calificaţi la turneul final care va avea loc la sfârşitul acestei 
săptămâni la Târgul Secuiesc. Anul trecut am câştigat Cupa României şi la nivel 
de juniori şi ne-am clasat pe locul trei la finele campionatului de futsal. Vrem să 
facem cât mai multe lucruri pentru Timişoara şi vă mulţumim. 
DL.PRIMAR: Performanţa făcută de aceşti băieţi este extraordinară, reuşind să 
câştige tot ce a fost pus în joc, campionatul, Cupa şi Super Cupa. Noi i-am ajutat 
atât cât am putut şi le facem promisiunea că vor primi un bonus important în 
urma performanţelor pe care le-au obţinut. Din păcate, avem mult prea multe 
lucruri de acoperit în raport cu veniturile pe care le avem, nu putem da niciunde  
atâta cât am vrea şi cât este necesar, dar, ca ordonator principal de credite, şi 
bazându-mă pe credibilitatea în faţa colegilor consilieri locali, pot să reiterez  
ceea ce am spus la cald, vom suplimenta finanţarea pentru „Informatica”, pentru 
că merită. 
DL.IDOLU: Vreau să-l felicit în nume propriu, pe Gabi Lungu, cel care a pus şi 
sufletul şi banii, energia şi toată străduinţa, ca împotriva tuturor vectorilor 
negativi care au perturbat activitatea, să realizeze asemenea performanţă. 
DNA ŢUNDREA: A sosit acum o anexă la ordinea de zi. Ca de fiecare dată 
când ne sosesc proiecte în ultima clipă, vă invit să votăm includerea  anexei pe 
ordinea de zi. 
DL.IDOLU: Avem perioade când colegii mei, nu neapărat membrii PSD, 
cenzurăm oarecum acest abuz, indiferent de motivele invocate. Există subiecte 
de interes social, financiar, legat de finanţări europene care nu suportă amânare. 
Atunci când sunt subiecte gen dezlipiri, dezmembrări de terenuri, subiecte care 
nu impun o urgenţă, ne implică ca decizie, ca discernământ obiectiv de a analiza, 
nu am apucat să citesc. Trebuie să ne gândim că poate implica, nu datorită rea-
credinţei, neglijenţei, inclusiv consecinţe penale. Trăim într-o lume in care 
denunţătorii sunt vedete, apar  la televiziuni. Eu nu o să fac denunţuri în viaţa 
mea, nici măcar o plângere sau o reclamaţie. Dar ca să nu se ajungă la asemenea 
situaţie, să ne cenzurăm dreptul la vot, astfel încât să fim conştienţi ce votăm, în 
cunoştinţă de cauză. Nu o fac cu rea intenţie, nici Primarului, cu atât mai puţin 
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salariaţilor Primăriei. Nici în familie sau la locul de muncă nu luăm decizii 
fiindcă ne spune cineva. Am recomandat, ca principiu,  să nu mai votăm, 
subiecte care apar, nu cele care nu au trecut prin comisii, suntem oameni 
normali, nu absurzi, dar care apar înainte de şedinţă, cu menţiunea că sunt unele 
de importanţă socială deosebită sau altele, care pot influenţa negativ o finanţare 
europeană. Dar, oricâte exemple ni s-ar da contra, nu cred că nu ar putea fi 
amânate pentru o dată ulterioară şi, cu atât mai mult, sunt supărat că nu au fost 
supuse la vot. Să nu ne jucăm nici cu libertatea noastră, nici cu mândria noastră 
de a fi oameni şi de a vota în cunoştinţă de cauză. 
DL.PRIMAR: Sunt de acord în principiu cu d-nul consilier Idolu. Dacă ne 
uităm, vizează domeniul public, dezlipire de terenuri, etc, este Colegiul Tehnic 
Ion Mincu, este o clădire de la Grădiniţa cu program prelungit nr.14, este Liceul 
J.L.Calderon vizat, este aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru 
Colterm, care ar fi trebuit adus mai devreme, aprobarea actualizării devizului la 
podul Eroilor, numai în urma modificărilor de lege, cu trecerea contribuţiilor de 
la angajat la angajator, se schimbă devizul, nu se schimbă nimic altceva, la fel, 
podul Ştefan Cel Mare, amândouă au fost licitate înainte de schimbarea codului 
fiscal şi am mai aprobat şi pentru alte proiecte actualizări de acest gen. Apoi, 
neexercitarea  dreptului de preemţiune şi aprobări de organigramă. Nu sunt 
proiecte litigioase. 
Proiectul 22 îl retrag de pe ordinea de zi şi a mai fost retras unul de dinainte, a 
fost o eroare materială, apucase să fie postat, deşi am stabilit că el nu intră. 
Rugămintea este să votaţi acele proiecte cu toate menţiunile care au fost făcute 
de d-nul Idolu, altfel, să facem poimâine şedinţă? 
DL.IDOLU: Dacă nu aş fi vorbit de atâtea ori şi n-aş crede în buna credinţă a 
dumnealui, n-aş fi spus ce am spus înainte. Sunt convins că fiecare dintre noi 
gândim la fel, dar nu ştiu de ce în grup nu avem curajul să spunem adevărul. 
Sunt lucruri care puteau fi votate acum două săptămâni, acum o săptămână, 
trebuie să avem puţin discernământ. Mă uit cu respect la d-na Simona Drăgoi, 
dar cine selectează aceste subiecte ca să spună că sunt urgente? Acestea nu sunt 
„de îndată”. Proiectul nr.13 – privind Hotărârea A.G.A. la S.T.P.T S.A. 
nr.6/21.05.2018. Când a fost 21.05? Ieri. Ştiţi că s-a făcut fără convocarea 
legală, după Legea 31, după Statutul societăţii? Ştiţi că au fost două şedinţe 
AGA ieri? Cred că nici d-nul Primar nu ştie. 
DL.PRIMAR: Presupun că au fost statutare. 

DL.IDOLU: S-a făcut un proces-verbal şi s-au luat nişte hotărâri pe care pot să 
le înţeleg, dar care, având în vedere circumstanţele în care trăim, în care sunt 
denunţători pe toate drumurile, de ce este urgenţa asta? S-a votat un nou consiliu 
de administraţie, cu toate că tot noi am votat în ultima şedinţă de consiliu că 
actualul consiliu îşi încetează mandatul atunci când se finalizează procedura de 
selecţie conform O.G.109. De ce trebuia acum să grăbim, să răsturnăm 
lucrurile? 
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DL.PRIMAR: Este o chestiune de legalitate. S-a constatat că hotărârea de 
consiliu local anterioară contravine legii. Legea spune că 4 luni se poate da 
mandat interimar. Dacă vă uitaţi în documente, veţi vedea, la registrul 
Comerţului, că scrie data expirării mandatului. Consiliul de Administraţie a 
ajuns la expirarea naturală a mandatelor, mai puţin pentru doi membrii, d-nul 
Goia şi d-nul Chiş, cărora le expiră mandatul în 29. Nu avem şedinţă până 
atunci. Acesta este motivul pentru care apare acum pe ordinea suplimentară şi s-
a făcut şedinţă AGA, pentru că, altfel, ajungem în situaţia să avem un consiliu 
de administraţie expirat. Nimeni nu s-a sesizat atunci că acea hotărâre poate 
duce lucrurile dincolo de cele patru luni permise  de lege. Probabil că noi ne 
închipuiam cu toţii că va fi concursul mai devreme şi nu o să se ajungă să expire 
cele patru luni. Dar la Registrul Comerţului au scris clar data expirării, la fiecare 
în funcţie de data începerii mandatului şi lucrurile sunt aşa cum le-am prezentat. 
DL.IDOLU: Ştiu ce spune legea, nu numai patru luni, cu posibilitate de 
prelungire, două luni. Au fost două hotărâri de consiliu, acum nu am hârtia la 
mine. Vom face un document scris, dar de ce trebuia să fie un grup discret care 
să facă asta? De ce eu nu am fost invitat? În afară de d-nul Lulciuc, primesc o 
hârtie de la locul lui de muncă, de bună credinţă acest om şi ne atenţionează să 
trecem pe ordinea de zi şi selectarea. Nu m-am gândit să mă uit. Dacă primeam 
de la Primărie, de la Societatea de Transport, sau între noi pe mail, cum primim 
de obicei. Singurul om corect a fost d-nul Lulciuc, care, de bună credinţă, fără să 
ştie că era un grup confidenţial, ne spune. Dar eu nu l-am citit decât astăzi, mi s-
a spus că d-nul Lulciuc trebuia să vă anunţe, dar de ce el? 
DL.LULCIUC: La S.T.P.T. sunt 15 colegi din consiliul local membrii în AGA. 
La acel mail am dat “replay” la Convocatorul primit de la S.T.P.T. Dacă 
verificaţi mailul, o să vedeţi şi Convocatorul. 
DL.IDOLU: Nu l-am primit. Mateescu, Taropa şi cu mine nu l-am primit. 
DL.LULCIUC: Eu am primit Convocator de la S.T.P.T. 
DL.IDOLU: Domnule Lulciuc, d-voastră aţi deconspirat grupul discret. Nici 
măcar nu v-am citit, pentru că am văzut BRM, cum vin şi alte mailuri şi nu le 
citesc pe toate. Primesc zeci de mailuri, nu le citesc pe toate. Dar nu este normal 
aşa. 
DL.LULCIUC: Doream să punctez transparenţă din partea S.T.P.T. pentru că ei 
ne-au convocat pe toţi pe e-mail. 
DL.PRIMAR: Să vedeţi pe ce aţi fost convocaţi, pe grup? 
DL.IDOLU: Nu ne-a convocat. Şi  Societatea de Transport mi-a zis că 
preşedinte de AGA ordinară, unde s-a votat, domnule Primar, ca să ştiţi că nu vă 
spun aceşti oameni nişte lucruri. AGA ordinară, chiar dacă a fost convocată la 
ora 10 ieri, eu n-am primit şi nici colegii mei. Aprobarea situaţiilor financiare e 
normal, e legal. În timpul şedinţei se horărăsc să mai facă o şedinţă după, pentru 
votarea membrilor consiliului. Cum ajungem noi de fiecare dată cu teme 
expirate? Este anormal ce se întâmplă. Ca principiu, votăm dezmembrări, alipiri, 
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habar n-am cine cu cine se lipeşte şi se dezlipeşte. Nu ştiu unde se adună aceste 
urgenţe, dar când vin la Secretariat în ziua de plen, toată lumea vine cu hârtii. 
DL.PRIMAR: Rog pe membrii AGA care au primit convocarea, să se uite pe ce 
canal a venit. De la S.T.P.T., categoric, să vedem, dacă a venit pe grup a primit 
toată lumea. 
DL.IDOLU: Nu a fost pe grup. 
DL.PRIMAR: Ii rog să verifice. 
DL.IDOLU: Au fost două şedinţe, nu una. Dacă au fost la una, sigur au hotărât 
ad-hoc acolo. Legea spune cu 30 de zile înainte. Nu are rost să ne păcălim între 
noi. Nu o să fiu denunţător niciodată. La Pieţe s-a aşteptat să se termine şedinţa 
de plen iar eu am rămas împreună cu colegii de la PNL jos, la poveşti. Au 
aşteptat să plec şi au ţinut şedinţa în care a fost ales un alt consiliu de 
administraţie. Fără convocare, fără raport declarat la Registrul Comerţului, fără 
niciun document. Domnule Primar, ştiţi că din ianuarie nu mai este niciun 
document înscris la  Registrul Comerţului, la Monitorul Oficial, pe site-ul 
Societăţii de Pieţe? Haideţi să schimbăm aceste lucruri înainte să înceapă o 
şedinţă de plen. 
     DL. IDOLU: ………….Nu se poate! Exact ca si acum. Nu putem fi niste 
pioni. Nu cred ca domnul Primar, nu pot sa cred asta si de fiecare data atunci 
cand nu sunt in direct cu dumnealui, cand trebuie sa ne contrazicem, dar in rest 
totdeauna ii iau apararea, ca nu pot sa cred ca un om poate sa faca atatea rele. 
Suma relelor, sigur, sunt si eu sunt, ca si eu votez niste lucruri cum am votat 
suplimentarea valorii la vaporeto, suntem fiecare dintre noi. Poate domnisoara 
Chindris sa nu fie ca e prea noua, dar haideti sa fim normali, sa ne respectam 
intre noi, in afara de prietenia care ne leaga ca oameni. Multumesc!  
   DL. PRIMAR: Nu e in regula daca nu ati fost convocati, categoric o sa vad ce 
s-a intamplat, de ce n-ati fost convocati, despre asa ceva n-am mai auzit pana 
acum, ca unii membrii sa nu fie convocati, asta unu la mana. Doi la mana: avand 
in vedere ca este expirat Consiliul de administratie, putem face inca o sedinta de 
Consiliu, o facem de indata, ca sa-l aprobam, ca nu-i normal sa nu existe 
Consiliu de administratie. Repet, o sa va aratam documente. Chemati-l pe 
Catalin Iapa sa aduca documentele pe care mi le-a aratat mie astazi, cu 
mandatele, cu data expirarii mandatelor sa vedeti ca nu e de joaca si atunci 
putem face o alta sedinta, de indata, stabilim cand o facem. 
   DL. IDOLU: A fost vreodata, eu cel putin am participat de fiecare data cand 
interesele publice si nu numai publice, si ale unor oameni, ale unor interese 
comerciale, daca sunt de interes public, trebuie sa fim alaturi. Eu nici nu cred ca 
e rea vointa, cred ca e haos. Stiti ca n-am facut nimic, au trecut trei saptamani, o 
luna, unii spuneau sa facem plangeri, sa facem.., n-am facut, pentru ca nu asta e 
scopul, nu ma intereseaza cine e in consiliul ala atata timp cat isi face datoria, 
dar trebuie sa ne respectam.  
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    Sunt prieten, ma uit acolo, oameni pe care ii simpatizez si le vad un viitor 
politic, daca fac compromisuri de astea, ca hai ca merge asa, s-a terminat tot 
viitorul acestei tari. Multumesc!  
   DL. PRIMAR: Puteti..cand sa facem sedinta, de indata? Vineri avem 
evenimente, nu se poate, adica sunt si sala este.. 
   DL. IDOLU: Maine.. 
   DL. PRIMAR: Maine daca sunteti de acord.  
   DL. IDOLU: Poimaine, nu stiu, cand doriti! Haideti sa stam .. 
   DL. PRIMAR: Pentru ca asta chiar este o urgenta!  
   DL. IDOLU: Ati luat o decizie majora si chiar cred fara sa fiu parte, ati luat o 
decizie buna, haideti sa o luam impreuna, eu imi asum, vreau sa fiu in echipa cu 
dumneavoastra, care v-ati luat o mare raspundere. Nu stiu de ce v-ati asumat-o 
singur.  
   DL. MOSIU: Daca imi permiteti sa fac unele precizari, avand in vedere ca am 
fost presedinte de sedinta ieri! In nici un caz nu am stiut ca nu au fost convocati 
cei 15 membrii AGA, pentru ca am fost convocati pe un anumit grup, nu aveam 
de unde sa stiu; iar sarcina convocarii nu apartine presedintelui de sedinta, care 
este ales in timpul sedintei.  
   DL. IDOLU: Presedintele Consiliului de administratie dupa legea 
presedintelui Consiliului de administratie este cel care convoaca AGA, nici nu 
stiu cine e presedinte. Acum cred ca l-ati ales pe domnul Buboi, sau cum? 
   DL. MOSIU: Bine, interimar.  
   DL. IDOLU: Interimar, dar si celalalt era interimar. Nu conteaza, Noni! 
   DL. MOSIU: Presedintele trebuia sa o faca, nu noi, n-aveam cum.. 
   DL. IDOLU: Nici n-am inceput sedinta, haideti sa o inchidem si sa facem 
lucrurile acum si vorbim si..  
   DL. MOSIU: E important sa stiti ca noi n-aveam de unde sa stim ca 
dumneavoastra sau o parte nu ati fost convocati, chiar n-aveam de unde sa stim.  
   DL. IDOLU: Cand vorbim toata ziua la telefon.. 
   DNA. TUNDREA: Stimati consilieri, va rugam sa continuam sedinta de 
Consiliu de astazi. Prin urmare, supun la vot includerea pe ordinea de zi a 
sedintei de Consiliu a anexei de pe ordinea de zi avand 15 puncte. Deschid 
procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot. Anexa la ordinea de zi a fost 
inclusa pe ordinea de zi cu: 

- 16 voturi pentru 
- 2 voturi impotriva 
- 6 abtineri. 



10 
 

    Reiau ordinea de zi. Da, doamna Secretar! Proiectul numarul 1. 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
 

   Aprobarea Proceselor Verbale ale şedinţelor  Consiliului Local din 
24.04.2018, 26.04.2018, 08.05.2018 și 09.05.2018. 
    Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot. 

- 21 voturi pentru 
- 2 abtineri 

                          PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
 

   Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, 
Statului de Funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare pentru 
Serviciul Public Creșe Timișoara. 
    DNA. TUNDREA: Am inteles ca doreste cineva sa ia cuvantul. Doamna, 
cuvantul dumneavoastra este limitat la 3 minute, o persoana pentru acest proiect. 
Va rog frumos! Mergeti langa domnul consilier! 
   INVITAT: Buna ziua! Avem si noi o problema cu o inscriere la cresa. Pe 
scurt, in anuntul publicat pe site-ul Primariei pentru inscriere ne este solicitata o 
adeverinta de la locul de munca activ si venitul brut al lunii precedente, ceea ce 
in…da, dar nu este vorba despre timp, este vorba ca vrem sa ni se accepte orice 
adeverinta de venit. Noua nu ne sunt acceptate adeverintele de venit. Sunt sute 
de dosare neadmise pentru ca adeverintele de venit nu sunt in regula. 
   DL. PRIMAR: Doamna v-am spus inainte, daca toti cetatenii vin cu probleme 
care nu au nici o legatura cu Consiliul Local, in Consiliul Local, unde ajungem? 
V-am spus ca problema e rezolvata, ca e o chestiune de executiv, de decizie 
incorecta a celor care au pus pe site. Nu vreti sa intelegeti ca noi n-avem vreme 
de pierdut? V-am spus maine sa mergeti cu adeverinta asa cum scrie in 
regulament si vi se rezolva problema. 
  INVITAT: Dar nu se rezolva! Am fost! 
  DL. PRIMAR: Ati fost maine?  
  INVITAT: Maine nu am fost,dar.. 
  DL. PRIMAR: Mie mi-ati semnalat acum jumatate de ora, mi-ati semnalat, v-
am dat numarul meu  de telefon si v-am spus ca daca maine nu va primeste 
dosarul doar cu adeverinta sa ma sunati. E adevarat sau nu e adevarat? Nu e o 
problema de Consiliu Local, ca nu-I vorba despre vreo Hotarare de Consiliu. 
Intelegeti ca o institutie functioneaza dupa anumite reguli! Nu puteti sa cereti 
Parlamentului Romaniei, de exemplu, sa aprobe un lucru care se intampla pe o 
strada din Timisoara, ca nu e in prerogativele sale, intelegeti!  
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   INVITAT: Bine, multumesc frumos!  
   DNA. TUNDREA: Si noi! Deschis procedura de vot. Votam. Inchid 
procedura de vot.  

- 19 voturi pentru 
- 2 abtineri 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
 

    Proiect  de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a 
suprafeței imobilului cu nr. top.322/a/1/a (CF nr. 402089 Timisoara) de la 
suprafața de 1635 mp la suprafața de 1684  mp, din str. Ardealului nr.17, 
Timișoara. 
    DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot.  

- 20 voturi pentru 
- 2 abtineri 

 
PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

 
   Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere a 
suprafeței de 934 mp. din imobilul cu nr. top 17349, 17353 – 17356/1/1, pe 
care sunt amplasate construcțiile extratabulare aferente Grădiniței CFR, B-
dul General Ion Dragalina nr. 38-40. 
     DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot.  

- 22 voturi pentru 
- 2 abtineri 

 
 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
 

   Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din   domeniul privat al 
Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului Timișoara a 
terenului aferent străzii Vărădia. 
         DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot.  

- 23 voturi pentru 
- 1 abtineri 
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PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

 
      Proiect de hotărâre privind  dezmembrarea imobilului teren din 
Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 13, ieșirea din indiviziune, alipirea 
parcelei rezultate, cu nr. cad. 409500/2, în suprafață de 109 mp, cu parcela 
cu nr. top. 9915, din Timișoara, B-dul Mihai Viteazu nr. 13/A și instituirea 
unui drept de servitute de vedere. 
    DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Nu e ala! A fost scos 
de pe lista de domnul Primar, domnul Brancovan, luati loc! Inchid procedura de 
vot. A votat toata lumea?   
    DL. BRANCOVAN: Domnule Primar, domnilor consilieri, stimati domni si 
doamne din executivul Primariei, intelegeti va rog frumos, ca nu este legal sa 
includeti fara a pune pe transparenta decizionala anumite proiecte. In situatia de 
fata, vineri a fost postat un proiect avandu-l ca beneficiar, ma rog, o celebra 
familie, o cunoasteti si dumneavoastra, o cunoaste tot orasul, cu un imobil de pe 
Madgearu, nr. 10, care l-au macelarit, mergeti sa vedeti acolo, au mai ramas 
numai zidurile exterioare. Repede s-a scos, dupa ce domnul de la Asociatia 
Salvati Patrimoniul a reactionat si dansul, a cerut dezbatere publica si s-a inclus 
alt proiect, fara dezbatere, fara nici un fel de transparenta decizionala. Nu-i ok!  
   DNA. TUNDREA: In primul rand ca nu v-am dat cuvantul, da?  
   DL. BRANCOVAN: Domnul presedinte.. 
   DNA. TUNDREA: Deci eu sunt presedinte de sedinta  aici si astazi  eu decid 
cine ia si nu ia cuvantul, potrivit Legii administratiei publice locale. Doi: vreau 
sa inteleg la ce proiect va referiti, pentru ca inaintea sedintei de plen, cand mi-ati 
spus ca doriti sa va inscrieti la cuvant, ati facut referire la imobilul din strada 
Madgearu. Corect? 
  DL. BRANCOVAN: Nu, ala a fost retras. Tot la punctul 6, Mihai Viteazul nr. 
13. 
   DNA. TUNDREA: Care ce problema are? 
   DL. BRANCOVAN: Nu e pus in transparenta decizionala si nimeni nu 
justifica urgenta acestui proiect si am vazut niste beneficiari foarte dubiosi. 
Poate ne explica executivul Primariei de ce nu e transparenta decizionala.  
   DNA. SECRETAR: Conform proiectului de hotarare expunerea de motive a 
fost redactata in 27 aprilie. Acest proiect de hotarare este un act administrativ cu 
caracter individual. Nu am avut nici o sesizare in privinta lui, a fost propus 
pentru ordinea de zi conform dispozitiei de convocare a domnului Primar. Alte 
discutii despre acest proiect nu cunoastem. Dumneavoastra spuneti ca nu e pe 
transparenta, din 27 aprilie apare pe site-ul Primariei.  
   DL. BRANCOVAN: Poate il vedeti dumneavoastra, eu urmaresc site-ul 
Primariei. 
   DNA. SECRETAR: Probabil ca nu cautati unde trebuie, nu stiu ce sa va spun. 
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   DL. BRANCOVAN: E adevarat, dar ar fi bine ca si dumneavoastra va rog 
frumos.. 
   DL. PRIMAR: Haideti, dati-mi voie! Deci, sa inteleg ca solicitati acum, n-ati 
solicitat mai devreme, dezbatere publica pe subiect ? Nu,nu, dar noi tinem 
seama si de parerile cetatenilor,da? Daca cineva solicita dezbatere publica il 
retragem pentru a se organiza dezbatere publica, daca nu solicita nimeni, avand 
in vedere ca e pe site din 27 aprilie, nu exista motive, are toate avizele juridice, 
nu exista motive sa nu ramana.  
   DL. BRANCOVAN: Data care spune doamna este data inregistrarii, dar 
termenele decurg de la 08.05., data afisarii.  
   DL. PRIMAR: Deci, doriti, doreste cineva sa-l retragem pentru dezbatere 
publica, pentru ca numai daca se solicita o dezbatere publica il retragem, ca nu e 
nimic de ascuns, se face dezbatere publica. Daca nu cere nimeni, ca legea asta iti 
spune, daca nu cere ii dai drumul inainte.  
   DNA. SECRETAR: Eu ce pot sa va confirm este faptul ca in momentul in 
care proiectele ajung la Secretariat General automat sunt publicate si daca 
aceasta este data in care au fost inregistrate ma indoiesc ca data publicarii e 
08.05.  
   DNA. TUNDREA: Deci, in cazul in care nu mai exista alte discutii deschid 
inca o data procedura de vot pentru acest proiect. Da, domnul consilier.  
   DL. SÎRBU: Este in aproprierea zonei unde lucrez si sa nu cumva sa existe 
vreo legatura, nu o sa votez.  
   DL. PRIMAR: Nu asa..daca cineva doreste spuneti deschis! Il retragem si 
mergem la dezbatere publica, dar sa nu ne complicam inutil. Are cineva vreun 
element de suspiciune? Clarificam lucrurile mergand la dezbatere publica. 
Haideti ca il retrag si merge la dezbatere publica, nu mai o lungim atat, ca 
pierdem vremea.  
Deci, doamna Dragoi, organizam dezbatere publica,da? Bun!  
  DNA. TUNDREA: Bine, mai departe. Proiectul numarul 7. Stimati consilieri 
va multumesc pentru atentie! Proiectul cu numarul 7.  
 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
 

   Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului înscris în C.F. 
nr. 422897 Timișoara, nr.top. 17016, situat în Timișoara, str. Frobl nr.4. 
  DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot.  
- 21 voturi pentru 
- 1 abtinere.  
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PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

 
    Proiect de hotărâre privind  repartizarea ap.4 din str. Miloia nr. 52 bl. 
B1,sc.B (fost Miloia bl. B1 sc.B) către Aramescu Liliana. 
   DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot. 

- 22 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 

 
     Proiect de hotărâre privind  prelungirea prin act adițional, pe o perioadă 
de 3 ani a contractului de  închiriere nr. 838/1999 încheiat cu CEC BANK 
SA BUCUREȘTI SUCURSALA TIMIȘOARA, pentru spațiul situat în 
Timișoara, Piața Victoriei, nr.1. 
    DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot. 

- 21 voturi pentru 
- 2 abtinere 

 
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 

 
   Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1569/14.03.2013, încheiat cu Asociația Handicapaților Locomotor. 
   DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot. 

- 23 voturi pentru 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
 
      Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1326/22.05.2002, încheiat cu SC ”MOBISTAR RO” SRL. 
     DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. 
     DL. GRIGOROIU: Doamna presedinte, ati sarit peste punctul 11.  
     DNA. TUNDREA: Da, are dreptate! 
 
 

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
 
      Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1494/20.07.2007, încheiat cu Casa Județeană de Pensii. 
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      DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot. 

- 23 voturi pentru 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
 
    Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1326/22.05.2002, încheiat cu SC ”MOBISTAR RO” SRL. 
      DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot. 

- 19 voturi pentru 
- 3 abtineri 

 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
 
   Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1363/05.11.2002, încheiat cu SOCIETATEA PENTRU COPII ȘI PĂRINȚI 
SCOP. 
DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot. 

- 23 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
 

     Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr. 
25/16.11.2004 încheiat cu Cabinetul Medical Medicină de Familie dr. 
BADEA ANDREEA CORINA. 
      DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot. 

- 22 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 

 
     Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
598/30.04.1999, încheiat cu Asociația Foștilor Deportați în Bărăgan. 
      DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot. 

- 23 voturi pentru 
 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
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     Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract 
de comodat până la data de 31.12.2018, a spațiului situat în imobilul din 
Timișoara, Piața Libertății nr.1,  către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale Agenția Domeniilor Statului Reprezentanța Teritorială Timiș. 
     DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot. 

- 24 voturi pentru 
 

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
 
   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din 
partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de 
înstrăinare a ap. SAD 9/A, situat în Timișoara, str. E Gojdu, nr.14, jud. 
Timiș, înscris în C.F. nr. 420123 – C1-U9, nr. cadastral 420123-C1-U9 la 
prețul de 45.000 euro, pentru suprafața de 43,51 mp. 
    DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot. 

- 21 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 

 
    Proiect de hotărâre  privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din 
partea Consiliului Local  al  Municipiului Timișoara, la intenția de 
înstrăinare a ap. nr.1, situat  în Piața Traian, nr. 1, înscris în C.F. nr. 
412072-C2-U1, nr. cadastral 5645/I, cu prețul de 140.000 euro, pentru 
suprafața de 677,5 mp. 
     DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot. 

- 22 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 

 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea desfășurării unei selecții 
ulterioare în vederea acordării de subvenții din bugetul local în baza Legii 
nr. 34/1998, asociațiilor, fundațiilor și cultelor care înființează și 
administrează unități de asistență socială, pentru anul 2018, cu încadrarea 
în sumele prevăzute în buget cu această destinație. 
    DNA. TUNDREA: Deschis procedura de vot. Votam. Inchid procedura de 
vot. 

- 20 voturi pentru 
- 1 abtinere 
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PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
 
      Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind regimul 
finanțărilor nerambursabile alocate  de la  bugetul local pentru activități 
nonprofit de interes local în vederea dezvoltării de proiecte/programe de 
implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a 
municipiului Timișoara. 
   DNA. TUNDREA: Aici am solicitarea de a lua cuvantul a domnului... 
   DL. IDOLU: In primul rand as vrea eu sa fac un comentariu, deci am urmarit 
acest proiect cu bunele si relele lui coordonat de Catalin Tiuch, care a aparut in 
mass-media, stiu drumurile la Primarie, e un proiect frumos pentru inteleg 
acopera aproape 150 de mii de locuitori,zice dumnealui, dar sa fie si 50 de mii 
de locuitori din zonele defavorizate ale orasului si acest regulament in sine, l-am 
citit, mi se pare teoretic foarte bun.  
    Eu l-am citit o data, nu stiu cine l-a citit cu atentie mare, dar in cazul acestui 
GAL in care e Primaria Timisoara, in care sunt mai multe ONG-uri, societati, se 
pare ca sunt niste neconcordante si atunci pun intrebarea: un regulament care nu 
poate fi aplicat in viata reala sau nu ca nu poate fi aplicat, nu poate incuraja 
proiecte de acest gen, nu sprijina proiecte reale care aduc bani europeni, oare n-
ar trebui gandit, judecat mai bine?  
    Si aici, sigur, am tot stat, mie mi-e greu sa inteleg ca nu sunt in lumea asta, 
astazi cu doamna Chindris, domnisoara Chindris care lucreaza in proiecte 
europene l-a analizat, sunt lucruri care nasc o serie de intrebari, care multe dintre 
intrebari nu-si gasesc raspunsul, deci trebuie sa fim foarte atenti ca acest 
regulament cu, cred, pare teoretic pana sa il aplici in practica, pare foarte bun, sa 
nu gresim, de frica de a nu pati atunci cand s-au facut porcarii, cu stiinta, fara 
stiinta, vezi cu fotbalul, cu anumite alte, sa nu gresim in continuare, sa fim 
timorati, stresati, sa omoram proiecte numai pentru..aici e situatia inversa decat 
dincolo. Daca e legal intr-un fel, numai legal, haideti sa vedem sa poata fi 
aplicat si de asta cred ca ar fi bine sa ne prezinte mult, in scrute cuvinte, succint 
si daca e nevoie, v-as propune daca il ascultati mai bine mai amanam doua 
saptamani sa fim siguri ca nu aprobam un regulament care omoara proiectele. 
Sunteti de acord sa vorbeasca domnul Catalin Tiuch? Multumesc! 
 
 
Dl.TIUCH: Doamnelor şi domnilor consilieri, vă mulţumesc! Aveţi în faţă două 
mape: una de la GAL Timişoara şi încă una de la GAL Freidorf. I-am rugat pe 
colegii de la GAL Freidorf care sunt plecaţi la Bucureşti la o acţiune naţională, 
nu au putut să fie aici şi îşi cer scuze în faţa dvs. Cele două GAL-uri vin în faţa 
dvs în calitate de finanţatori. De obicei ONG –urile când vin aici la primărie 
când vin în faţa consiliului local, vin să ceară primăriei. Acum e cazul invers, în 
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care aceste două GAL-uri înfiinţate de jos în sus la iniţiativa străzii, a SRL-
urilor, a ONG-urilor şi cu forţa şi cu impunerea d-lui Primar Robu care s-a 
chinuit acum 2 ani de zile şi a scos două hotărâri de consiliu local în care 
consiliul local a venit partener în aceste două ONG-uri. Au reuşit să obţină o 
finanţare de 14 milioane de euro pentru Timişoara. Aceşti 14 milioane de euro 
se împart în două părţi: 7 milioane pentru privaţi, 7 milioane pentru publici. Din 
banii pentru publici, majoritar sau covârşitor beneficiar este Primăria Timişoara 
prin instituţiile subordonate. Sau chiar direct primărie. În mapele dvs pe care le 
aveţi, aveţi modul în care se pot împărţi aceşti bani. Ei merg pe asfalt şi trotuare 
1,6 milioane euro. Ei merg aproape 2,5 milioane de euro pentru reabilitarea 
şcolilor şi ridicarea nivelului acestora. Merg pentru social, pentru sănătate şi 
pentru alte domenii astfel încât să putem aduce mai multă prosperitate în 
Timişoara şi să putem să fim în 2021 acolo unde ar trebui să fim. Şi să putem sta 
cu capul sus pentru toate zonele Timişoarei. Logica acestui proiect a fost aceea 
de a găsi o zonă funcţională în Timişoara şi din fericire o avem, cum e Zona 
Soarelui şi a o putea extrapola şi a o putea da exemplu pentru celelalte zone. A 
putea găsi metode şi mecanisme astfel încât celelalte cartiere din Timişoara să 
arate ca această zonă pe care  noi am luat-o ca etalon. Repet proiectele au fost 
aprobate. Ne aflăm acum în faţa faptului ca finanţatorul, în speţă Ministerul 
Fondurilor europene finanţează GAL-ul, cheltuielile de funcţionare ale GAL-
ului, în speţă salarii, telefoane, utilităţi tot ce înseamnă aceste cheltuieli, doar 
pentru partea care merge către privaţi. Deci pentru banii pe care GAL-ul îi alocă 
privatului cei 7 milioane de euro, avem finanţare să funcţionăm. Pentru partea 
care ţine de public ţine de banii pe care practic dvs îi aduceţi în Timişoara, sursa 
de venit pe care dvs o băgaţi în Timişoara, nu avem finanţare. Şi atunci Primăria 
Timişoara, aveţi executivul primăriei, a găsit această soluţie, care este din  toate 
discuţiile pe care le-am avut de 6 luni de zile, este răul cel mai mic. Iar varianta 
aceasta în care GAL-urile vor veni cu un proiect către Direcţia de Asistenţă 
Socială sau către o altă instituţie şi tot GAL-urile trebuie să-şi găsească 10% 
cofinanţare astfel încât să putem să vă dăm bani către primărie, e varianta cea 
mai puţin rea. În toată ţara primăriile preferă să dea cotizaţie către GAL-URI. Eu 
sper din tot sufletul şi am două probleme cu acest tip de abordare. În primul rând 
acest proiect ţine 5 ani de zile. Abordarea pe care dvs o aveţi acum în faţă şi 
finanţarea pe care urmează să o daţi, e pe un an de zile. Nu apare în niciun fel 
implicarea consiliului local şi asumarea consiliului local că acest proiect se va 
derula pe următorii 5 ani. Sigur că aici e vorba de cuvântul dvs şi de.....nu se 
poate. Varianta aceasta şi a merge pe o finanţare pe această lege, e doar pe 
finanţări anuale. Atunci probabil eu sper că până anul viitor, ţinând cont că acum 
veţi vota sau nu acest proiect de hotărâre, oricum la anul viitor această discuţie o 
vom relua. Sper că până anul viitor vom găsi şi alte pârghii de finanţare astfel 
încât să avem şi noi certitudinea sustenabilităţii acestui proiect.  
Dl. IDOLU: Dl. Tiuch, e ceva ce eu nu am înţeles şi aud a şaptea oară această 
explicaţie. În primul rând dacă e un proiect pe 5 ani, trebuie gândit pe 5 ani. Noi 
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nu votăm acum din luna Mai cu aplicabilitate din Iunie până în Decembrie când 
noi în mod normal în Noiembrie-Decembrie trebuie să gândim bugetul pe 2019. 
Deci ori îl gândim pe 5 ani şi atunci ştiu observaţia dumnealui cu 10% 
cofinanţare adică chiar nu ştim cine e beneficiarul exact în termeni eligibili. Şi 
tot am discutat cine e beneficiarul, ori, ce rost are să luăm o decizie pe 6 luni şi 
iar să ne întâlnim. Nici măcar pe 6 luni pentru ca proiectul de buget pentru la 
anul trebuie să prevadă aceasta, noi trebuie să discutăm în Octombrie, 
Noiembrie, Decembrie. Deci aici cred că e o eroare de judecată. Problema este 
de a distinge între două moduri de finanţare. Cea practicată în ţară cu cotizaţie şi 
aici sunt argumente pro sau contra. Şi cea cuprinsă în acest regulament care 
poate avea iarăşi avantaje şi dezavantaje. Faptul că sunt 10 mie mi-a zis Cătălin 
Tiuch şi îl rog să spună consilierilor tot adevărul, 10% nu anul acesta, nu va fi 
nici la anul. Nu vor avea, cine sunt cei care plătesc cei 10%? Primăria să zicem 
achită 90% dar cei 10%? Pot să achite contravaloarea a 10%? Sau nu pot? Dacă 
nu pot el îmi spune că....dar trebuie votat acum. Pentru că dacă acum nu se ştie, 
că a zis se poate şi fără primărie, merge numai pe privat. Nu se poate, ori 
mergem pe un proiect pe 5 ani şi mă uita la dna. Cojan, cei 10%, înţeleg că 
regulamentul l-a făcut Direcţia de Asistenţă Socială, se merge pe cotizaţie. Vă 
rog dl. Tiuch nu vorbiţi ca un politician, vorbiţi direct să înţeleagă toţi. Aţi fost 
parlamentar. Care este varianta optimă din punctul dvs de vedere cu acest 
regulament? Că dacă votăm, nu ne vom mai întâlni în fiecare an înainte de 
buget.  
Dl. PRIMAR: Reţinerea pe cotizaţie provine din experianţa de până acum, când 
Curtea de Conturi a considerat că nu e corectă finanţarea prin cotizaţie nici 
măcar la Asociaţia Timişoara Capitală Culturală 2021. Şi evident vă amintiţi la 
cele 4 organizaţii, asociaţii sportive. Aceeaşi Curte de Conturi prin alţi auditori a 
spus că e cel mai bun mod de finanţare. Că doar din 2010, de pe vremea 
precedentei administraţii s-a recurs la acest mod de finanţare cu agreerea Curţii 
de Conturi, pentru baschet. Noi nu am făcut decât să preluăm modelul de la 
baschet şi la fotbal handbal, Rugby şi Capitală Culturală Europeană. Şi de aici a 
apărut reţinerea şi această formulă. Noi nu putem să mergem pe buget 
multianual că nu avem forma legală pentru asta. Şi dacă ar fi cu cotizaţie tot ar 
trebui să aprobăm în fiecare an. Ne bazăm pe faptul că susţinem aceste proiecte 
şi dacă avem şi noi o contribuţie, trebuie să privim lucrurile în ansamblul lor. 
Dăm un ban ca să primim mai mulţi. Asta este important. Şi atunci nu-mi 
închipui că la viitoarea decizie pe care nu o putem evita din păcate, în plan logic 
ar fi foarte bine cum spuneţi dvs. dar nu avem suportul juridic să procedăm aşa. 
Şi atunci când facem bugetul pe 2019 vom  prevedea bani, când facem pentru 
2020 vom prevedea bani. Şi vom relua. Dar mai pe scurt dăţile viitoare. 
Discuţia, că deja vom fi familiarizaţi cu problema, rugămintea mea este să 
votăm pe formula care a fost propusă care are avize juridice. Că dincolo de 
avizele juridice, aţi văzut că nu venim  cu subiecte fără aviz juridic.  
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Dl. IDOLU: Da e clar că bugetul nu poate fi multianual. Dar noi aici stabilim 
nişte strategii şi încă cel puţin 2 ani vom fi tot noi. Nu la anul ne gândim să 
facem altfel peste 2 ani altfel etc. Şi îl întreb pe dl. Tiuch, de fapt ce doriţi de la 
noi? Dacă e aşa bun acest regulament? Să votăm? Dar dvs aveaţi obiecţii. Că nu 
e formula cea mai bună, că cei 10% nu pot fi acoperiţi de partenerii Primăriei 
Timişoara. Trebuie să fim deschişi.  

Dl.TIUCH: Deci, acest GAL funcţionează de 2 ani de zile din contribuţia şi din 
efortul celor care l-au înfiinţat. Nu am venit în faţa dvs să vă cerem bani până nu 
am câştigat proiectul. Am venit în faţa dvs cu 14 milioane de euro pe masă. Sau 
mă rog cu 7 milioane pentru Primăria Timişoara. Azi avem nevoie să înţelegem, 
am înţeles că aceasta din punctul de vedere al executivului şi al funcţionarilor 
care până la urmă sunt supuşi unor presiuni foarte mari,  e singura variantă pe 
care o acceptă să poată să intre financiar şi să finanţeze acest proiect. 
Rugămintea mea este tot funcţionarii şi tot aparatul să găsească o formulă în 
care ei se simt confortabil, să vină către consiliul local cu o hotărâre în care 
consiliul local să-şi asume implicarea în acest proiect pe următorii 5 ani. Măcar 
o declaraţie de intenţie. Măcar o formulă în care, poate că ea nu are nicio valoare 
juridică, e adevărat, nu ţine de plenul de azi dar ţine de o atitudine pe care dvs ca 
şi consilieri locali ar trebui să o aveţi, cel puţin aşa cum spunea dl. Idolu pe 
următorii 2 ani de zile şi să mergem înainte cu acest proiect până la urmă. Că 
deja stagnăm de prea mult.  

Dl. MOŞIU: O întrebare. De exemplu mediul antreprenorial prin înfiinţarea de 
intreprinderi noi, are buget de 1 milion de euro. Se referă la Zona Kuncz, Traian 
şi zonele limitrofe. Urmând ca reconversia, calificarea şi recalificarea să mai 
aibă 800 de mii de euro la buget pentru aceeaşi zonă. Aţi fost cumva prin zonă 
pe acolo? Vă întreb pentru că noi pe acolo locuim, păi dacă ...sunt sume 
frumoase, noi ducem lipsă de forţă de muncă. Chiar aseară am avut 3 ore de 
convorbiri cu întreprinzători din oraş care aduc oameni de prin Oltenia din 
Serbia. 1,8 milioane de euro. Îi convingeţi pe cei din Kuncz şi Traian să se 
angajeze în Timişoara? În România? Vă spun eu. Nu am primit răspuns.  
Dl. DIACONU: Acolo e vorba de strategii deja finanţate. Acestea sunt liniile de 
finanţare. 
Dl. MOŞIU: Şi rezultatul care e?   
Dl. DIACONU: Rezultatul va trebuie să-l demonstreze GAL în 5 ani.  
Dl. MOŞIU: În România sau în altă ţară ? 
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Dl. DIACONU:  Indicatorii trebuie atinşi dacă vor să cheltuie aceşti bani. Nu 
sunt în zona publică. În zona publică e partea de asfalt, de şcoli, etc. Dar eu cred 
că avem o soluţie pentru a ne manifesta o formă de implicare printr-un lucru 
destul de simplu, dacă cele două strategii le-aţi aduce la o formă de avizare şi 
aprobare în consiliul local. Asta ar însemna practic  deja că consiliul local asumă 
un proiect de 5 ani şi că totul din acest punct de vedere ar intra, cred că e 
maximum ce poţi să faci. Pentru că buget multianual nu poţi avea.  
Dl. PRIMAR: Cred că este bună ideea. Nu e o aprobare implicită dar a formulat 
foarte bine dl. viceprimar, e maximum a ceea ce putem face. O declaraţie nu are 
valoare juridică. Din păcate nu avem foarte multe prerogative la nivelul 
consiliului local. Ori e hotătâre de consiliu ori nu e. Hotărâre de consiliu nu 
poate fi cu buget multianual. Şi atunci asta se poate face, aprobarea strategiei şi 
încrederea, că nu suntem iresponsabili, dacă aprobăm o tranşă de finanţare, 
facem aceasta în ideea că mergem până la capăt, să avem şi beneficii, altminteri 
ar fi bani aruncaţi.  
Dl.TIUCH:  Vă mulţumesc pentru sugestie, e una din variantele bune şi chiar 
elegante. Dl. Moşiu noi în acele zone am avut 6 întâlniri cu câte 200 de oameni 
filmate date la Europa Nova. O să vă pun la dispoziţie.  
Dl. MOŞIU: Eu vorbeam de rezultat. Poate nu aţi înţeles. Întâlniri putem avea 
câte doriţi. Discutăm de bani.  
Dl.TIUCH:    Dl. consilier indiferent de profesia dvs, chiar e irelevant aici. Aici 
discutăm pentru că sunteţi consilier local. Discutăm de banii pe care-i primeşte 
Primăria Timişoara, iar aceşti bani nu au nicio legătură cu partea privată. Mă 
aşteptam ca dvs să luaţi cuvântul să spuneţi că din acei 7 milioane, 5 milioane 
aproape merg pentru obiective pe care primăria şi le-a asumat că le va rezolva 
pentru a fi Timişoara Capitală Culturală Europeană. Şi e extraordinar de 
responsabilă atitudinea aceasta în care primăria urmăreşte acest scop. Cu fiecare 
ocazie pe care o are.  
Dl. IDOLU: Deci e clar 7 milioane în privat. Dar din 7 milioane publici, eu cred 
că am discutat, cheia acestui document, regulament care teoretic e perfect şi 
când discutăm de acest proiect, e finaţarea cu 10% de către...au aceşti bani? Sau 
nu? Că dacă nu au, mi-aţi spus că proiectul nu merge. Există altă formulă la 
proiectul acesta în beneficiul oraşului Timişoara, în infrastructură în acţiuni 
sociale? Asta aştept. Spuneţi soluţia ca să o ştim şi noi, că lucraţi de 2 ani, ca să 
o analizăm şi să luăm o decizie în consecinţă.  
Dl.TIUCH:    Sigur.  Până azi GAL nu a fost pus în situaţia să adune acei 10%. 
După ce dvs veţi aproba această hotărâre de consiliu, vom avea această 
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problemă de rezolvat. Dacă o rezolvăm sau nu? Eu sper că o putem rezolva. Azi 
GAL nu are această sursă de finanţare eu sper că vom găsi o variantă împreună 
cu nu e vorba numai de GAL aici, până la urmă acei 10%  sunt necesari pentru 
ca Primăria Timişoara să beneficieze de această finanţare. Şi atunci împreună 
sunt convins că vom putea găsi. Dacă nu anul viitor vom găsi altă soluţie de 
finanţare. 
Dl. IDOLU: Şi atunci cum a zis dl. Diaconu ne puteţi prezenta o strategie un 
plan de afaceri pe 5 ani şi soluţii? Astfel încât măcar să ştim despre. Adică oricât 
aş citi acest regulament şi chiar am urmărit să ştiţi dl. Moşiu, că s-a dus în 
cartiere, acea populaţie s-a adunat dar nu ştiu dacă vor veni şi la muncă. Dar 
strategia.  
Dl. MOŞIU: Despre asta e vorba de rezultat.  Că aşa să ne adunăm la bere cred 
că am găsi 6 mii în Traian, că acolo sunt. În doi ani nu a venit nimeni la nicio 
firmă de-a prietenilor mei să zică m-a convins acel ONG să vin la muncă.  
Dl. IDOLU: Avem încredere.    
Dl. TIUCH: Dl. Moşiu deci e problemă că nu au mers la firmele prietenilor dvs? 
Trebuia să mergem să le oferim prietenilor dvs finanţări? 
Dl. MOŞIU: Nu. Să oferiţi oameni, pentru că la 1,8 milioane de euro avem 
pretenţia şi la rezultate. Despre asta vorbim. Despre rezultate. Că dacă facem 
doar cursuri fictive vom avea probleme.  
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 19 voturi pentru 
                                   2abţineri  

 
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI: 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar de la bugetul 
local al Municipiului Timișoara pentru unitățile de cult aparținând cultelor 
religioase recunoscute din România, pe anul 2018. 
 

Dna. ŢUNDREA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:    20 voturi pentru 
                                    1 abţinere 
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PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 83 din 25.02.2014 privind efectuarea transportului de 
persoane prin curse regulate în trafic județean. 
 

Dna. ŢUNDREA: Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi. 

 

 PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexelor 1,2,3,4 la Hotărârea  
Consiliului Local nr. 383/17.10.2017 privind desemnarea membrilor din 
partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara și din partea 
Primarului Municipiului Timișoara în Consiliile de Administrație ale 
unităților de învățământ preuniversitar de stat și ale unităților de 
învățământ privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2017 – 
2018. 
 

Dl. DIACONU: Sunt câteva adrese de la Loga referitoare la Consiliul de 
Administraţie care acum ar fi complet. Însă aş vrea să mă asigur că pot merge la 
şedinţe toţi cei 3 consilieri. Puteţi? Bine! 

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

                                                      PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici-faza P.T. și a anexei privind descrierea 
sumară a investiției pentru obiectivul ”Construire sală sport la Școala 
Generală nr.25”. 

Dna. ŢUNDREA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:      22 voturi pentru 
                                       1 abţinere 
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                                                    PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
”Construire imobil S+P+5E+Er, locuințe și spații cu altă destinație, 
realizare accese  noi (auto și pietonale), modernizare și amenajare parcelă” 
– str. Mangalia nr. 1, Timișoara. 

Dna. ŢUNDREA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:        20 voturi pentru 
                                       3  abţineri 
 

                                                    PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  ” 
Locuințe colective, servicii, comerț” str. Mangalia nr. 66-72, Timișoara. 
 

Dna. ŢUNDREA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:        21 voturi pentru 
                                          1  abţinere 
 
                                                       PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
”Locuințe colective și funcțiuni complementare” strada I.I. de la Brad, nr.9 
și 11B, nr. cad.413263, 413236 și 404859 Timișoara. 
 

Dna. ŢUNDREA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:        22 voturi pentru 
                                           
                                                       PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona 
predominant rezidențială – Locuințe Colective” strada Tristan Tzara, nr. 
cad 442123, Timișoara. 

Dna. ŢUNDREA: Supun la vot proiectul.  
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-Cine este pentru?  
Se numără voturile:           21 voturi pentru 
                                             
                                                       PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – ”Zonă 
predominant rezidențială – Locuințe Colective” strada Tristan Tzara, nr. 
cad 442091, Timișoara. 

Dna. ŢUNDREA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:           20 voturi pentru 

1 abţinere 

                                                       PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
”Amenajare spălătorie auto- conform HCL 102/2009 modificat prin HCL 
240/2009”, str. Simion Bărnuțiu nr.32, Timișoara. 

Dna. ŢUNDREA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:             15 voturi pentru 

5 abţineri 

                                              1 vot împotrivă 

 
                                                    PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI: 

Raport de activitate privind deplasarea în orașul Banja Luka din Bosnia și 
Herțegovina, în perioada 20-23 aprilie 2018.  

Dna. ŢUNDREA: S-a luat la cunoştinţă.  

 

                                                PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI: 

Adresa nr. SC2018 – 010681/08.05.2018 a SC DENISALEX S.R.L. privind 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 
227/24.04.2018 privind delegarea de gestiune prin concesiune a serviciului 
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public privind prestarea de servicii și activități necesare exploatării și 
întreținerii cimitirelor umane situate pe Calea Buziașului, str. Rusu Șirianu 
și Calea Șagului din Municipiul Timișoara. 
 
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot menţinerea hotărârii. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:             16 voturi pentru 

                                             1 abţinere 

 
 

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2018 – 010681/08.05.2018 a SC DENISALEX S.R.L. 

privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului 
Local nr. 227/24.04.2018 privind delegarea de gestiune prin concesiune a 

serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare 
exploatării și întreținerii cimitirelor umane situate pe Calea Buziașului, 

str. Rusu Șirianu și Calea Șagului din Municipiul Timișoara 
 

D-NA ȚUNDREA: Hotărârea a fost menținută cu 16 voturi pentru. 
 
 
 

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2018-010037/27.04.2018 a d-lui Jurchescu Cristian Mihai și a d-
nei Jurchescu Andreea Sonia privind plângerea prealabilă formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Local nr. 522/20.12.2017-privind aprobarea majorării cu 

300% a impozitului  pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situate în 
Timișoara, B-dul Regele Carol I, nr.18, ca urmare a constatării stării tehnice 

neîngrijite 
 

D-NA ȚUNDREA: Hotărârea a fost menținută cu 18 voturi pentru. 
 
 

 
PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 

Adresa nr. SC2018 – 009534/24.04.2018 a ARC MANAGEMENT ONE SRL 
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârilor  Consiliului Local 

nr.266/20.12.2016,  nr.314/28.07.2017 și  nr.443/21.11.2017 
 

D-NA ȚUNDREA: Hotărârea a fost menținută cu 17 voturi pentru, 1 
abținere. 
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PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI 
Decizia nr. 37/07.05.2018 a Direcției Fiscale  a Municipiului Timișoara  privind 
soluționarea Contestației cu nr. E22018 – 007219/27.03.2018, formulată de către 

Peia Bogdan și Danoiu Oana, împotriva deciziei de impunere 
nr.282657/14.02.2018 

 
D-NA ȚUNDREA: S-a luat la cunoștință. 

 
 

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 
Decizia nr. 30/24.04.2018 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara privind 

soluționarea contestației  cu nr. E12018 – 009558/03.04.2018, formulată de către 
domnul PETCU SERGIU, împotriva deciziilor de impunere  nr. 

283650/17.02.2018 și nr. 283648/07.02.2018 
 

D-NA ȚUNDREA: S-a luat la cunoștință. 
 
 

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 
Decizia nr.31/24.04.2018 a Direcției Fiscale a Municipiului Timișoara cu nr. 

E12018 – 009557/03.04.2018, formulată de către doamna Petcu Iuliana, 
împotriva Deciziei de impunere nr. 283653/17.02.2018 privind majorarea 
impozitului pe clădiri pentru anul 2018 stabilit prin Decizia de impunere 

283646/17.02.2018 
 

D-NA ȚUNDREA: S-a luat la cunoștință. 
 
 

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI 
Interpelările consilierilor locali 

 

 

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind împuternicirea de către  Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara, a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea 

negocierii unor despăgubiri sau schimburi de terenuri aflate în proprietatea 
privată a municipiului Timișoara cu terenuri aflate în proprietatea privată a unei 

persoane fizice 
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D-NA ȚUNDREA: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
16 voturi pentru 
2 abțineri 
 

 
PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de teren între Municipiul 
Timișoara și Gherasim Milica 

 
DL. PRIMAR: V-aș ruga să îl votați, este același proiect pe care l-am mai 

avut. Este nevoie de 18 voturi. Este un schimb de teren cu un domn care ne-a 
pus la dispoziție teren să facem amenajări. Nu are nimic litigios, a trecut prin 
toate filierele. 

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
16 voturi pentru 
Proiectul a fost respins. 
DL. PRIMAR: Înțeleg că a căzut, dar noi chiar nu vrem să se dezvolte 

orașul? Este vorba de Inelul 4 și trebuie să continuăm pe o zonă unde este 
proprietatea cuiva și omul este deschis și ne dă contra unui teren, unde avem noi 
acolo. A trecut prin toate filierele. Ce facem, ne oprim? Facem discontinuu și 
trece pe unde apucă, să ocolim proprietatea. În seamnă că nu se poate vota 
niciun proiect de patrimoniu nici în Conslilul Județean fără votul PNL. Eu în 
continuare le spun colegilor să voteze tot ce este de interes public și au votat de 
fiecare dată. Sigur, nu votăm Sala polivalentă la Giroc, asta e altă socoteală, dar 
cred că e de înțeles să nu votăm asta. În rest a existat votul consilierilor PNL 
pentru tot ce este de interes public.  

DL. IDOLU:  Din nou fac observația că nu are nicio legătură cu politica, 
cu Consiliul Județean. E pe lista de suplimentare, ne-am abținut, ne-am menținut 
punctul de vedere. Poate fi votat în orice ședință, putea în orice ședință, va putea 
fi la următoarea. Înțelegem probleme de fonduri europene, probleme strict 
sociale. Ce se întâmplă? Se blochează dezvoltarea orașului ca acuma să votăm 
fără să fi văzut în comisii? 

DL. PRIMAR:  A fost în comisii d-le consilier. Toate aceste proiecte au 
fost în comisii.  

DL. IDOLU:  De ce sunt pe ordinea de zi suplimentară atunci? 
DL. PRIMAR: Da, dar au fost în comisii. Nu au fost gata când s-a publicat 

ordinea de zi principală, în urma cu 5 zile, dar în comisii au fost. Nu aveți niciun 
proiect adus pe genunchi. 
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DL. IDOLU:  Dacă era pe ordinea de zi principală, ați văzut că au trecut 
toate proiectele. De ce nu a fost pe ordinea de zi? E simplă întrebarea. E simplu 
și răspunsul. Eu zic să trecem  mai departe.   
 
 
 

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  trecerea în domeniul privat al Municipiului 
Timișoara și aprobarea operațiunii de dezlipire a terenului intravilan cu 

construcţiile C1,C2,C3 şi C4, cu suprafaţa de 25000 mp. înscris în CF nr.404605 
Timişoara, nr. cadastral 404605 (nr.top.vechi 29073/1/2,29089/2) în douã loturi, 
Lotul 1 cu nr. cadastral nou 446324, teren intravilan cu construcţiile C1,C2,C3 și 

C4 în suprafaţã de 20600 mp. și Lotul 2 cu nr. cadastral nou 446325 teren 
intravilan în suprafaţã de 4400 mp. situat în Timișoara str. Uranus nr.14 

 
DL. ORZA: Aș dori să iau cuvântul pentru că am văzut că sunt discuții. 

Este un pas pe care îl face într-un proiect european Liceul Waldorf. Este foarte 
inmportant să îl votăm astăzi pentru că există un calendar la ADR Vest și vom 
mai avea probabil un proiect de hotărâre, despre care vă va spune doamna 
președintă de la fundație. Școala Waldorf este o școală de stat, totă lumea o 
confundă cu Rudolf Waldorf, e o școală de stat, dar are un sistem de învățământ 
alternativ. Terenul este dat din 1994 școlii, iar clădirile, spre deosebire de alte 
școli din Timișoara, aceste asunt făcute de către fundație. Proiectul îl va depune 
Primăria pe Axa 10, cea care presupune investiții în educație, deci primăria va fi 
cea care va avea, până la urmă proprietatea clădirii respective, dezmembrarea 
care se face acum se face doar pentru ca terenul pe care se face clădirea să poate 
fi utilizat la ADR Vest. Eu vreau să mulțumesc domnilor viceprimari, doamnei 
Secretar și colegilor de la Patrimoniu care s-au ocupat, pentru că au fost niște 
lucruri care au trebuit să fie corectate și că s-a întâmplat să îl avem astăzi pe 
ordinea de zi pentru că repet, dacă nu se votează astăzi se ratează posibilitatea 
depunerii și implicit a obținerii finanțării. V-aș ruga să îi permiteți doamnei 
președinte de la fundație să vă adreseze câteva cuvinte. 

DL. IDOLU:  Mulțumim, dar haideți să votăm și apoi să ne adreseze 
câteva cuvinte. Ne-ați convins, nu sunt argumente politice, decât economice, 
școlare. Haideți să votăm și poate doamna la diverse să ne spună.  

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
22 voturi pentru 
2 abțineri 
DL. PRIMAR:  Doar atât vreau să subliniez, materialele următoare 

vizează licee, grădinițe și necesită 18 voturi. Vă rog să le votați. 
D-NA DIRECTOARE:  Vreau să mulțumesc tuturor pentru acest vot. 

Liceul Waldorf este un liceu de stat, este singursul sistem alternativ de 
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învățământ care acoperă de la grădiniță până la clasa a 12-a. În acest moment nu 
avem spații, avem clase în care 30 de copii liceeni stau în 20 mp, cancelaria are 
9mp, iar din toamnă avem o clasă 0 suplimentară și nu mai avem unde să o 
punem. Deci pentru noi este foarte important acest proiect și încă o dată vă 
mulțumesc. 

 
 

PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunilor de dezlipire și alipire a 

imobilelor care formează incinta Colegiului Tehnic ”arh. Ion Mincu” în vederea 
reglementării situației juridice a clădirilor, str. Gheorghe Lazăr, Timișoara 

 
D-NA ȚUNDREA: Supun la vot acest proiect: 
15 voturi pentru 
6 abțineri 
Proiectul a fost respins. 
 
 

PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii în care 

și-a  desfășurat activitatea Grădinița cu program prelungit nr. 14, situată în 
Timișoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr. 28, înscrisă în C.F.  nr. 427376 

Timișoara, în vederea demolării 
 

DL. DIACONU: Acest proiect se referă la fosta grădiniță PP14 care are 
acum expertiză tehnică ce arată pericolul iminent de prăbușire. Schimbarea de 
destinație în vederea demolării reprezintă urgența.  

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot acest proiect: 
21 voturi pentru 
2 abțineri 

 
 

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației clădirii 

auxiliare, în regim parter, a Liceului Teoretic Jean Louis Calderon, situată în 
Timișoara, str. Pestalozzi nr. 14, înscrisă în C.F. nr. 408939 Timișoara, în 

vederea demolării 
 

DL. DIACONU: E același lucru. E vorba de același pericol la Calderon.  
D-NA ȚUNDREA: Supun la vot acest proiect: 
19 voturi pentru 
4 abțineri 
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PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru 

anul 2018 al S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A 
 

DL. IDOLU: E vorba de bugetul pe anul în curs și noi chiar nu am văzut 
nimic. E o răspundere foarte mare și e vorba de o societate care are problem. De 
ce este o urgență acum? Tocmai ce am avut AGA, cu toate discuțiile.  

DL. DIACONU:  L-am aprobat în AGA bugetul. 
DL. IDOLU:  Despre asta este vorba? Asta trebuia precizat, dar noi nu am 

văzut hârtiile astăzi. 
DL. PRIMAR:  Sunt aceiași membrii în AGA, ați văzut și ați aprobat 

acolo toate documentele. 
D-NA ȚUNDREA: Supun la vot acest proiect: 
15 voturi pentru 
4 abțineri 

 
 

PUNCTUL 8 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

18/30.01.2018 pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul 
de investiții ”Reabilitare Podul Eroilor” 

 
D-NA ȚUNDREA: Supun la vot acest proiect: 
15 voturi pentru 
4 abțineri 

 
 
 
 

PUNCTUL 9 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

19/30.01.2018 pentru aprobarea actualizării devizului general pentru obiectivul 
de investiții ”Reabilitare Podul Ștefan cel Mare” 

 
D-NA ȚUNDREA: Supun la vot acest proiect: 
15 voturi pentru 
4 abțineri 
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PUNCTUL 10 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 

Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a cotei de 
1/10 din imobilul situat în Timișoara, str. Ceahlău, nr.16, jud. Timiș, înscris în 

C.F. nr. 421478, nr. cadastral CAD:C1, top 304 cu prețul de 50.000 euro 
 

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot acest proiect: 
14 voturi pentru 
4 abțineri 
Proiectul a fost respins 

 
 
 

PUNCTUL 11 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului Timișoara, precum și aprobarea regulamentelor de 

organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate 
 

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot acest proiect: 
15 voturi pentru 
5 abțineri 

 
 

PUNCTUL 12 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de 

Funcții și Regulamentului de organizare și Funcționare pentru aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Timișoara 

 
D-NA ȚUNDREA: Supun la vot acest proiect: 
15 voturi pentru 
5 abțineri 

 
 

PUNCTUL 13 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor la 

Societatea de Transport Public Timișoara S.A. nr. 6/21.05.2018 
 

DL. PRIMAR: Eu discutasem cu dl. consilier Idolu înainte, pentru că i-am 
arătat de la început că s-a făcut conform legii anunțarea AGA și a ședinței 
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extraordinare din 17 aprilie era pe site-ul RATT. Eu nu am știut asta, ce s-a 
întâmplat. Eu îl cred pe cuvânt pe dl. Idolu și pe ceilalți doi care spuneți că nu 
ați fost anunțați și în particular, dar convocarea a fost una legală din moment ce 
pe site a apărut din 17 aprilie anunțul lansat de consiliul de administrație așa 
cum cere legea. Eu eram dispus și am și spus dacă doriți, pe motiv că nu ați fost 
anunțați în particular, deși nu avem un suport legal. 

DL. IDOLU:  Înțeleg acum, dar îmi pare rău că nu am venit cu 
documentele. Legea 31/1990 a societăților comerciale precizează foarte clar 
obligația anunțării sub semnătura membrilor AGA. Nu suntem absurzi, era 
suficient un mail. Site-ul societății este pentru public, pentru transparență, nu 
pentru convocarea AGA. Scrie în lege clar, altfel această hotărâre nu este 
opozabilă terților și va putea fi atacată în instanță, dar nu spuneți că personal. 
Personal, ca membru în AGA e obligația de a fi transmisă direct invitația. Am 
acceptat ani de zile pe mail. Am înțeles acum, mi-a explicat dl. Primar că e o 
disfuncționalitate la noua societate, că e prima ședință AGA, înainte fiind regie 
și nu au știut cum să o facă, dar asta nu îi disculpă. Și-a asumat Lulciuc și Moșiu 
să ne spună, dar nu e în regulă. Președintele consiliului de administrație avea 
obligația să anunțe fiecare membru AGA. 

DL. PRIMAR: Având în vedere că este pe site, avâbnd în vedere că nu s-
au votat acele proiecte cu 18 voturi nu am motive să retrag acest proiect. 

DL. GRIGOROIU:  Am un amendament. În cadrul ședinței AGA au fost 
mai multe discuții. Se introduc două articole noi: 

Art. 2 Se abrogă art. 2 din HCL 408/31.10.2017 pentru modificarea 
HCL 271/28.07.2017 privind reorganizarea Regiei Autonome de Transport 
Timișoara în societate comercială pe acțiuni. 

Art. 3 Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara să semneze 
contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație.  

Astfel art. 2 și 3 devin art. 4 și 5. 
DL. DIACONU: Când a mai semnat vreodată contractele de mandat 

Primarul? Tot timpul un membru AGA, președintele de ședință a semnat 
contractele de mandat, la toate societățile.  

DL. PRIMAR:  Puteți pune, ca să nu fie probleme: „alături de un 
reprezentant AGA”. Eu nu știu cum a fost până acum. Eu nu am nevoie de 
semnături în plus, că dau destule și așa.  

DL. GRIGOROIU:  Completez la art. 3 se împuterniceșete Primarul 
Municipiului Timișoara alături de un reprezentant AGA să semneze 
contractele de mandat ale membrilor consiliului de administrație. 
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D-NA ȚUNDREA: Supun la vot amendamentele propuse de dl. consilier 
Grigoroiu: 

14 voturi pentru 
1 abținere 
Supun la vot proiectul de hotărâre în întregime: 
14 voturi pentru 
2 abțineri 

 
PUNCTUL 14 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

Adresa  nr. SC2018 – 011981/21.05.2018  a Camerei de Conturi Timiș privind 
Raportul de follow-up nr. 9398/20.04.2018, încheiat ca urmare a verificării 

modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia 
nr.62/25.01.2017 la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A 

 
D-NA ȚUNDREA: Se ia la cunoștință. 

 
PUNCTUL 15 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii pe o perioadă de 3 ani a 
folosinței gratuite a spațiilor cu altă destinație  decât locuință și întocmirea  

actelor adiționale la contractele de comodat încheiate cu UNIUNEA 
ARTIȘTILOR PLASTICI FILIALA TIMIȘOARA 

 

D-NA ȚUNDREA: Supun la vot acest proiect. Suntem 17 în total deci 
proiectul nu a trecut.  

D-NA SECRETAR:  Nu poate fi supus la vot întrucât nu există cvorum. 
17 și-au confirmat prezența prin vot, sunteți mai mulți? 

D-NA ȚUNDREA: Deschid procedura de vot încă o dată. 
DL. PRIMAR: Nu s-a înregistrat un vot prima dată. 
DL. GRIGOROIU: D-na Chindriș a confirmat doar prezența.  
D-NA ȚUNDREA: În regulă. Proiectul a trecut cu 18 voturi pentru.  
Declar închisă ședința și vă mulțumesc pentru colaborare.  
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR, 
Cons. LUMINIȚA ȚUNDREA   JR.SIMONA DRĂGOI 
 

 
 


