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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
       PROCES-VERBAL 

incheiat astazi  25-01-2017 cu ocazia sedintei ordinare  a 
         Consiliului Local al Municipiului Timisoara 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă – Viceprimar Dan Diaconu; 
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi  26 ; 
Au absentat:   Adelina Tarziu 
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.        din  20 .01. 2017   
 
 
 
 
          
                                                                                                    ANEXĂ 
         La Dispoziţia nr.  
        Din data de 20.01.2017 
 

1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Local din 
data de 20.12.2016. 

2. Proiect de hotărâre  privind modificarea  și aprobarea  Regulamentului de 
Organizare și Funcționare, a Statului de Funcții și a Organigramei pentru 
Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș 
Timișoara. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării apartamentului nr.13, situat 
în imobilul din Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 26, conform 
dispozitivului Sentinței Civile nr. 7230/13.05.2015 a Judecătoriei 
Timișoara și a Deciziei Civile nr. 1140/A/11.11.2015 a Tribunalului Timiș. 
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4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării apartamentului nr.9, situat în 
imobilul din Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 26, conform 
dispozitivului Sentinței Civile nr. 3504/05.03.2014 a Judecătoriei 
Timișoara și a Deciziei Civile nr. 924/22.10.2014 a Tribunalului Timiș. 

5. Proiect de hotărâre privind  vânzarea  apartamentului nr.3, situat în imobilul 
din Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 26, conform dispozitivului 
Sentinței Civile nr. 7263/29.05.2015 a Judecătoriei Timișoara, definitivă 
prin Decizia Civilă nr. 71/A/26.01.2016 a Tribunalului Timiș. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timișoara a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate 
de către Bugescu Liviu și Bugescu Rodica. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
TimiȘoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către S.C. IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L. 

8. Proiect de  hotărâre privind abrogarea art.1 și art.5 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 320/30.05.2013, dezlipirea imobilului situat  în 
Timișoara, str. Ștefan cel Mare nr. 50 înscris  în C.F. 405514 Timișoara din 
imobilul cu nr. top 7251 și atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 
49 ani a unui teren în suprafață de 715 mp., către Biserica Penticostală 
Filadelfia Timișoara, în vederea construirii unui lăcaș de cult. 

9. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea  Regiei Autonome de 
Transport Timișoara a investiției privitoare la reconstrucția și modernizarea 
a cinci tramvaie de tip GT4. 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dării  în administrare către Direcția 
Poliției Locale Timișoara a sistemului de supraveghere video realizat în 13 
locații din Municipiul Timișoara. 

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea  dreptului de administrare a 
microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu număr de înmatriculare 
TM 15 HCO Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara. 

12. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a 
microbuzului Opel Vivaro cu număr de înmatriculare TM 10 ETB 
Serviciului Public Creșe. 

13. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
228/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor 
spații aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara și în proprietatea 
Statului Român către Consiliul Județean Timiș pentru mutarea activităților 
planificate a se desfășura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei 
Timișoara situată în Piața Libertății. 
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14. 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, str. Brazilor nr.1. 

15. Proiect de hotărâre privind  repartizarea ap.58 din str. Miloia Bl. B1 sc.A. 
16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii spațiilor cu altă destinație 

decât aceea de locuință prin scoaterea la licitație publică deschisă cu 
strigare. 

17. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului, cu nr. topo 
31098/1/1 înscris în CF 408612 Timișoara (CF vechi 82254) de la 14584 
mp. la 14123 mp, situat în Zona  Timocului Bl. T9, T10, T11, T12 – 
Timișoara. 

18. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilului cu nr. cadastral 429737 
înscris  în CF 429737 Timișoara cu imobilul cu nr. cadastral 442019 înscris 
în CF 442019 Timișoara, imobile situate în Timișoara, str. Ioan Alexandru 
nr.9. 

19. Proiect de hotărâre privind  rectificare suprafață și dezmembrare parcelă  
nr. top. 4545/1/1/1/2/2/2, 4545/1/1/1/3/2/2/2, 4545/1/1/1/3/2/1/2/1. 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în C.F. nr. 
410429 Timișoara, C.F. nr. 435938 Timișoara, C.F. nr.414104 Timișoara și 
C.F. nr. 414105 Timișoara. 

21. Proiect de hotărâre privind extinderea numărului de străzi pe care se 
efectuează serviciul de salubrizare stradală, în baza Contractului nr. 
SC2006 – 15414/31.07.2006 de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
salubrizare a localităților prin concesiune. 

22. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei V la Contractul de Delegare 
a gestiunii serviciilor publice de alimentare  cu apă  și canalizare nr. 
932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, stații de pompare, 
branșamente și rețele de alimentare cu apă și canalizare din Municipiul 
Timișoara prevăzute în anexa 1. 

23. Proiect de hotărâre pentru demararea procedurilor privind acceptarea  
donațiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de 
investiții  ” Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149”. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei autorității publice locale, 
aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate 
închirierii, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, pentru 
titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani și prelungirea 
termenului de locațiune a contractelor de închiriere având  ca obiect 
locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 
investiții la nivel național, situate în Timișoara, str. Ioachim Miloia nr. 52- 
scările A și B, nr. 56 Bloc B2, Bloc B3, Bloc B4, Bloc B6, Bloc B7. 
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25. Proiect de hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
214/23.11.2012 privind instituirea Taxei de reabilitare termică și a 
mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara, pentru blocurile de locuințe finanțate prin 
Programul Operațional Regional 2007 – 2013. 

26. Proiect de hotărâre privind  instituirea  Taxei de reabilitare termică și a 
mecanismului de recuperare a sumelor avansate  de Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara, pentru blocurile de locuințe finanțate prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru pentru 
îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011 – 
23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului ”Realizarea rețelei de 
comunicații prin fibră optică pentru infrastructura critică și instituțiile de 
comandă și control ale statului  în Municipiul Timișoara. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor care 
vor beneficia de subvenții de la bugetul local al Municipiului Timișoara 
pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2017, în baza Legii 
nr. 34/1998. 

29. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 17/07.07.2016 privind 
procedura în vederea obținerii Avizului de oportunitate necesar pentru 
elaborarea unui  Plan Urbanistic Zonal și aprobarea unei noi proceduri în 
vederea obținerii Avizului de inițiere necesar pentru elaborarea unui Plan 
Urbanistic Zonal (P.U.Z.). 

30. Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de 
părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din 
municipiul Timișoara, pentru anul 2017. 

31. Proiect de hotărâre privind  actualizarea Studiului de fezabilitate pentru 
obiectivul de investiții ”Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței 
și DC 149”. 

32. Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membri în Consiliul de 
Administrație al S.C. RETIM Ecologic Service SA. 

33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional nr.3 la Actul 
Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de 
Creștere Timișoara”. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de repartizare a 
locuințelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22/07.07.2016. 

35. Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi membri provizorii în 
Consiliul de Administrație al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING 
ENERGY S.A. 
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36. Raportul nr.SC2017-1223/17.01.2017 al Direcției de Asistență Socială 
Comunitară privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea 
subvențiilor acordate asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii sociale, 
conform Legii nr. 34/1998, în anul 2016. 

37. Adresa nr. 911/16.01.2017 a Companiei Locală de Termoficare COLTERM 
S.A.  referitoare la  solicitarea de aprobare a prelungirii termenului de 
depunere a raportului de redresare  a societății, până la data de  15.02.2017. 

38. Informarea nr. 15896/S3/20.12.2016 a Instituției Prefectului Județului 
Timiș referitoare la   obligațiile alesilor locali   de a prezenta un  raport 
anual de activitate potrivit prevederilor  Legii nr. 215/2001 și  un raport de 
activitate al Comsiilor de specialitate potrivit Legii nr. 393/2004. 

39. Adresa nr. SC2016 – 031548/27.12.2016 a Retim Ecologic Service S.A. 
referitoare la intențía de modificare a tarifelor practicate, în sensul 
introducerii taxei de depozitare în tarifele practicate, începând cu data de 
01.01.2017. 

40. Interpelările consilierilor locali. 
 

 
 

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

 
 

DL.DIACONU: Buna ziua! Inainte de a incepe sedinta de Consiliu Local,  il 
rog pe d-nul Caldararu sa faca un anunt. 

DL.CALDARARU: Va anunt ca ieri s-a mai stins din viata un luptator din 
Revolutia de la Timisoara si Cetatean de Onoare al acestui oras, Calin Eugeniu 
si va rog, daca sunteti de acord, sa tinem un moment de reculegere pentru acest 
erou. 

DL.DIACONU: Avem pe ordinea de zi a sedintei de astazi un numar de 40 de 
puncte, iar pe ordinea de zi suplimentara 4 puncte. Dau cuvantul d-lui Primar 
pentru prezentarea ordinii de zi suplimentare. 

DL.PRIMAR: Buna ziua! V-as ruga sa acceptati ca pe langa cele 40 de proiecte 
de pe ordinea de zi principala, sa intre in deliberare si urmatoarele patru 
proiecte: 
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1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului Mazilu Octavian. 

2. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de validare 
a Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 

3. Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei III – 
privind administrarea domeniului public si privat, servicii publice si 
comert, regii autonome si societati comerciale. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona 
locuinte si functiuni complementare”, Extravilan, Zona Torontal – Metro 
2, CF 438943, Cad A715/1/10, Timisoara. 
 
DL.DIACONU: Daca nu sunt discutii, va supun la vot aprobarea ordinii 
de zi suplimentare. 
 
-21 de voturi pentru. 
 
O sa va rog ca dat fiind tipul de proiecte pe care il avem in Anexa de la 
ordinea de zi, sa mutam proiectele 1, 2, 3 la inceputul Anexei principale 
pentru ca d-nul consilier sa poata lua parte la dezbaterile pentru celelalte 
proiecte. 
 
Supun la vot ordinea de zi in integralitate. 
-23 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

 

Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Local din 
data de 20.12.2016. 

DL.DIACONU: 
Deschid sesiunea de vot. 
- 24 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 1 ANEXA 
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Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local al 
domnului Mazilu Octavian. 

DL.DIACONU: Exista un proces verbal al comisiei de validare a Consiliului 
Local. 
Comisia de validare aleasa de Consiliul Local in sedinta de constituire din 24. 
06. 2016 modificata, a examinat, in conformitate cu prevederile art.31, alin. 3 si 
alin.4 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale republicata si 
modificata, legalitatea alegerii urmatorului consilier local, ales pe lista P.S.D., 
Organizatia Judeteana Timis. Avand in vedere H.C.L.262 din 2016 privind 
incetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Simonis Alfred, avand 
in vedere adresa nr.13 din 2017 a P.S.D. a Organizatiei Judetene Timis 
inregistrata la Primaria Timisoara in 25.01.2017, prin care se comunica faptul ca 
urmatorul supleant pe lista, d-nul Anton Cristian renunta la functia de consilier, 
urmatorul supleant pentru functia de consilier pe lista de candidati din partea 
P.S.D. fiind d-nul Mazilu Octavian, membru al partidului. Comisia constata ca 
au fost respectate dispozitiile legale, fapt pentru care a hotarat sa propuna 
validarea mandatului de consilier a d-lui Mazilu Octavian cu procesul verbal 
incheiat in data de 25.01.17. Va rog sa veniti pentru depunerea juramantului. 
DL.MAZILU OCTAVIAN: Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac cu 
buna credinta tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele 
locuitorilor Municipiului Timisoara. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!  

 

PUNCTUL 2 ANEXA 

2.Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei de 
validare a Consiliului Local al Municipiului Timisoara,  
in sensul inlocuirii d-lui Alfred Simonis, al carui mandat a incetat de 
drept, cu d-nul Octavian Mazilu, daca nu exista alte discutii. 
 

DL.IDOLU: Avem o alta propunere: d-na Tundrea Luminita, jurist si cu o mai 
mare experienta.   
DL.DIACONU: Supun la vot aceasta propunere. 

-  23 de voturi pentru. 

         Supun la vot proiectul in ansamblu. 

- 25 de voturi pentru. 
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PUNCTUL 3 ANEXA 

3.Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei III – 
privind administrarea domeniului public si privat, servicii publice si 
comert, regii autonome si societati comerciale. 

        DL.DIACONU: Supun la vot acest proiect. 
    -  20 de voturi pentru 
     - 1 abtinere. 
     
Supun la vot validarea mandatului de consilier local, proiectul nr.1. 
   - 23 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 4 ANEXA 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona 
locuinte si functiuni complementare”, Extravilan, Zona Torontal – Metro 2, 
CF 438943, Cad A715/1/10, Timisoara. 

 - 24 voturi pentru.   

     

  

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  privind modificarea  și aprobarea  

Regulamentului de Organizare și Funcționare, a Statului de Funcții și 
a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și 

Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timișoara 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
 -25 voturi pentru 

 
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării apartamentului nr.13, 
situat în imobilul din Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 26, conform 

dispozitivului Sentinței Civile nr. 7230/13.05.2015 a Judecătoriei Timișoara 
și a Deciziei Civile nr. 1140/A/11.11.2015 a Tribunalului Timiș 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
 -25 voturi pentru 
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PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea vânzării apartamentului nr.9, situat 
în imobilul din Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 26, conform 

dispozitivului Sentinței Civile nr. 3504/05.03.2014 a Judecătoriei Timișoara 
și a Deciziei Civile nr. 924/22.10.2014 a Tribunalului Timiș 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
 -24 voturi pentru 

 
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  vânzarea  apartamentului nr.3, situat în 
imobilul din Timișoara, B-dul Eroilor de la Tisa nr. 26, conform 

dispozitivului Sentinței Civile nr. 7263/29.05.2015 a Judecătoriei Timișoara, 
definitivă prin Decizia Civilă nr. 71/A/26.01.2016 a Tribunalului Timiș 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
 -25 voturi pentru 

 
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timișoara a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate 

de către Bugescu Liviu și Bugescu Rodica 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
 -25 voturi pentru 

 
PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
TimiȘoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate 

de către S.C. IULIUS MANAGEMENT CENTER S.R.L. 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
23 voturi pentru 
1 abţinere 

 
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de  hotărâre privind abrogarea art.1 și art.5 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 320/30.05.2013, dezlipirea imobilului situat  în 

Timișoara, str. Ștefan cel Mare nr. 50 înscris  în C.F. 405514 Timișoara din 
imobilul cu nr. top 7251 și atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 
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49 ani a unui teren în suprafață de 715 mp., către Biserica Penticostală 
Filadelfia Timișoara, în vederea construirii unui lăcaș de cult 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
 -20 voturi pentru 
 -3 abţineri 
 

 
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea  Regiei Autonome de 
Transport Timișoara a investiției privitoare la reconstrucția și 

modernizarea a cinci tramvaie de tip GT4 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 24 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea dării  în administrare către Direcția 
Poliției Locale Timișoara a sistemului de supraveghere video realizat în 13 

locații din Municipiul Timișoara 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 25 voturi pentru 

 
 
 

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind transmiterea  dreptului de administrare a 

microbuzului Mercedes Benz Sprinter 311 CDI cu număr de înmatriculare 
TM 15 HCO Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 25 voturi pentru 

 
PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a 
microbuzului Opel Vivaro cu număr de înmatriculare TM 10 ETB 

Serviciului Public Creșe 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 25 voturi pentru 
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PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

228/28.11.2016 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unor 
spații aflate în domeniul public al Municipiului Timișoara și în proprietatea 
Statului Român către Consiliul Județean Timiș pentru mutarea activităților 

planificate a se desfășura în fosta clădire a Comenduirii Garnizoanei 
Timișoara situată în Piața Libertății 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 21 voturi pentru 
- 2 abţineri 

 
 

PUNCTUL 14 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, str. 

Brazilor nr.1 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 20 voturi pentru 
- 3 abţineri 

 
 
 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  repartizarea ap.58 din str. Miloia Bl. B1 sc.A 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 24 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea închirierii spațiilor cu altă 

destinație decât aceea de locuință prin scoaterea la licitație publică deschisă 
cu strigare 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 23 voturi pentru 
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PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței imobilului, cu nr. topo 

31098/1/1 înscris în CF 408612 Timișoara (CF vechi 82254) de la 14584 mp. 
la 14123 mp, situat în Zona  Timocului Bl. T9, T10, T11, T12 – Timișoara 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 25 voturi pentru 

 
 
 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind alipirea imobilului cu nr. cadastral 429737 

înscris  în CF 429737 Timișoara cu imobilul cu nr. cadastral 442019 înscris 
în CF 442019 Timișoara, imobile situate în Timișoara, str. Ioan Alexandru 

nr.9 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 24 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  rectificare suprafață și dezmembrare parcelă  
nr. top. 4545/1/1/1/2/2/2, 4545/1/1/1/3/2/2/2, 4545/1/1/1/3/2/1/2/1 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 22 voturi pentru 
- 1 abţinere 

 
PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor înscrise în C.F. nr. 
410429 Timișoara, C.F. nr. 435938 Timișoara, C.F. nr.414104 Timișoara și 

C.F. nr. 414105 Timișoara 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 25 voturi pentru 

 
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind extinderea numărului de străzi pe care se 
efectuează serviciul de salubrizare stradală, în baza Contractului nr. 
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SC2006 – 15414/31.07.2006 de delegare a gestiunii serviciilor publice de 
salubrizare a localităților prin concesiune 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 25 voturi pentru 

 
PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind completarea Anexei V la Contractul de 
Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare  cu apă  și canalizare 

nr. 932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, stații de 
pompare, branșamente și rețele de alimentare cu apă și canalizare din 

Municipiul Timișoara prevăzute în anexa 1 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
 - 24 voturi pentru 
 - 1 abţinere 

 
PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre pentru demararea procedurilor privind acceptarea  
donațiilor proprietarilor de terenuri pentru realizarea obiectivului de 

investiții  ” Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149” 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 24 voturi pentru 
 

 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei autorității publice locale, 
aplicabilă la valoarea de înlocuire a locuințelor pentru tineri destinate 

închirierii, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe, pentru 
titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35 de ani și prelungirea 

termenului de locațiune a contractelor de închiriere având  ca obiect 
locuințe pentru tineri destinate închirierii, construite prin programe de 

investiții la nivel național, situate în Timișoara, str. Ioachim Miloia nr. 52- 
scările A și B, nr. 56 Bloc B2, Bloc B3, Bloc B4, Bloc B6, Bloc B7 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
 - 22 voturi pentru 
 - 1 abţinere 
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PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

214/23.11.2012 privind instituirea Taxei de reabilitare termică și a 
mecanismului de recuperare a sumelor avansate de Consiliul Local al 
Municipiului Timișoara, pentru blocurile de locuințe finanțate prin 

Programul Operațional Regional 2007 – 2013 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
 - 22 voturi pentru 
 - 1 abţinere 

 
PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  instituirea  Taxei de reabilitare termică și a 
mecanismului de recuperare a sumelor avansate  de Consiliul Local al 

Municipiului Timișoara, pentru blocurile de locuințe finanțate prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 24 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru pentru 
îndeplinirea protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011 – 

23733/26.10.2011 în vederea realizării proiectului ”Realizarea rețelei de 
comunicații prin fibră optică pentru infrastructura critică și instituțiile de 

comandă și control ale statului  în Municipiul Timișoara 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 23 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei asociațiilor și fundațiilor care 

vor beneficia de subvenții de la bugetul local al Municipiului Timișoara 
pentru acordarea de servicii de asistență socială în anul 2017, în baza Legii 

nr. 34/1998 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
 - 22 voturi pentru 
 - 1 vot împotrivă 
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PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 17/07.07.2016 privind 

procedura în vederea obținerii Avizului de oportunitate necesar pentru 
elaborarea unui  Plan Urbanistic Zonal și aprobarea unei noi proceduri în 
vederea obținerii Avizului de inițiere necesar pentru elaborarea unui Plan 

Urbanistic Zonal (P.U.Z.) 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
 - 23 voturi pentru 
- 1 abţinere 
 
 

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind planul de lucrări de interes local pentru 

repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social și de 
părinții care nu contribuie la întreținerea copilului aflat în plasament, din 

municipiul Timișoara, pentru anul 2017 
 

DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
22 voturi pentru 
1 abţinere 

 
 

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  actualizarea Studiului de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiții ”Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței 
și DC 149” 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 23 voturi pentru 
- 1 abţinere 

 
PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind desemnarea a doi membri în Consiliul de 
Administrație al S.C. RETIM Ecologic Service SA 

 
DL. DIACONU: Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
 - 21 voturi pentru 
 - 2 abţineri 
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PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Actului adițional nr.3 la Actul 

Constitutiv și Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de 
Creștere Timișoara” 

 
DL. DIACONU: Trebuiesc desemnate două persoane.  
DL. IONESCU: Din partea grupului PSD îl propunem pe dl. Idolu. 
DL. GRIGOROIU:  Din partea grupului PNL îl propun pe dl. Barabaş 

Lorenzo. 
DL. DIACONU: Supun la vot ambele nominalizări: 
- 23 voturi pentru 
Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
 - 23 voturi pentru 
- 1 abţinere 

 
PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de repartizare a 
locuințelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 22/07.07.2016 

 
DL. DIACONU: Avem o propunere de făcut. 
DL. IDOLU:  Din partea grupului PSD o propunem pe d-na Popovici 

Gabriela. 
DL. DIACONU: Supun la vot această propunere: 
- 24 voturi pentru 
Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
- 23 voturi pentru 
- 1 abţinere 

 
 
 

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi membri provizorii în 
Consiliul de Administrație al S.C. INTERNATIONAL RECYCLING 

ENERGY S.A 
 

DL. DIACONU: Nominalizările sunt făcute. 
DL. IDOLU:  Dacă îmi permiteţi aş dori să fac o propunere, pentru că 

trebuie să existe o proporţionalitate. Aş propune pe d-na Roxana Kasai, este 
juristă, este tânără, lucrează în administraţie şi este propunerea grupului PSD. V-
aş ruga să fiţi de acord. 

DL. PRIMAR:  Propunerile iniţiale le-am făcut eu, dar retrag propunerea 
pentru dl. Cătălin Iapă.  
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DL. DIACONU:  Vă supun la vot atunci această propunere, retragerea 
domnului Cătălin Iapă şi introducerea în hotărârea de consiliu local, ca membru 
provizoriu a doamnei Roxana Kasai. Deschid procedura de vot: 

 -24 voturi pentru 
 Supun la vot acest proiect de hotărâre: 
-25 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 

Raportul nr.SC2017-1223/17.01.2017 al Direcției de Asistență Socială 
Comunitară privind acordarea serviciilor de asistență socială și utilizarea 
subvențiilor acordate asociațiilor și fundațiilor care acordă servicii sociale, 

conform Legii nr. 34/1998, în anul 2016 
 

DL. DIACONU: Îl luăm la cunoştinţă. 
 

 
PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 

Adresa nr. 911/16.01.2017 a Companiei Locală de Termoficare COLTERM 
S.A.  referitoare la  solicitarea de aprobare a prelungirii termenului de 

depunere a raportului de redresare  a societății, până la data de  15.02.2017 
 

DL. DIACONU: Vă solicit un vot cu privire la această solicitare de 
prelungire a termenului. 

DL. IDOLU: Dacă îmi permiteţi un scurt comentariu vis a vis de această 
prelungire. M-am consultat cu colegii din grupul de consilieri PSD şi după ce 
am avut o discuţie cu managementul societăţii, considerăm că este absolut 
normal, util şi de neevitat prelungirea acestui termen, în beneficiul cetăţenilor 
oraşului şi a societăţii.  

DL. DIACONU: E adevărat. Într-adevăr cred că pentru seriozitatea, 
realitatea şi eficienţa unui astfel de plan de redresare e necesar un termen mai 
lung, el este însă legat prin votul dvs.. Vă supun la vot acest punct: 

 -23 voturi pentru 
 -1 abţinere 
 

 
PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI 

Informarea nr. 15896/S3/20.12.2016 a Instituției Prefectului Județului 
Timiș referitoare la   obligațiile alesilor locali   de a prezenta un  raport 

anual de activitate potrivit prevederilor  Legii nr. 215/2001 și  un 
raport de activitate al Comsiilor de specialitate potrivit Legii nr. 

393/2004. 
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DL. DIACONU: O luăm la cunoştinţă. 

 
 
   PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI 
 
Adresa nr. SC2016 – 031548/27.12.2016 a Retim Ecologic Service S.A. 
referitoare la intențía de modificare a tarifelor practicate, în sensul 
introducerii taxei de depozitare în tarifele practicate, începând cu data 
de 01.01.2017. 
 
 
 

Dl. DIACONU:  O astfel de modificare se poate face doar prin proiect de 
consiliu local. 
Dl. PRIMAR: Asa cum am declarat in mass-media, eu am considerat ca nu este 
necesar sa initiem un proiect de hotarare pentru majorarea tarifelor pe care le au 
de platit abonatii avand in vedere ca inca din 2003 s-a stiut ca se va plati aceasta 
taxa de mediu si tinand seama de context cred ca RETIM ar fi putut sa ia masuri 
incat sa nu se mai modifice aceste tarife. Eu consider ca trebuie sa asiguram o 
stabilitate a pretului pana in 2018 cand se va organiza o noua licitatie si atunci se 
va vedea care sunt noile tarife. 
Decizia o ia Consiliul Local si eu va rog sa va pronuntati acum pentru ca daca 
dumneavoastra doriti sa se produca majorarea atunci eu am obligatia sa initiez 
cu aparatul de specialitate al primariei un proiect de hotarare. Eu am vrut sa 
avem mai intai o discutie si sa aflu punctul dumneavoastra de vedere. Daca si 
dumneavoastra considerati ca nu este cazul sa majoram tarifele atunci nu are rost 
sa mai venim cu un proiect de hotarare in consiliu. 
Dl. IDOLU:  Cred ca vis- a-vis de tot istoricul pe care-l avem si in relatia dintre 
primarie si RETIM, intre RETIM si cetateni, in afara de partile subiective exista 
un contract prin care s-au angajat la un  moment dat ca nu maresc tarifele catre 
cetateni. 
La ora actuala consideram ca nu este necesara initierea unei hotarari de consiliu 
local pentru majorarea tarifelor. Trebuie aprofundat, discutat. Contractul este 
acordul partilor. De data aceasta trebuia sa explice mai clar cetatenilor mai clar 
de ce ar fi necesar un asemenea demers. 
Dl. PRIMAR:  In legislatia prin care se introduce aceasta taxa este precizat ca 
ea se acopera de catre proprietarul sau administratorul deponeului. 
Dl. IDOLU:  Corect... nu de catre extren. De asta ar trebui explicat printr-o 
dezbatere publica. RETIM trebuia sa faca acest lucru. 
Dl. MARIS: Si eu sunt de acord si cred ca ar trebui facuta o dezbatere publica. 
Trebuie pregatita o astfel de hotarare si personal nu sustin aceasta majorare. 
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Dl. CALDARARU : Am primit mai multe sesizari de la cetatenii Timisoarei, 
am in mana un contract de prestari-servicii cu RETIM care spune asa: „Art. 8, 
lit. s – sa se spele si sa dezinfecteze recipientele de colectare la 15 zile 
calendaristice in perioada 1aprilie – 1 octombrie si de 30 de zile in restul 
perioadei din an.”  Vreau sa stiu daca cineva dintre dumneavoastra ati beneficiat 
de aceste servicii ? 
 In tarifele pe care noi le platim este inclus acest serviciu. Vreau sa stiu 
unde sunt acesti bani? 
Dl. PARA:   ...  
D-na  MARIS:  Ne spuneti cat e taxa ? 
Dl. PARA:   ... 1,32 bani/ persoana sau 11,3... bani/ mc deseu colectat. Noi vom 
plati la Agentia  de Mediu 80 lei pentru fiecare tona/luna transportata si 
depozitata. 
Dl. LULCIUC:  Mentionati aceasta lege in baza careia veneati cu propunerea de 
majorare a tarifului. Undeva in lege este mentionat titlu obligatoriu ? 
Dl. PARA:  Nu este mentionata majorarea  tarifului. In contractul dintre noi si 
CLMT sunt prevazute clauze care permit solicitarea aceasta. 
Dl BORDEASU : Aici vi s-a pus o intrebare daca dumneavoastra v-ati respectat  
clauzele contractuale. Nu am auzit raspunsul la aceasta intrebare. Cati bani ati 
economisit dumneavoastra din platile care vi s-au facut fara a respecta acel 
contract ? 
Dl. PARA:  In cursul anului 2000 ... (neinteligibil) 
Dl. CALDARARU    : Deci in desaga dumneavoastra de la RETIM se afla niste 
bani suplimentari pentru care nu ati prestat. Dumneavoastra nu ati respectat 
litera s din contractul de prestari servicii cu clientul. Eu vreau ca cetateanul din 
Timisoara sa beneficieze de acest serviciu.Va rog sa dati un raspuns daca aveti 
de gand sa respectati acest contract. 
Dl. PARA:  Nu suntem de acord cu contractul si avem o contestare pe cale 
lagala. 
Dl. SANDU:  Nu este de acord cu contractul dar doreste majorarea. 
Dl. ORZA:  Avem doua subiecte aici: analiza contractului  si subiectul de pe 
ordinea de zi e altceva. Nu suntem la tribunal, exista AGA, exista Consiliu de 
Administratie. Avem un subiect pe ordinea de zi si bajbaim pe ce spune legea. 
Domnul director spune ca e obligatorie prin lege...noi il intrebam de bidoane. 
Avem juristi...haideti sa discutam cu articolele respective pe masa. Nu putem sa 
amestecam oportunitatea in cazul in care legalitatea ne obliga sa luam anumite 
decizii. Sunt doua subiecte mari si late de oportunitate si de legalitate. Nu stim 
in momentul de fata ce spune legea. Domnul director spune ca e obligatorie, noi 
aici ne dam cu presupusul ca poate nu e. Avem un articol de lege despre care 
vorbeste domnul director sa putem sa-l citim si sa-l ascultam si sa-l gestional cu 
propriile minti sau vorbim vorbe. 
Dl. DIACONU:   Aveti in adresa toate ... 
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DL. PARA:   ...toata documentatia sa fie promovata in comisii  ca sa putem sa 
de zbatem fiecare articol si fiecare....leul care l-am cerut in plus. Din pacate 
acest document nu a fost inaintat catre comisii, nu stim din ce motiv, nu am fost 
anuntati. 
Dl. IDOLU:  Domnule director, dumneavoastra ne acuzati de lipsa de 
transparenta  cand RETIM-ul este un exemplu de lipsa de transparenta in 
comunicarea cu Consiliul Local. Acuma ne certati pe noi si administratia 
primariei? 
 De atatea ori am facut solicitari catre RETIM si ni s-a raspuns ca nu este 
de interes public. 
 
D-na POPOVICI:  In documentul pe care l-ati spuneati ca se necesita 
majorarea in vederea depozitarii finale. sa inteleg ca depozitarea finala se refera 
la deseurile care nu se mai recicleaza. Cum puteti sa apreciati cantitatea de 
deseuri care nu se mai recicleaza in momentul in care operatorii RETIM, cand 
ridica de la agentii economici sau de la cetateni deseurile, le aduna una peste alta 
si nu fac diferenta dintre cele reciclabile si cele nereciclabile. Chiar daca avem 
pubele care sunt destinate pe anumite deseuri reciclabile. Noi va trebui sa platim 
o taxa de 80 lei/ tona deseuri intre care cel putin 50% se recicleaza. Nu se 
depoziteaza final pentru reciclare. Puteti sa-mi explicati acest lucru ? 
Dl. PARA:  Dumneavoastra vedeti acelasi tip de masina dar nu vedeti aceeasi 
masina. Masinile au inscriptionat pe ele: colecteaza selectiv. Colectarea 
selectiva in sistem dual se face pe trasee separate. Nu se amesteca cu deseurile 
reziduale care se colecteaza pe un alt traseu 
D-na POPOVICI:  Cred ca sunt nevoita sa va contrazic pentru ca , va dau un 
exemplu concret.  Locuiesc intr-o zona de blocuri intr-un bloc cu 44 
apartamente, bloc prevazut cu acele topogane de gunoi. Selectarea deseurilor se 
face prin acele pubele galbene inscriptionate in mod special  iar gunoiul 
menajerin cele gri. Cand vine masina RETIM-ului totul se amesteca. Noi vom 
plati 80 lei tona de deseuri indiferent de natura acestor deseuri. Pana cand Retim 
–ul nu va fi in stare sa faca intr-adevar o selectie a deseurilor reciclabile si a 
celor care vor fi depozitate in final pentru reciclare, nu cred ca puteti sa puneti in 
discutie majorarea tarifelor pentru acest scop. 
Dl. PRIMAR: Prima precizare pe care vreau să o fac. Legislaţia prevede 
obligativitatea plăţii acestei taxe de mediu începând cu 1 Ianuarie 2017, taxă 
care va avea un alt cuantum începând din 1 Ianuarie 2018. Dar, există un articol 
care precizează că obligaţia revine operatorului practic. Deci administratorului 
sau proprietarului că aşa scrie acolo, proprietarul sau administratorul. Nu scrie 
că trebuie să se meargă pe tot lanţul până la abonat.  Sigur că se poate considera 
că operatorul are în cârcă un cost suplimentar şi că încearcă să şi-l acopere de 
undeva şi de unde să şi-l acopere decât de la abonat? Dar obligaţia de a se 
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acoperi costul de la abonat nu există. Contractul spune dl. Director, are clauze 
care ar permite să se întâmple asta datorită unor modificări survenite în legislaţie 
dar eu nu am văzut nici o clauză care să oblige la a se proceda aşa. Drept urmare 
singurul lucru obligatoriu este ca operatorul să plătească taxa de mediu. Şi taxa 
se plăteşte în funcţie de cât se depune acolo la deponeu, deci acolo se cântăreşte, 
nici nu prea contează cum le colectează, unde le sortează Retimul. Este 
important ce cantitate se depune la deponeul respectiv. În funcţie de asta se 
plăteşte. Dar e o chestiune care trebuie tranşată până la urmă printr-un vot, să 
facem proiect de hotărâre sau să nu facem proiect de hotărâre. Lucrurile sunt 
încă în mişcare pentru că se poartă discuţii pe acest subiect, nu suntem chiar 
siguri că va rămâne aşa cum e reglementat la ora actuală. Poate se modifică taxa 
poate cine ştie se va preciza în legislaţie cine o suportă, deocamdată legislaţia la 
atât obligă şi cu asta închei. Obligă să se plătească şi spune că sarcina de a plăti 
obligaţia de a plăti o are operatorul. Ce face operatorul mai departe nu este scris 
niciunde.  

Dna.ŢUNDREA:  Aş vrea să vă spun şi eu ce am înţeles. Am înţeles că Retim 
are obligaţia prin lege, m-am uitat şi eu acum pe actul normativ, de a plăti 
această taxă pentru stimularea protecţiei mediului. Dvs aveţi un contract cu 
Primăria Timişoara, haideţi să simplificăm, de prestări servicii. Dvs ne cereţi, 
veniţi şi spuneţi: în acest contract noi dorim o modificare a acestui contract la 
rubrica preţ pentru că uitaţi, de la 1 Ianuarie avem de plătit o sumă suplimentară, 
sumă pe care nu dorim să o suportăm noi ci am dori o educare a populaţiei să 
selecteze deşeurile din considerentele mai sus arătate. Noi consiliul local, în 
momentul în care vom pune în discuţie aprobarea modificărilor acestui contract, 
pe de altă parte va trebui să le explicăm cetăţenilor oraşului de ce se adaugă o 
taxă suplimentară celor plătite? Cunoaşteţi foarte bine că nimeni nu se bucură 
atunci când i se pune o nouă taxă. De aceea eu aş face propunerea şi dvs şi 
colegilor, dl. primar, dl. viceprimar să repunem în discuţie în comisii această 
propunere pentru că chiar dacă să spunem noi vom ajunge la concluzia 
oportunităţii introducerii acestei taxe, vor trebui să înţeleagă şi cetăţenii 
Timişoarei de ce e nevoie să plătească un ban în plus pentru ea. Deci aici nu se 
pune doar problema dacă vrem sau nu vrem, se pune problema oportunităţii şi se 
pune problema ca oamenii să înţeleagă de ce li se introduce o nouă taxă. Şi e 
firesc ca şi colegii mei să fie puţin reticienţi pentru că ştiţi că au fost discuţii că 
nu sunt toate străzile curăţate, că sunt gunoaie. Nu e vorba de mine sau de unul 
dintre noi, ci e vorba de opinia publică. Cum îi facem să înţeleagă? Eu înţeleg 
poziţia dvs nu sunt împotrivă dar trebuie găsită o soluţie în acest scop.  
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Dl. PARA: Sunt abolut de acord cu dvs. noi ne-am întâlnit în luna Ianuarie. 
Reprezentantul Falt este aici am explicat şi am primit un răspuns acceptabil. Am 
înţeles logica acestei solicitări.  
Dna.ŢUNDREA:  O dezbatere publică dl. primar.  
Dl. PRIMAR: Eu vreau să vă spun că adresa pe care am primit-o în 27 
Decembrie 2016 am direcţionat-o tot în 27 Decembrie 2016, deci în acceaşi zi 
pentru la cabinetul meu nu stă absolut nici un document de la o zi la alta, asta e 
o treabă sfântă, în ziua în care-mi intră documentele în aceeaşi zi şi ies indiferent 
la ce oră le semnez. Am direcţionat-o către consiliul local dl. viceprimar Farcaş 
şi Biroul de Salubritate. Drept urmare nu ştiu de ce nu s-a discutat în comisii 
până acum. Eu am în faţă notificarea dvs din 27 Decembrie 2016, asta este în 
documentaţia noastră. Bun astea sunt detalii, cred că propunerea e corectă, se 
poate discuta în comisii, nu cred că are rost să prelungim discuţia aici eu v-am 
explicat punctul meu de vedere. Sigur că totul e relativ şi discutabil, e o speţă 
mai complexă.  
Dna. MARIŞ: Am înţeles că suntem acum informaţi despre ce este vorba. Eu 
zic că ar fi fost corect faţă de cetăţeni să facem această informare din timp 
pentru că se ştia că legea va fi aplicată de anul acesta deci am fi putut să facem 
şi dvs să ne faceţi o solicitare din timp ca să avem timp să vorbim în comisii să 
ajungem la o înţelegere şi să ne spuneţi şi motivele şi să ne mai spuneţi cum aţi 
ajuns la acest preţ? Poate că...eu propun să facem o dezbatere publică să revină 
în comisii propunerea dvs să facem o dezbatere publică şi dacă e vorba, să 
educăm cetăţenii, să fie mai civilizaţi din punctul acesta de vedere, dar cred că şi 
dvs va trebui să vă achitaţi de obligaţii şi într-adevăr să vă ocupaţi de selectarea 
gunoiului.  
Dl. SANDU: Am ascultat cu deosebită atenţie ce aţi spus dvs şi este foarte 
normal şi binevenit şi cred că toţi suntem de acord că ccea ce aţi citit din 
preambulul şi motivaţia şi nota de fundamentare a legii este ceea ce trebuie şi ar 
trebui să ne ghideze pe toţi şi anume creşterea gradului de reciclare a 
ambalajelor a deşeurilor, reducerea cantităţii de deşeuri. Ce nu înţeleg eu este 
exact mecanismul prin care taxa pe care dvs o propuneţi conduce la acest scop. 
Pentru că în afară de a scoate un leu în plus din buzunarul cuiva, acea persoană 
instituţie colectivitate nu va fi în nici un fel stimulată să reducă cantitatea de 
deşeuri să selecteze puţin deşeurile care sunt trimise spre Retim. Şi în această 
idee v-aş ruga poate înainte de a face toată dezbaterea şi toată discuţia în comisii 
să veniţi cu o propunere clară a unui mecanism care să aibă ca finalitate 
reducerea deşeurilor reducerea cantităţii de deşeuri nereciclabile sau reciclabile 
creşterea gradului de colectare. Dacă este să mergem pe un scop atunci haideţi 
să urmărim acel scop şi nu creşterea veniturilor sau fuga de o anumită 
răspundere. Dacă trebuie să facem ceva pentru mediu atunci haideţi să facem 
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ceva efectiv pentru mediu şi nu să ne învârtim în urma unor sume de bani pe 
care trebuie să le achităm sub o formă sau alta.  

Dl. DIACONU: Concluzia pe care o înţeleg din această discuţie este faptul că 
vă doriţi o aprofundare în comisii a acestui element şi o dezbatere publică. Dar 
mă gândesc că dezbaterea publică să urmeze momentului în care aveţi mai multe 
informaţii în cadrul comisiei şi da ar trebui făcută pe un proiect. Sau pe un text. 
De asemenea mă bucur dacă într-adevăr s-au publicat în monitor la începutul 
săptămânii şi nu am găsit nimic pe tema asta la Ministerul Mediului dar dacă 
între timp s-au publicat modificări trebuie să le luăm şi pe acelea în calcul.  

Dl. IONESCU: Cred că, desigur că am apreciat cu toţii pledoaria Retimului şi 
chiar putem să o aplaudăm, dar cred că am trecut puţin prea uşor peste ceea ce 
spunea dl. Sandu, ar trebui să găsim şi mecanismele prin care recompensăm pe 
acei cetăţeni care adună selectiv, pentru că impunerea unei taxe de un leu lui 
Ionescu, lui Popescu, lui Georgescu, nu-l motivează nici pe Ionescu să adune 
selectiv şi nici pe Popescu să nu mai adune la grămadă. Deci probabil că acest 
lucruri trebuie să facă parte din această dezbatere şi suntem cu totul de acord. 
Cât despre Ministerul Mediului, din câte am citit şi noi nu e o taxă impusă 
populaţiei, este o taxă impusă operatorilor de aceea trebuie să vedem în ce 
măsură timişorenii mai pot să-şi asume sau Timişoara mai poate suporta încă o 
taxă. Despre interpelarea mea referitoare la pieţele volante aş dori să intervin 
săptămâna viitoare pentru că aş dori să am întâi o discuţie cu cei din executivul 
primăriei pentru că-mi sunt şi mie nişte lucruri neclare.  
Dl. BORDEAŞU:  Eu am primit o sesizare de la dl. Iordache Ioan care este 
angajat al Direcţiei Poliţiei Locale, dânsul îi spune raport de activitate, de fapt 
este o sesizare către consiliul local şi numai dvs mai ales că dl Robu, după ce o 
să explic, ştie, înţelege necesitatea rezolvării acestei probleme, dânsul spune că 
pe strada Imbroane nr.54 în anul 1950-1951 această locaţie unde funcţionează 
actualmente Direcţia Poliţiei Locale, a fost ca des dinaţie pentru minereu de 
uraniu şi la ora actuală încă există radiaţii unde oamenii sunt supuşi şi 
consecinţele se cunosc mai ales că cei de la Politehnică ştim că am trecut printr-
un astfel de eveniment. Rugămintea mea este, o să vă las acest raport şi să 
verificaţi dacă sunt adevărate, dânsul a spus că a făcut o verificare şi nivelul 
radiaţilor depăşeşte cu mult nivelul pe care-l poate suporta corpul uman.  
Dl. PRIMAR: Eu acum aud prima dată despre aşa ceva. Evident că nu ne putem 
juca cu sănătatea oamenilor şi se impun măsurători făcute de o instituţie 
abilitată, astfel încât să putem avea încredere în rezultatele pe care ni le 
furnizează. O să cerem să se facă măsurători.  
Dl. DUGULESCU: Aş dori să ştiu dacă s-a înfiinţat comisia pentru pieţe 
volante aşa cum o cerea HCLMT nr.136/2016 iar dacă nu s-a înfiinţat cum se 
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gândeşte executivul la alcătuirea acesteia? Şi o altă întrebare dacă s-a 
reactualizat regulamentul de organizare şi funcţionare al SC PIEŢE SA cu 
privire la pieţele volante?  
 
Dl. DIACONU:  Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local 
si va multumesc pentru participare! 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA,    SECRETAR, 
 
Viceprimar DAN DIACONU        SIMONA DRAGOI 
 
 
 
 
 

 

 
 


