ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL
PROCES - VERBAL
Încheiat astăzi 30.05.2017 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Preşedinte de şedinţă –D-na GABRIELA POPOVICI
Din cei 27 de consilieri au fost prezenţi 24
Au absentat : D-na Raluca Popescu, Tundrea Luminita, Stefan Sandu;
Din partea executivului participă: Domnul primar Nicolae Robu,
domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Imre Farkas și d-na
secretar Simona Drăgoi.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr.871 din
25.05.2017
ANEXĂ
La Dispoziţia nr. 871
Din data de 25.05.2017

1. Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara,
domnului PĂUN ION OTIMAN.
2. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local din
data de 12.05.2017.
3. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate
publică transmise spre folosință operatorului) la Contractul de delegare a
serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare, către operatorul
regional AQUATIM S.A.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL357/2013 privind
trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a Municipiului
Timişoara a terenului situat în bv. 16 Decembrie 1989 nr. 55.
5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. 426754
Timisoara cu nr. top. 2206/2 din str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 11.

6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea
Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă
destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Episcop Augustin
Pacha nr. 1, ap.SAD12, înscris în C.F. nr. 400874-C1-U39, nr. topo 400874C1-U39, la prețul de vânzare de 350.000. euro.
7. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea
Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a imobilului din
Timișoara,strada Proclamația de la Timișoara nr.5, ap.SAD12, înscris în C.F.
nr. 400669-C1-U44, nr. topo 400669 –C1-U44, la prețul de vânzare de 78.800
euro.
8. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.31 din str. Miloia Bl. B1 sc.A către
Duma Mirela Sanda.
9. Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei necesare finalizării
contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr.
146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii
„Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod
SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei Municipiului
Timișoara și a Consiliului Local Timișoara prin Compartimentul Voluntar
pentru Situații de Urgență la ”Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto
Național 2017 – 2019” în vederea achiziționării a 3 (trei) autohehicule prin
acest program.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale către Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe şi
funcţiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/ 03.10.2013”, Calea
Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Complex
rezidenţial de locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter”, str. Iuliu
Maniu nr. 35, Timişoara.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de
Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara, constituit
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014, modificată prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 474/10.10.2014, modificată prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 94/14.03.2017.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de negociere
cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
16. Adresa nr. SC2017 – 011784/11.05.2017 a Instituției Prefectului Județul
Timiș referitoare la promovarea acțiunii de anulare a Hotărârii Consiliului

Local nr. 149/31.10.2016 – privind dezmembrarea terenului proprietatea
municipiului Timișoara cu nr. cad.439446, înscris în CF 439446 Timișoara.
17. Adresa nr. CS2017-000104/12.05.2017 a Societății Timiș de Medicina
Familiei referitoare la planurile Consiliului Local Timișoara privind asistența
medicală primară din județul Timiș.
18. Adresa nr. SC2017 – 011398/09.05.2017 a domnului Horvath Mihai
referitoare la analizarea și reactualizarea condițiilor specifice eliminatorii
pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist local la Direcția
Poliției Locale, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 508/2013.
19. Adresa nr. SC2017 – 012348/17.05.2017 a S.C.P.A. Martonosy&Asociații cu
argument în susținerea opoziției adoptării
Planului Urbanistic Zonal
”Dezvoltare zonă locuințe collective în regim de înălțime P+2E+Er/M
conform Avizului de oportunitate nr. 13/29.09.2016, str. Josef Klapka FN
Timișoara”.
20. Interpelările consilierilor locali.

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

Dna. Popovici: Bună ziua. Vă rog să vă ocupaţi locurile! Azi şedinţa de consiliu
local conţine şi un moment festiv şi pentru a acorda importanţa cuvenită acestui
moment, supun aprobării dvs. ca să începem cu Decernarea Titlului de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Timişoara, domnului PĂUN ION OTIMAN. Supun votului
consilierilor locali să începem cu această procedură urmând ca ulterior ceremoniei
să intrăm în procedura normală de lucru. Supun votului.
Dl. PRIMAR: Dna. Preşedinte deci nu putem să facem aşa ceva pentru că
decernarea titlului este parte din ordinea de zi, deci noi trebuie să aprobăm ordinea
de zi mai întâi. Ordinea punctelor pe ordinea de zi, asta o schimbăm şi sunt total de
acord să începem aşa cum aţi propus cu decernarea titlului. Nu putem să începem
şedinţa că nu e şedinţă oficială fără…
Dna. Popovici: Mulţumesc, înainte de a face această propunere am cerut părerea
Secretarului primăriei, care m-a asigurat că această procedură este legală.
Dna. DRĂGOI: Ordinea de zi este propusă de dl. Primar, suplimentarea ordinei
de zi este atributul d-lui Primar. Dumnealui a stabilit această ordine de zi.

Dl. PRIMAR: Nu putem începe, haideţi că ne facem de râsul lumii, nu putem
începe o şedinţă fără să-i avem aprobată ordinea de zi. Ordinea de zi o propune
primarul şi consiliul aprobă. Nu se poate începe cu un punct. Se aprobă sau nu
evident, dar nu se poate începe cu un punct luat de pe ordinea de zi.
Dna. Popovici: Voiam să-i acordăm importanţa cuvenită d-lui Otiman.
Dl. PRIMAR: I-o acordăm cum i-am acordat-o în propunere, să fie pe poziţia 1
decernarea titlului. Eu ştiu că vreţi altceva de fapt dar trebuie să vadă şi dl
academician ce vreţi. Că nu-i şedinţa legală altfel.
Dna. DRĂGOI: Ordinea de zi este aprobată de dl. Primar prin dispoziţie, dvs prin
votul consilierilor aprobaţi suplimentarea acestei ordini de zi. Întrebarea pe care
mi-aţi adresat-o a fost dacă se poate începe cu decernarea titlului, am spus să
supuneţi votului consilierilor, aceasta.
Dna. Popovici: Ordinea de zi a acestei şedinţe conţine şi o anexă care a fost
comunicată consilierilor la ora 12,16 minute iar ultimele 3 materiale au fost aduse
plenului consiliului la ora 15. În acest sens ţinând cont că toate cele 11 puncte de
pe anexa de azi nu au fost discutate în comisii, propun scoaterea lor de pe ordinea
de zi. Iar faptul că au venit funcţionari din primărie acum cu 5 minute înainte de
începerea plenului ordinar al consiliului local pentru a se semna rapoartele de
avizare, încalcă legea. Fiind o şedinţă ordinară, toate materialele supuse votului
trebuiau aduse la cunoştinţa consilierilor locali cu 5 zile înainte. Ca urmare, propun
spunerea la vot a scoaterii de pe listă şi de pe ordinea de zi a celor 11 proiecte care
nu au fost discutate în comisii. Deschid sesiunea de vot.
Dl. PRIMAR: Vă rog frumos să nu creaţi situaţii care nu au fost în istoria
consiliului local. Primarul are dreptul să argumenteze, nu vă bateţi joc de această
instituţie, primarul are dreptul să argumenteze şi după ce argumentează dvs
supuneţi la vot. Şi consilierii votează sau nu votează. Dar nu puteţi să treceţi la vot
pur şi simplu, încercând să acoperiţi ceea ce este pe ordinea de zi suplimentară.
Prin comparaţie eu am dat dispoziţie consilierilor judeţeni PNL să voteze azi 15
puncte de pe ordinea de zi suplimentară, fără să ştie despre ce e vorba, până nu lam sunat eu pe dl. preşedinte azi de dimineaţă să-mi spună câteva lucruri măcar ca
să pot să-i conving să voteze chiar dacă este o ordine de zi suplimentară. Şi vă rog
să-mi daţi dreptul pe care-l am ca primar să argumentez punctele de pe ordinea de
zi suplimentară. Iar mai departe este libertatea fiecărui consilier local indiferent de
apartenenţa politică să voteze pentru, contra sau să se abţină, dar nu se poate să-mi
luaţi acest drept.

Dna. Popovici: Dar, până la urmă intenţia noastră nu este să ne batem joc de
primărie, însă prin aducerea repetată în consiliu în plenul consiliului a unor proiecte
care nu au fost supuse discuţiilor în comisii şi a devenit o regulă, consider că este o
bătaie de joc la adresa consilierilor locali.
Dl. PRIMAR: Ştiţi bine că lucrurile nu stau astfel şi pe ordinea de zi suplimentară
este vorba despre trei proiecte care vizează aprobarea scrisorilor de aşteptări ale
SDM, RATT, COLTERM în vederea demarării procedurilor de actualizare a
consiliilor de administraţie, proceduri care sunt greoaie după noua lege astfel încât
să nu ne prindă vara fără consilii de administraţie. Dvs votaţi sau nu votaţi. Votaţi
pentru sau altfel, am vrut sa zic. Punctul 4 este atribuirea în folosinţă gratuită a unui
spaţiu către Polul de Creştere Timişoara care ştim bine că reprezintă interesele
Timişoarei şi ale localităţilor ale comunelor care fac parte alături de Timişoara din
Polul de Creştere, structură esenţială în obţinerea de fonduri europene.
Punctul 5 este aprobarea unei modificări la un PUZ pe care noi l-am aprobat deja,
investiţiei Open Ville, 230 de milioane de euro, investiţie în Timişoara şi se doreşte
să se modifice ceva din PUZ –ul iniţial şi evident că eu, totdeauna când a fost vorba
de investiţii mai ales de investiţii semnificative dar nu numai, am acordat celeritate
în tratarea tuturor solicitărilor şi nu este întâmplător că Timişoara a şi primit ani la
rând de când sunt eu primar şi în ţară şi în străinătate, titlul de oraşul cel mai
recomandat pentru investiţii. Subiectul 6 este o rectificare a unei suprafeţe de teren,
acesta sigur nu este atât de important, subiectul 7 e o hotărâre privind organizarea
Zilelor Energiei Timişoara 2017 în cadrul unui eveniment, nu este atât de important
azi. Punctul 8 priveşte înfiinţarea Direcţiei de Asistenţă Socială, noi am tot discutat
de aproape 2 ani acest subiect, ne-a venit avizul de la ANFP că stăm pe loc de
foartă multă vreme şi nu reformăm organizarea Direcţiei Sociale. Eu consider că
este important dar nu se prăbuşeşte lumea dacă proiectul va fi respins. În mod
obiectiv aşa stau lucrurile, îmi doresc cât mai repede să punem lucrurile la punct şi
acolo dar nu e de acelaşi grad de urgenţă ca şi celelalte, însă eu îl susţin în
continuare. Punctul 9 aprobarea programului cultural Timişoara Capitală Culturală
Europeană 2021, pentru 2017. Noi nu am putut da bani până acum asociaţiei şi
avem o problemă care sper să fie în faşă lichidată în ultima vreme constat cu
asociaţia, după ce că am primit de foartă puţină vreme materialele necesare ca noi
să întocmim acest proiect de hotărâre, se fac mereu declaraţii publice, noi nu
suntem sprijiniţi, nu primim bani, primăria care a susţinut 85% din proiect se pare
că nu mai are nici un merit, meritele sunt mereu a 2 persoane ceea ce este total

incorect şi vreau să ni se prezinte eu cred că vreţi şi dvs lucrul acesta că aţi votat
foarte mulţi bani pentru Proiectul Capitala Europeană a Culturii şi eu vă muţumesc
că aţi făcut-o şi dvs şi celor din consiliul anterior, vreau să ni se prezinte analitic
toate cheltuielile făcute inclusiv cât a căştigat fiecare persoană implicată pentru că
deja sunt poveşti prin oraş şi noi nu putem să pătăm o asemenea reuşită a
Timişoarei lăsând lucrurile în ceaţă. Eu sunt convins că totul este curat şi la locul
său însă trebuie să ieşim public, că e vorba de bani publici, meritele aici nu sunt
nici ale clubului x nici clubului y care au dat procentaje insignifiante şi nici ale
altora, nu mai fac nominalizări ci când 85% din bani vin de la Primăria Timişoara,
trebuie dat Cezarului ce e al Cezarului şi trebuie trasparenţă totală. Acesta e punctul
9 nu cred că e de amânat nici o zi în finanţare. Punctele 10 şi 11 sunt informări
privind deplasări în străinătate ale unor delegaţii la Szeghed şi la Karlsrue. Acestea
sunt şi rugămintea mea este să încercăm să servim Timişoara, atât, că nu servim
altceva prin aceste proiecte, nu vede nimeni vreo conotaţie politică în unu sau altul.
Dna. Popovici: Deci să înţelegem că toate aceste proiecte care nu au ajuns în timp
util la comisii toată tărăgănarea depunerii lor, aparţine aparatului de lucru al
primăriei? Că legislaţia în domeniu era deja apărură. Cu alte cuvinte aţi auzit
argumentele aduse de dl. primar şi aţi auzit argumentul legal pe care l-am expus
domniilor voastre privind obligativitatea în şedinţele de plen ordinar ca toate
documentele să fie depuse cu 5 zile înainte de şedinţă, în comisii şi discutate.
Dl. PRIMAR: Dacă vreţi vă propun să scoatem punctele 6 şi 7 de pe ordinea
suplimentară care consider că sunt mai puţin importante, celelalte aşa cum am spus
sunt importante. Inclusiv 8 mai poate fi amânat. Eu vă rog pe acestea să le puneţi
distinct la vot dna. Preşedinte de şedinţă, 6,7, 8 pentru că eu le consider cu alt nivel
de urgenţă şi importanţă faţă de celelalte.
Dl. IDOLU: Toate subiectele sunt importante din moment ce au fost cuprinse pe
ordinea de zi. Susţin punctul de vedere al d-lui Primar care a spus că trebuie tratate
cu celeritate, dar tocmai asta cerem şi noi, ca administraţia primăriei în frunte cu dl.
primar să lucreze eficient într-un timp rezonabil astfel încât consiliul să nu fie dus
în derizoriu. Despre asta e vorba, celeritate în acţiunea aparatului primăriei. Orice
subiect poate fi discutat, toate sunt importante din moment ce sunt cuprinse pe
ordinea de zi şi cred că dacă s-a depus o listă în integralitatea sa, toate sunt
importante. Şi tocmai de aceea credem că cel mai important punct de pe ordinea de
zi este Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara,
domnului PĂUN ION OTIMAN care e un moment festiv, e un om pe care-l

respectă societatea românească şi ar fi fost bine să avem şi alte personalităţi
marcante care să fie alături de noi în aceste momente şi să nu intrăm în jocul acesta
care nu ne face cinste. Deci eu cred că în afară de punctul, susţinem că în afară de
punctul 1 care aş vrea să-l tratăm cu toară deferenţa, în rest trebuie să ni se acorde
respectul cuvenit. Şi chiar aş vrea ca paranteză cine sunt cele două persoane care au
sprijinit proiectul Timişoara Capitala Europeană a Culturii, care credeţi că-şi arogă
mai multe merite decât ar fi cazul. Aţi spus două persoane. Asta ca subiect, dar
după momentul festiv cred că trebuie lămurit lucrul acesta.
Dl. GRIGOROIU: Haideţi să terminăm bâlciul şi să votăm, trece nu trece, trecem
peste momentul festiv că nu cred că dl. academician trebuie să asculte disputele
noastre. Iar după momentul festiv putem dezbate cât doriţi dvs.
Dna. Popovici: Îmi place foarte mult cum aţi subliniat dl. consilier Grigoroiu.
Dl. PRIMAR: …în sensul că nu votaţi. Se discută şi se...
Dna. Popovici: Respectarea legalităţii e un fapt derizoriu. Aţi subliniat foarte bine
acest lucru.
Dl. PRIMAR: Nu este nimic ilegal, nu mai inventaţi că nu vă crede nimeni.
Boicotaţi Timişoara sistematic şi timişorenii vă vor penaliza aşa cum au mai făcuto. Asta faceţi. Stimaţi timişoreni încă o mostră de boicot la adresa Timişoarei.
Mergem tot aşa.
Dl. CĂLDĂRARU: Să înţeleg dragi colegi de la PSD că în cazul acesta nu există
reciprocitate? Sau numai din partea noastră există? Deci dacă noi aşa cum a spus dl.
primar, consilierii noştri judeţeni votează pentru cele 15 proiecte ale judeţului
Timiş, dvs consideraţi să mergeţi în continuare cu acest boicot, îmi pare foarte rău
nu cred că este corect deşi poate că în speţă aveţi dreptate dar noi aici luăm nişte
decizii pentru Timişoara. Şi aş avea rugămintea să existe această reciprocitate.
Dl. ORZA: Eu mă gândesc că totuşi Consiliul Local Timişoara cât şi societatea
timişoreană nu e formată doar din pesedişti şi penelişti şi totul se desfăşoară pe
bază de reciprocitate între cele două grupuri politice. Cred că tipul acesta de
abordare e eronat. Dacă dl. primar spunea mai demult că regulamentul e prea
restrictiv dacă dna Secretar consideră că nu e nici o problemă legată de lege să-l
modificăm şi să-l facem mai flexibil. Dar e cumva dificil de fiecare dată să...mai
ales în lumea aceasta în care trăim azi când vedeţi ce uşor te poate acuza cineva că
ai votat într-un fel sau altul, nu e cazul să zicem la proiectele de pe ordinea de zi de
azi, să zicem, unele ar putea altele nu, bine nu intru în detalii. Dar e bine să
respectăm totuşi regulamentul, dacă el e, dar am vrut să mă refer strict la chestiunea

aceasta cu reciprocitatea între PNL Şi PSD că mai există totuşi şi oameni care nu
fac parte din reciprocitatea aceasta şi momentan mai sunt pe aici prin consiliu. Cred
totuşi că ar fi trebuit ca discuţia aceasta să aibă loc după evenimentul festiv legat de
dl. Otiman.
Dl. PRIMAR: Trebuia să aprobăm ordinea de zi şi să discutăm şi inclusiv să se
voteze cu nu, la punctele respective. Şi atunci nu se făcea spectacol cum se face la
fiecare şedinţă mai nou în consiliul local. Eu în încheiere vă mai spun un lucru: ştiţi
de ce se întâmplă toate astea? Pentru că nu am vrut să votăm pentru pregătirea
realizării la Consiliul Judeţean realizării Sălii Polivalente de 16 mii de locuri la
Giroc. În rest s-a votat tot, 14 puncte sau nu mai ştiu câte au fost dar multe în orice
caz, mai multe ca la noi, pe ordinea de zi suplimentară, s-a votat şi ce nu a fost pe
ordinea de zi suplimentară că la noi acesta e consemnul să votăm pentru binele
public. Sala Polivalentă nu am vrut, ei, de aici pleacă, na lasă că vă arătăm noi vouă
cu alte cuvinte! Aceasta e atitudine de oameni responsabili.
Dna. Popovici: Mi se pare că la fel, atitudine de om responsabil a fost şi atitudinea
pe care aţi avut-o azi la conferinţa de presă în care aţi instigat timişorenii să arunce
cu pietre în pesedişti. Vă dau pietricica pentru că eu sunt mai micuţă aşa vă dau o
pietricică să aruncaţi în mine dl. primar.
Dl. PRIMAR: O să se ajungă aici dacă veţi merge pe linia aceasta. E o diferenţă.
Dna. Popovici: Aţi instigat timişorenii să arunce cu pietre în pesedişti şi eu v-am
adus pietricica, vă rog aruncaţi cu pietricica în mine.
Dl. PRIMAR: În primul rând nu am spus cu pietricele ci cu pietre.
Dna. Popovici: Îmi pare rău nu am găsit una mai mare sau nu eram în stare să car
una mai mare. Dar am considerat că pentru mine este potrivită asta.
Dl. PRIMAR: În al doilea l-am lăudat pe dl. Vasile Dâncu pesedist...
Dl. BORDEAŞU: Domnule primar dna preşedinte totuşi suntem şi din alte părţi ale
acestei comunităţi, aceste probleme lupte între dvs le faceţi în altă parte. Este un
academician faţă de care eu am un respect profund. Vin din educaţie, haideţi vă rog
să acordăm respectul cuvenit momentului festiv eu unu îmi menţin opinia pe care
am avut-o dintotdeauna de a se respecta regulamentele voi vota ca atare aşa cum
am făcut-o întotdeauna în virtutea respectării regulamentului. Punct, trecem la vot
restul rămâne aici dar dl. academician nu cred că merită să vadă aşa ceva.
Dl. PRIMAR: Se votează ordinea de zi şi se votează proiectele.
Dl. MOŞIU: Colegul cred că are dreptate haideţi să trecem la vot pentru că
rezultatul e la fel, în final se votează deci e un circ.

Dna POPOVICI: Toate părţile şi-au spus punctele de vedere despre legalitatea
acestei anexe aşa că vom trece la vot propunerea de a se scoate ....
Dl. DIACONU: Dvs puteţi propune aprobarea nu aveţi posibilitatea să propuneţi
respingerea, vă rog.
Dna POPOVICI: Deci este o propunere pentru aprobare....
Dl. GRIGOROIU: Dna preşedinte vă felicit aţi creat cel mai mare bâlci într-o
şedinţă de consiliu local din acest mandat.
Dna POPOVICI: Cu tot dragul domnule consilier, dar consider că aceşti pereţi au
văzut bâlciuri şi mai mari. Şi ştiţi foarte bine acest lucru.
Dl. PRIMAR: Dvs supuneţi la vot, se votează sau nu se votează.
Dna POPOVICI: Asta intenţionez să fac.
Supun la vot anexa la ordinea de zi a şedinţei de plen.
Se numără voturile: -14 voturi pentru
- 8 voturi impotriva
- 1 abtinere
Supun la vot întreaga ordine de zi inclusiv anexa.
Se numără voturile: -19 voturi pentru
-4 abţineri
Dl. MOŞIU: Aţi văzut? A fost un circ gratuit. Păi cu 19 voturi pentru?

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

1.Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara,
domnului PĂUN ION OTIMAN
D-NUL PRIMAR:
Am facut propunerea de decernare a Titlului de Cetatean de Onoare
domnului academician Ioan Paun Otiman, cunoscandu-i foarte bine multiplele
merite pe toate coordonatele pe care Domnia Sa s-a manifestat.

A intrat în tradiţia instituţiei noastre cinstirea unor cetăţeni care s-au afirmat prin
merite deosebite în folosul obştii, prin acordarea titlului de ”Cetăţean de onoare al
Municipiului Timişoara”. Este o modalitate nu numai simbolică de a ne arăta
recunoştinţa pentru performanţele lor, ci şi o cale de a-i face cunoscuţi
timişorenilor, în aşa fel încât să şi-i poată asuma ca modele profesionale, morale şi
civice. Cei care s-au bucurat de această omagiere, s-au manifestat în diverse
domenii de activitate, în care au excelat. Astăzi, ne aflăm în situaţia fericită de a
acorda acest titlu unei personalităţi complexe, în care se reunesc profesorul şi
parlamentarul, cercetătorul şi conducătorul de instituţii importante. Această
personalitate este domnul acad. Păun Ion Otiman.
A o defini ar fi o încercare temerară, pândită de riscul simplificării. Un risc
pe care, totuşi, mi-l asum, spunând doar că avem în faţa noastră un savant care a
ştiut să transforme dragostea de pământ în ştiinţă. Membru titular al Academiei
Române şi al altor academii de ramură, inclusiv din alte ţări, încununat cu premii
prestigioase, recompensat cu distincţii, avându-şi numele gravat pe copertele unui
mare număr de lucrări, domnul profesor Păun Ion Otiman include într-o singură
viaţă roade care ar putea hrăni multe cariere. Ca rector, a reclădit, la propriu, dar şi
în ce priveşte performanţele colegilor, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi
Medicină Veterinară a Banatului, ca secretar general, a recuperat proprietăţile de
care fusese deposedată Academia Română sub regimul comunist, ca preşedinte, a
schimbat din temelii înfăţişarea clădirii în care funcţionează Filiala timişoreană a
Academiei Române şi a clădit o aulă ce a devenit în foarte scurt timp un veritabil
templu al ştiinţei şi al culturii. Sunt câteva dintre urmele durabile pe care le-a lăsat
pe solul spiritualităţii române, pentru care merită prinosul nostru, al tuturor. Ii
oferim acum şi aici, prinosul, prin acordarea titlului de ”Cetăţean de onoare” al
municipiului nostru. Ar trebui, poate, să mai adaug că onoarea este, în acest caz,
reciprocă. Felicitări, domnule academician, pentru tot ceea ce ati facut!
D-NUL OTIMAN: Voi incepe cuvantul meu de raspuns la prea-onorantul titlu pe
care mi l-ati acordat astazi, de Cetatean de onoare al istoricei, eroicei si frumoasei
noastre Timisoara, cu prea saracele cuvinte de multumire profunda pentru dvoastra, care ati decis acest titlu. Aseara am reflectat asupra catorva idei pe care vi
le prezint azi. Mi-a revenit in minte un episod din Timisoara anului 1944, din
povestirea tatalui meu aflat pe front. Imi amintesc si acum, din imaginatie, cum
ardeau Fabrica de Chibrituri, Fabrica de Tigarete, Fabrica de Lanturi, Gara de

Nord, etc. Apoi, am adormit. Am avut un vis pe care vreau sa vi-l reproduc. Am
visat ca m-am dat jos din avion, venind de la Bucuresti, impreuna cu d-voastra,
domnule Primar si cu alti distinsi consilieri, si am ajuns in Gara de Nord, in fata
garii. Intr-o alta secventa, venind pe autostrada de la Arad, din cauza unui concurs
de maraton, a trebuit sa-mi continui drumul pe centura Timisoarei, peste Calea
Aradului, Calea Torontalului, Calea Jimboliei, peste Canalul Bega, peste Calea
Sagului, peste Calea Buziasului, peste Calea Lugojului, ajungand, apoi, acasa, la
Giarmata Vii in nici jumatate de ora. Intr-o zi, fiind invitat de trei prieteni din
Serbia, la Zrejnanin, le-am facut o vizita, imbarcandu-ma pe un vapor, aproape de
Primarie, am ajuns la ei si impreuna, ne-am intors. Apoi, domule Primar, am fost
alaturi de d-voastra in anul 2021, la deschiderea anului Timisoara, Capitala
Culturala Europeana in noua sala de concerte a Filarmonicii Banatul, sala pe care
nici la Viena nu am vazut-o. Si tot d-voastra, domnule Primar, impreuna cu
multipla campioana olimpica Simona Amanar, m-ati invitat la deschiderea
campionatului mondial de gimnastica in superba sala de sport din vecinatatea
stadionului municipal de fotbal. Si ultimul vis, desi am avut mai multe, domnule
Primar: am urcat amandoi in masina, am mers pe autostrada trans-timisoreana, pe
actualul traseu al liniei de tren, am coborat pe Calea Aradului, ajungand la
inaugurarea campusului Universitatii metropolitane a Banatului, o minunatie
academica si universitara a Timisoarei. In final, ma rog Bunului Dumnezeu ca
imaginile Timisoarei in flacari, din anul 1944 sau 1989, pe care unii dintre noi leam trait, sa nu le mai vedeti niciodata. In schimb,visul meu, sa devina in anii ce vor
veni, pentru toti cei tineri de azi, o realitate timisoreana. Va multumesc tuturor
pentru inaltul Titlu de Cetatean de Onoare al Timisoarei!

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI
2.Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului
Local din data de 12.05.2017.
D-NA POPOVICI: - 20 de voturi pentru.
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI

3.Proiect de hotărâre privind completarea Anexei V(lista bunurilor
proprietate publică transmise spre folosință operatorului) la Contractul
de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare,
către operatorul regional AQUATIM S.A.
D-NA POPOVICI: -20 voturi pentru
- 2 abtineri.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI
4.Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei 1 la HCL357/2013
privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată
a Municipiului Timişoara a terenului situat în bv. 16 Decembrie 1989 nr.
55.
D-NA POPOVICI: -14 voturi pentru
-7 abtineri
Proiectul nu a fost aprobat.

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI
5.Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului inscris in CF nr.
426754 Timisoara cu nr. top. 2206/2 din str. Ion Ionescu de la Brad, nr.11
D-NA POPOVICI: 13 voturi pentru.
DL.Mihok solicita reluarea votului, intrucat nu a fost prezent in sala.
D-NA POPOVICI: Se va consemna in scris in procesul verbal faptul ca dvoastra la acest proiect ati votat “pentru”.
D-NUL MIHOK: Doresc sa-mi exprim votul pozitiv pentru acest proiect.
D-NA POPOVICI: Colegii vor face aceasta mentiune in procesul verbal.
D-NA DRAGOI: Se consemneaza in procesul-verbal.
D-NA POPOVICI: -13 voturi pentru +1 vot d-nul Mihok.

- 9 abtineri.

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI
6.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din
partea Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului
cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, strada Episcop
Augustin Pacha nr. 1, ap.SAD12, înscris în C.F. nr. 400874-C1-U39, nr.
topo 400874-C1-U39, la prețul de vânzare de 350.000. euro.
D-NA POPOVICI: Deschid procedura de vot.
-15 voturi pentru
- 6 abtineri
Proiectul a fost respins.
D-NUL GRIGOROIU: Doamna este angajata a Primariei, permiteti-i dreptul sa-si
expuna punctul de vedere, nu este dictatura aici.
D-NUL IEREMIA: Imi pare extrem de ciudat sa fim chestionati privind natura
votului nostru. Este un mijloc de presiune cumva? Nu inteleg aceasta intrerupere a
sedintei.
D-NUL DIACONU: Executivul Primariei va trebui sa faca o comunicare privind
exercitarea sau neexercitarea dreptului de preemtiune.
D-NUL IEREMIA:Am mai avut situatii similare si suntem destul de
familiarizati…
D-NUL PRIMAR: Doamna presedinta, nu e nicio problema, sper ca macar
realizati ceea ce faceti. In timp ce PNL a votat proiectele de patrimoniu astazi, mai
putin Sala Polivalenta de la Giroc, in rest, le-a votat, in Consiliul judetean, ca nu
aveti 2/3 in Consiliu Judetean, fara votul PNL, d-voastra votati impotriva pe linie,
mergand pana la ridicol, pentru ca aici este vorba despre neexercitarea dreptului de
preemtiune. Noi o sa transmitem celor care ne-au solicitat sa ne pronuntam, ce
putem transmite si anume: Consiliul Local a votat impotriva neexercitarii dreptului
la preemtiune. Ceea ce, evident, va face ca la expirarea timpului, ei sa poata vinde,
ca si cum s-ar fi votat pentru neexercitarea dreptului la preemtiune. Prin efect e
acelasi lucru. Prin imagine, este foarte bine ce faceti.
D-NA POPOVICI: Din cat stiu eu, in mandatul acesta de aproape un an s-au mai
intamplat multe cazuri similare de acest gen. Nu ne punti asta in cîrcă.
D-NUL GRIGOROIU: Nu din cauza d-voastra, d-na presedinta.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI
7.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din
partea
Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a
imobilului din Timișoara,strada Proclamația de la Timișoara nr.5,
ap.SAD12, înscris în C.F. nr. 400669-C1-U44, nr. topo 400669 –C1-U44, la
prețul de vânzare de 78.800 euro.
D-NA POPOVICI: Deschid procedura de vot:
-15 voturi pentru
- 9 abtineri.
Proiectul nu a fost aprobat.

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
8.Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.31 din str. Miloia Bl. B1
sc.A către Duma Mirela Sanda.
D-NA POPOVICI: Deschid procedura de vot:
-22 voturi pentru.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI
9.Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei necesare finalizării
contractului de finanţare nr. 3524/29.06.2012, în baza Instrucţiunii nr.
146/17.06.2016 a MDRAP, în vederea realizării obiectivului de investiţii
„Reabilitarea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega”
Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia.
D-NUL PRIMAR: Va rog sa dati cuvantul d-nei Director Magda Nicoara ca
sa explice.

D-NUL IDOLU: In numele colegilor mei, transmit ca vom vota. Ramanem
consecventi proiectelor importante pentru care s-au alocat fonduri europene si
bugetare de la Primarie, dar, din nou atragem atentia, am adus cel putin trei
raspunsuri de la Ministerul Transporturilor catre Primarie, atrag atentia sefului
de proiect sa respecte acele instructiuni. Altfel, o sa ne trezim peste 6 luni cu
aceeasi problema cu care ne intalnim la un interval de 6 luni cu problema
nerezolvata.
D-NUL PRIMAR: De ce nu venti d-voastra sa cititi aici, ca sa-si dea toata
lumea seama de toata bataia de joc?
D-NUL IDOLU: Eu le-am dat colegilor consilieri cate exemplare am avut, le
aveti, sunt adresate Primariei, sunteti liberi sa o faceti. Am atras atentia
aparatului Primariei sa nu mai tergiverseze cu aspecte neesentiale, ci sa lucreze
pentru acest proiect si va rog sa supuneti la vot si vom vota “pentru”.
D-NUL PRIMAR: Sigur ca votati si d-voastra unde stiti ca oricum vin 15
voturi si proiectul trece. Aveti bunavointa la asa ceva. Daca ar fi trebuit mai
multe, nu ati fi votat. Eu va arat ultimul raspuns legat de acesta. Abia acum ni
se spune ca s-a trimis documentatia noastra de la Guvern catre Ministerul
Transporturilor in vederea constituirii autoritatii de administrare a canalului.
Dar noi am trimis mai intai la Ministerul Transporturilor, vazand ca nu se
misca nimic, evident ca am actionat si la nivelul Guvernului. Nu tergiverseaza
nimeni din Primarie nici un proiect, pentru ca daca ar fi tergiversat, nu am fi
avut performanta sa implementam 35 din 35, in timp ce Consiliul Judetean a
implementat 0 din 4.
D-NA POPOVICI: Deschid procedura de vot:
-24 voturi pentru.
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Primăriei
Municipiului Timișoara și a Consiliului Local Timișoara prin
Compartimentul Voluntar pentru Situații de Urgență la ”Programul de
Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 2017 – 2019” în vederea
achiziționării a 3 (trei) autohehicule prin acest program.
D-NA POPOVICI: Deschid procedura de vot:

- 23 voturi pentru
- 1 abtinere

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI
11.Proiect de hotărâre privind aprobarea
cotizației anuale către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.
D-NA POPOVICI: Deschid procedura de vot:
-23 voturi pentru.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
“Locuinţe şi funcţiuni complementare conf. Aviz de Oportunitate 07/
03.10.2013”, Calea Urseni, CF nr. 438684, nr. top 438684 Timişoara.
D-NA POPOVICI: Deschid procedura de vot:
- 15 voturi pentru
- 1 vot impotriva
- 8 abtineri

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI
13.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal
“Complex rezidenţial de locuinţe colective cu spaţii comerciale la parter”,
str. Iuliu Maniu nr. 35, Timişoara.
D-NA POPOVICI: Deschid procedura de vot:
-15 voturi pentru
- 7 abtineri

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI
14.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Consiliului de
Administrație al Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara,
constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr. 412/04.08.2014, modificată
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 474/10.10.2014, modificată prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 94/14.03.2017.
D-NA POPOVICI: Deschid procedura de vot:
-24 voturi pentru.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI
15.Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de
negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
D-NA POPOVICI: Avem nevoie de propuneri din partea consilierilor locali.
Sunt necesare trei nume.
D-NA TARZIU: Propun pe d-nul Stefan Sandu care a facut parte din aceasta
comisie.
D-NUL IDOLU: Propun pe d-na Luminita Tundrea.
…………………..Propun pe d-nul Alin Sarbu.
D-NA POPOVICI: Namaifiind alte propuneri, trecem la votul in bloc a celor trei
persoane pentru aceasta comisie. Deschid procedura de vot.
-23 voturi pentru.
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI
16.Adresa nr. SC2017 – 011784/11.05.2017 a Instituției Prefectului
Județul Timiș referitoare la promovarea acțiunii de anulare a
Hotărârii Consiliului Local nr. 149/31.10.2016 – privind
dezmembrarea terenului proprietatea municipiului Timișoara cu nr.
cad.439446, înscris în CF 439446 Timișoara.
D-na Popovici: Se va lua la cunostinta.

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI
17.Adresa
nr. CS2017-000104/12.05.2017 a Societății Timiș de
Medicina
Familiei referitoare la
planurile Consiliului Local
Timișoara privind asistența medicală primară din județul Timiș.
S-a luat la cunostinta.
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI
18.Adresa nr. SC2017 – 011398/09.05.2017 a domnului Horvath Mihai
referitoare la
analizarea și reactualizarea condițiilor specifice
eliminatorii pentru ocuparea funcției publice de execuție de polițist
local la Direcția Poliției Locale, aprobate prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 508/2013.
S-a luat la cunostinta
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI
19.Adresa
nr.
SC2017
–
012348/17.05.2017
a
S.C.P.A.
Martonosy&Asociații cu argument în susținerea opoziției adoptării
Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zonă locuințe colective în regim
de înălțime P+2E+Er/M conform Avizului de oportunitate nr.
13/29.09.2016, str. Josef Klapka FN Timișoara”.
D-NA POPOVICI: Se va lua la cunostinta.
D-NUL PRIMAR: Ref. la pct.16: Cunoasteti mai bine decat mine situatia de la
Aurora, generic vorbind, o stie toata lumea, este o situatie extrem de incalcita care
s-a creat incepand din 1990, pe fondul vidului legislativ, cand s-au produs rapid
niste lucruri de care unii au stiut sa profite in conditiile de atunci si apoi, peste
timp, s-a ajuns la situatii foarte incurcate in care, administratiile publice locale, in
diverse momente, au luat hotarari, prin voturile Consiliilor Locale, incercand sa
duca lucrurile intr-o normalitate. Pentru ca ele nu erau intr-o normalitate. Institutia

Prefectului a sesizat ca nu ar fi legale unele hotarari luate. Consultand aparatul de
specialitate al Primariei, s-a ajuns la concluzia, de catre juristi, atat cei din Serviciul
Juridic cat si juristii din Secretariatul General, ca ceea ce s-a facut este legal, ca
sunt diferente de interpretare a ceea ce s-a facut la nivelul juristilor sau intre juristii
de la nivelul Institutiei Prefectului si juristii din Primarie. Prin urmare, se va ajunge
in instanta, unde inteleg ca Institutia Prefectului a si facut o sesizare si a declansat
procesul. In ceea ce ma priveste, nu ma pot pronunta. Instantele de judecata vor
decide.
PUNCTUL 1 DIN ANEXA
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Asteptări pentru
S.C. Drumuri Municipale Timisoara S.A.
D-NA POPOVICI: Deschid procedura de vot:
-16 voturi pentru
-5 abtineri

PUNCTUL 2 DIN ANEXA
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Asteptări pentru
Regia Autonomă de Transport Timisoara.
D-NA POPOVICI: Deschid procedura de vot:
-14 voturi pentru
- 6 abtineri

PUNCTUL 3 DIN ANEXA
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Asteptări pentru
S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.
D-NA POPOVICI: Deschid procedura de vot:
-14 voturi pentru

-8 abtineri.
Cred ca au iesit doi colegi.
D-NUL PRIMAR: Este cineva care nu a dorit sa voteze?

PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ODINEA DE ZI
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a imobilului din
Timișoara, str. Vasile Alecsandri nr. 6, SAD 4 către Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara” și încheierea contractului de
comodat
D-NA POPOVICI: Supun la vot acest proiect de hotărâre.
-16 voturi pentru
-7 abțineri
PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ODINEA DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Modificare
P.U.Z. aprobat prin HCL nr. 293/2015 ZONĂ MIXTĂ: COMERȚ,
SERVICII, BIROURI ”OPEN VILLE” – Modificare UTR2” str. A.
Demetriade nr.1, Timișoara
D-NA POPOVICI: Supun la vot acest proiect de hotărâre.
Proiectul a întrunit doar 13 voturi pentru și 8 abțineri.
Nu s-a plans nimeni că nu a funcționat aparatul?
DL. PRIMAR: Este cineva care a vrut să voteze și nu i-a mers? Uitațivă pe
listă vă rog
D-NA POPOVICI: Ținând cont că aceste aparate au voința lor proprie,
supun din nou la vot acest proiect. Inițiez procedura de vot:
-14 voturi pentru
-8 abțineri

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ODINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeței suprafeței terenului înscris
în C.F. nr. 431044 Timișoara, cu nr. top 1915/635-637, 1914/635-637, de la
2877 mp (din acte) la 2790 mp. (măsurată)
D-NA POPOVICI: Supun la vot acest proiect de hotărâre:
-16 voturi pentru
- 7 abtineri
PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ODINEA DE ZI
Proiect de hotărâre privind organizarea Zilelor Energiei Timișoara 2017 în
cadrul European Sustainable Energy Week
DL. DIACONU: Trebuiesc nominalizați doi consilieri locali care vor
participa la Săptămâna Energiei la Bruxelles.
DL. GRIGOROIU: Îl propun pe dl. Ștefan Sandu.
D-NA POPOVICI: Aștept a doua propunere.
DL. IDOLU: Nu am citit materialul.
D-NA POPOVICI: Se presupune că ați primit materialele cu 5 zile înainte și
ați avut timp să le aprofundați.
DL. PRIMAR: Este vorba de 19-25 iunie la Bruxelles.
D-NA POPOVICI: Înțeleg că nu dorește nimeni să mai participle?
DL. PRIMAR: În aceste condiții vă rog să faceți un amendament.
DL. DIACONU: Întreaga săptămână este într-adevăr 19-25 iunie, dar
perioada de participare este 20-22 iunie.
DL. PRIMAR: Dacă nu dorește nimeni să participle vă rog să faceți un
amendament prin care să mandatați primarul să numească pe cineva.
D-NA POPOVICI: Haideți să mai facem o încercare, pentru perioada 20-22
iunie. Dl. Radu Dimeca este a doua propunere.
Supun la vot cele două propuneri:
-18 voturi pentru
- 4 abtineri

PUNCTUL 8 ANEXĂ LA ODINEA DE ZI
Proiect de hotărâre privind înfiintarea Directiei de Asistentă Socială a
municipiului Timișoara și aprobarea Organigramei și a Statului de Functii
pentru aceasta

D-NA POPOVICI: La acest punct, d-na Maria Stoianov s-a înscris pentru a
lua cuvântul.
D-NA DIRECTOARE STOIANOV: Mai întâi aș adresa rugămintea
domnului primar să retragă acest punct de pe ordinea de zi pentru că a apărut cu
jumătate de oră înaintea ședinței de plen și nu a fost timp nici pentru consilierii
locali, nici pentru funcționarii care sunt implicați și afectați de această măsură să-l
studieze și să înțeleagă consecințele juridice ale acestei hotărâri de consiliu local.
DL. PRIMAR: Proiectul este legal, are și avizul Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici și, drept urmare, cine e funcționar public rămâne funcționar
public, vor fid oar schimbări de așezare internă și bineînțeles la nivelul funcțiilor
de conducere, care sunt altfel pe o direcție gândită în acest fel, față de funcțiile de
până acum. Nu sunt motive să retragem acest proiect pentru că, vă aduc aminte că
de un an de zile tot încercăm să restructurăm și să reformăm zona socială. Vrem să
o facem să meargă mai bine, nu are nimeni vreo țintă în a da pe cineva afară, ba
dimpotrivă va trebui să mai angajăm persoane, însă vrem să așezăm lucrurile mai
bine, mai funcțional. Nu suntem pripiți, vă aduceți aminte că discuțiile pe acest
subiect sunt foarte foarte vechi.
D-NA DIRECTOARE STOIANOV: În acest caz, dacă dl. Primar nu
dorește să retragă acest punct de pe ordinea de zi, vă rog domnilor consilieri locali
să votați respingerea acestui proiect pentru că nu au fost analizate, și eu în acest
moment neavând timpul necesar să-l studiez, nu au fost analizate toate consecințele
juridice ale acestei hotărâri de consiliu local și, drept urmare, ați face un lucru
ilegal.
DL. PRIMAR: Doamna directoare, una din consecințe este că nu veți mai fi
dvs. directoare, dar nu cred că acesta este un motiv să ținem pe loc o structură atât
de complexă și de importantă. Noi nu facem structurile pentru ca cineva să fie
veșnic într-o poziție și când lucrurile nu merg bine. Nu se face nimic ilegal, evident
că există toate avizele de legalitate acum, iar la punerea în practică, atunci când
anumite persoane vor fi mișcate de pe o poziție pe alta, tot cu avize de legalitate se
va face pentru că nu e nimeni inconștient să facă ilegalități, dar nu merge că fiecare
trebuie să stea pe poziția care îi place mușchilor lui.
D-NA DIRECTOARE STOIANOV: Aș mai avea o întrebare. Aveți vreo
nemulțumire legată de activitatea mea, d-le Primar?

DL. PRIMAR: d-na directoare, noi vorbim aici despre Direcția Socială ca un
ansamblu foarte complex și nu vorbim despre o persoană. Organigrama înseamnă
altceva. Atitudinea dvs. inclusiv de astăzi vă pune într-o lunmină negativă, așa cum
v-ați mai pus singură și în alte ocazii. Eu zic să nu mai zăbovim pe discuții legate
de persoane pentru acum noi discutăm o structură și discutăm totul prin prisma
legalității.
D-NA POPOVICI: Acest proiect este supus consiliului pentru aprobarea
legalității introducerii lui în ultimul moment pe anexa ordinei de zi. Nu discutăm
despre nivelul de competență al angajaților acestei direcții. Discutăm doar despre
legalitatea introducerii acestui proiect cu trei ore înainte de plenul consiliului, fără
să existe timpul necesar pentru aprofundare.
DL. ORZA: Eu voiam, așa cum ați zis, nu am apucat să citesc proiectul,
decât să mă uit așa în mare peste organigramă, sigur că ocupându-mă un număr
mare de ani de Direcția Socială am sesizat niște chestiuni, dar nu vreau să intru în
detalii pentru că nu am apucat să le citesc aprofundat. Un singur lucru mă frapează
din nou. Iar se schimbă denumirea centrului de pe Calea Lipovei. Nu știu, cineva
are o obsesie cu el să îi schimbe denumirea, chiar nu înțeleg de ce trebuie să îi
schimbăm denumirea. Asta să zicem că ar fi cea mai mică problemă, cea mai mare,
din punctul meu de vedere ar fi că nu am apucat să îl citesc și înțeleg că nici
oamenii din executivul primăriei care răspund direct de proiectul respectiv nu l-au
văzut. Asta ar fi una dintre probleme, într-adevăr se discută demult subiectul cu
reorganizarea direcției, dar nu înțeleg de ce trebuie să se facă așa. Nu înțeleg de ce
este ambiția cuiva să schimbe denumirea respectivă, doar pentru că am ținut eu
personal la acele denumiri pe care le sărbătorim de 10-15 ani, asta mi se pare o
chestiune de-a dreptul penibilă.
DL. PRIMAR: Eu aș vrea să explice cine știe, care este originea ideii de a se
schimba această denumire. Dar la nivel de denumiri noi putem să modificăm și
astăzi printr-un amendament. Nu am nicio legătură cu niciun fel de denumiri și nici
nu știu istoria lor.
D-NA GABRIELA CURUȚ: Sunt director executiv adjunct la direcția de
asistență socială comunitară. Referitor la denumirea centrului, istoria lui este că
acest centru a fost creat prin primul proiect cu finanțare externă al Municipiului
Timișoara, pe fondur phare, prin programul Ecosuverture, în perioada 1999 – 2001,
a fost derulat acel proiect pe care l-am coordonat personal și după finalizare și

dotare a fost inaugurat pe data de 08 noiembrie 2002. Din acest motiv a și purtat
numele de Centrul de zi pentru persoane vârstnice Sf. Arhangheli Mihail și Gavril.
Acum motivul pentru care se schimbă nu pot să îl spun eu, nu îl cunosc, însă dacă
ar fi să ținem totuși la istoria orașului, să ținem cont că este primul proiect cu
finanțare externă a municipiului.
DL. PRIMAR. Mie mi se par pertinenete argumentele, dar este cineva care
poate să explice, să argumenteze pentru cealaltă denumire? Dacă nu există atunci
faceți un amendament și eu vă îndemn să votați amendamentul.
D-NA POPOVICI: Se pare că nu este nimeni care să ne ofere astfel de
detalii, dar idea în sine și importantă nu constă în faptul că s-a schimbat denumirea
unui centru. Să nu trecem cu vederea peste aspectul important: cu trei ore înainte de
plen s-a introdus acest proiect care schimbă radical politica social a Primăriei
Timișoara, fără să se acorde timpul consilierilor pentru a putea să aprofundeze o
problem atât de importantă. Nu vorbim despre ecarisaj, nu vorbim despre
întreținere de parcuri, vorbim despre politica social a primăriei Timișoara și
consider că trebuie să îi acordăm respectful cuvenit.
DL. MOȘIU: Eu fac um amendament ca Centrul de Zi din Lipovei să-și
păstreze denumirea tradițională. E o aberație ce s-a întâmplat.
DL. PRIMAR: Eu îndemn să se voteze un astfel de amendament. Domana
președintă de ședință, stimați colegi, nu sunteți la prima vedere pentru că noi de un
an cel puțin încercăm să facem această schimbare. Dacă veți arunca o privire pe
organigramă veți vedea că sunt lucruri pe care le-ați mai văzut. De aceea l-am și
pus la vot pentru astăzi, ca să nu mai tergiversăm că a trecut atâata vreme de când
vrem să așezăm lucrurile cum trebuie.
D-NA GABRIELA CURUT: În art. 4 se menționează că se desființează
toate instituțiile publice existente în acest moment în domeniul social. Conform
legislației în vigoare, în momentul în care se desființează instituții publice, din
cunoștiințele mele, trebuie o dezbatere publică înainte de supunerea la vot
consiliului local.
D-NA POPOVICI: D-na secretar, puteți să ne lămuriți în această privință?
D-NA DIRECTOARE STOIANOV: Este necesară dezbatere publică.
DL. BORDEAȘU: D-le primar, însuși dvs ați spus la început, dacă bine îmi
amintesc că și punctul acesta poate să mai aștepte. Lăsați-l să fie dezbătut public,
că iar se deschide o discuție aprinsă și nu-și are sensul.

DL. PRIMAR: De acord. Am spus și la început că nu este așa o urgență.
Acum de un an și ceva vrem să facem restructurarea și mai amânăm până la
următoarea ședință. Putem să facem această amânare, chiar nu am nicio ambiție să
nu o facem.
D-NA POPOVICI: Dvs. doriți retragerea?
DL. PRIMAR: Îl retrag, că dacă îl supun la vot trece, vă dați seama. Îl retrag
însă îi rog pe toți lucrătorii din structurile sociale să înțeleagă că nimeni nu îi dă
afară, nu se face o desființare cu consecința de disponibilizare a cuiva și am măsura
cuvintelor, ci fiecare se va regăsi în poziții cât mai apropiate de cele de până acum
într-o nouă organizare internă care sigur va fi mai bună. Stimați colegi atât vă spun:
această politică am aplicat-o la mai multe structuri. Direcția de Evidență a
Populației a trecut prin așa ceva pe același principiu. Când grupul de consilieri
județeni PNL a sprijinit la vot în Consiliul Județean organigrama, domnul
președinte de atunci, actualul prim ministru mi-a spus cî s-a inspirat din maniera de
abordare a lucrurilor pe care o am eu vis a vis de atâtea structuri cu personalitate
juridică ce devin un fel de stat în stat și nu numai atât, dar trebuie să aibe fiecare o
structură de resurse umane, una juridică, una de control managerial, una de control
intern, una de audit, una de achiziții publice și pui o mulțime de oameni în poziții
unde defapt ei nu au ce face. Atunci faci o structură mai mare, fără personalitate
juiridică, în care creezi pentru fiecare dintre aceste lucruri la care te obligă legea,
structurile de rigoare și pe cei care chiar nu se justifică să rămână în astfel de
structuri, îi așezi în alte părți. Așa am făcut și în Primăria Timișoara acum în urmă
cu câteva săptămâni și așa vom face și mai departe. Nimeni nu va fi dat afară în
urma reorganizării. Să fiți liniștiți cu toții.
D-NA POPOVICI:
Mulțumim d-le Primar pentru lămuriri. Să
concluzionăm, în urma solicitării domnului Primar, punctul numărul 8 de pe Anexa
la ordinea de zi, referitor la Proiectul de hotărâre privind înființarea Direcției de
Asistență Socială a municipiului Timișoara și aprobarea Organigramei și a Statului
de Funcții pentru aceasta a fost retras.

PUNCTUL 9 ANEXĂ LA ODINEA DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural prioritar
Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021 pentru anul 2017, a criteriilor

organizatorice și valorice anuale, a valorii finantării și încredintarea realizării
programului prioritar cultural Asociatiei Timișoara Capitală Culturală
Europeană
DL. DIACONU: Am un amendament cu privire chiar la titlu, pentru că sunt
doi pași în această procedură de finanțare, astfel încât am să vă rog să aprobați
modificarea titlului prin eliminarea “și încredințarea realizării programului prioritar
cultural Asociației Timișoara Capitală Culturală Europeană” pentru că mai este un
pas până la încredințare de punere a unor documente.
D-NA POPOVICI: Vă rog să precizați cum doriți să fie titulul proiectului.
DL. DIACONU: Proiect de hotărâre privind aprobarea programului cultural
prioritar Timișoara Capitală Europeană a Culturii 2021 pentru anul 2017, a
criteriilor organizatorice și valorice anuale, a valorii finanțării
D-NA POPOVICI: Supun la vot amendamentul propus de domnul
viceprimar Dan Diaconu.
-19 voturi pentru
- 3 abtineri
Supun la vot întregul proiect de hotărâre:
-17 voturi pentru
- 6 abtineri

PUNCTUL 10 ANEXĂ LA ODINEA DE ZI
Informarea cu nr. SC2017 – 11910 referitoare la Raportul de activitate
privind deplasarea la Szeged, în Ungaria, în perioada 18-21 mai 2017
D-NA POPOVICI: Am luat la cunoștință.
PUNCTUL 11 ANEXĂ LA ODINEA DE ZI
Informarea cu nr. 10172 din 2017 referitoare la Raportul de activitate privind
deplasarea la Garlsruhe, în Germania, în perioada 27-30 aprilie 2017
D-NA POPOVICI: Am luat la cunoștință.

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI
Interpelările consilierilor municipali
D-NA MARIȘ: Aș vrea să fac o interpelare către RATT, în sensul că am
primit sesizări din partea cetățenilor din zona mehala cu privire la frecvența de
circulație a tramvaiului 5, care întârzie foarte mult, circulă din 45 în 45 de minute.
O altă problemă, tot pentru RATT, este construirea unui acoperiș la o stație, tot a
tramvaiului nr. 5, stația denumită Madona.
D-NA POPOVICI: Ați depus și în scris?
D-NA MARIȘ: Acum o depun.
D-NA POPOVICI: Având în vedere că dl. Director Goia este aici, ne puteți
oferi niște răspunsuri la cele două interpelări, ca să scurtăm circuitul?
DL. DIRECTOR GOIA: nu s-a înregistrat.
D-NA POPOVICI: Vă mulțumim pentru precizări.
DL. CĂLDĂRARU: Mă adresez domnului primar. Așa cum ați spus-o și
astăzi d-le primar vă rog frumos să lansați studiul de fezabilitate pentru Sala
polivalenta.
D-NA POPOVICI: Este o interpelare?
DL. CĂLDĂRARU: Da.
DL. PRIMAR: Da, eu, evident că nu mă joc cu vorbele și mai ales când
subiectul este unul atât de important, eu nu îmi pot imagina cum cineva poate
persista într-o asemenea aberație, de a lăsa Timișoara fără sală polivalentă și prin
urmare avem cadrul, pentru că avem poziții generice în buget de studii de
fezabilitate, să demarăm studiul de f3ezabilitate pentru Sala polivalentă, pe care neo asumăm pe venituri proprii, dar în timp vom găsi finanțare. Nu se poate așa ceva
și eu astăzi la conferința de presă, după ce am avut o discuție cu domnul președinte
al Consiliului județean și l-am invitat să nu pună la vot demararea procedurilor la
nivelul Companiei Naționale de Investiții pentru realizarea Sălii Polivalente în
Giroc. L-am rugat să nu facă asta, să vină să stăm de vorbă vineri pentru că eu am o
propunere pentru dânsul, care cred că și politic este foarte rezonabilă și anume să
încheiem un protocol bazat pe hotărâri de Consiliu Local Municipal Timișoara și
hotărâri de Consiliu Județean Timiș, că atunci când sala va fi gata Compania
Națională de Investiții o va da în coproprietate celor două structuri, să nu existe
ambiții personale, orgolii, lucruri de genul acesta. Dânsul m-a refuzat, ceea ce se

poate, totul se poate dacă vrem. Așa cum noi facem în colaborare cu Politehnica o
sală și va fi în coproprietate, așa se poate și asta să se întâmple. Eu am propus să
facem asta și pentru Stadion, ca să putem noi, care avem mult mai ridicată
capacitatea să ne ocupăm de stadion, în fine nu se dorește pentru că acolo sunt
orgoliile și interesele, care nu au cum să fie curate. Dacă Săli Polivalente sunt,
repet câteva orașe, în Iași, Cluj, Oradea, Constanța, Brașov, Craiova, București
ș.a.m.d., numai în timișoara să nu fie. Nu se poate așa ceva și nu e niciun motiv.
Dvs. sunt convins că știți cu toții despre ce cale ferată vorbim: despre acea cale
ferată îngustă care a servit cândva transportului uzinal, care trece prin zona Cerna,
la marginea acelei parcele imense unde noi putem face nu doar Sala polivalentă,
acolo este loc pentru 5 obiective mari. Acea cale e degrevată demult, ea nu e
folosită, aparține Coltermului și nu comportă nicio dificultate de niciun fel, atâta tot
că nimeni nu s-a ocupat de ea să o și scoată fizic, dar e la marginea unui domeniu.
Nu există, nu se știe cu ce să se vină ca pretext și atunci altă soluție nu există, asta
este una extremă, dar Timișoara nu va rămâne fără sală polivalentă, repet d-le
consilier local, ce am spus în conferința de presă se va întâmpla și vom da drumul.
Dacă Compania națională de investiții va fi lăsată să facă ceea ce și-a propus,
pentru că sunt de câțiva ani începute diligențele și nu a fost nicio obiecție la
această locație, va putea să folosească studiul de fezabilitate pe care îl facem noi și
se mai câștigă timp, dar noi nu stăm pe loc, iar consilierii județeni PNL nu vor vota
niciodată pregătirea terenului din Giroc pentru un asemenea scop.
D-NA POPOVICI: Mulțumim domnule primar. Dl. Orza aveți cuvântul.
DL. ORZA: Eu nu fac o interpelare, vreau doar să vă reamintesc, că mă
uitam acum în sală și nimeni dintre cei care se află acum, în momentul acesta, la
această masă nu își mai aduce aminte probabil, decât din presă, pentru că nu au fost
implicate persoanele în această discuție și în acest subiect pe care vreau să îl readuc
în atenție. Probabil presa își mai aduce aminte. Compania Națională de Investiții a
pornit un program, era guvernul Tăriceanu pe atunci, de construcție de bazine
olimpice în țară. Nu prea se înghesuiau orașele atunci, mai degrabă cluburile
sportive gen Dinamo-Steaua. Pe același principiu erau gândite aceste proiecte, erau
niște proiecte standard și orașul trebuia să pună la dispoziție terenul și să preia în
administrare apoi obiectivul respectiv. S-a schimbat guvernul între timp, a venit
guvernul Boc și datorită unei povești similare între Primărie și Consiliul Județean,
în oglindă de data aceea. Cei care doresc azi să se facă pe raza orașului, atunci

doreau să se facă în altă parte, dar nu asta e important. Important este că datorită
aproape acelorași puncte slabe pe care le are comunitatea timișoreană, s-a ratat
bazinul olimpic, nu numai în Timișoara și pe raza județului. A venit criza și
Compania Națională de Investiții a făcut “pa – pa” la toată țara. Cred că la Dinamo
au apucat să facă bazinul olimpic. Eu acum privesc la ce se întâmplă și vreau să
spun un lucru. Genul acesta de orgolii, în timp și în ochii cetățenilor vor conta
extrem de puțin. Nimeni nu își va aduce aminte cine a vrut bine, cine a vrut rău,
care a fost băiatul bun din poveste și care a fost băiatul rău. Se vor uita doar și vor
vedea că nu s-a întâmplat să apară o sală de sport nici în Timișoara și poate nici în
județ. Acum eu, marcat de acea întâmplare vă spun un lucru. Dacă ne uităm pe
Google la orașul Timișoara și la zona metropolitană și facem abstracție de niște
denumiri care mai apar pe ici pe colo de comune peri-urbane, vom vedea că defapt
e zona metropolitană Timișoara. Eu nu am niciun fel de partis – pris legat de cine
să facă sala asta, dar vă spun un lucru. Dacă există bani și există oportunitatea să se
facă, din punctul meu de vedere să se facă oriunde numai să se facă pentru că vom
ajunge poate să nu o avem în final. Eu zic că mai bine o avem undeva decât să nu o
avem deloc. Acesta este punctul meu de vedere fără niciun fel de partis – pris, doar
cel legat de obiectivul în sine.
DL. PRIMAR: Eu vă asigur că o vom avea. O vom avea pentru că o începem
noi. Avem un grad de îndatorare foarte redus, tocmai am achitat cele 50 de
troleibuze, până la toamnă achităm și cele 30 de autobuze, știm că licitația a fost
făcută de administrația precedentă și s-a început plata pentru ele, dar grosul de bani
a fost în acești ani. Stăm foarte foarte bine și suntem capabili să ne facem un astfel
de obiectiv și îl vom face. Ne va judeca posteritatea dacă nu facem în Timișoara
această sală. Da domnul fost viceprimar Orza, pe vremea aceea, când erați
viceprimar, era o dispută în care eu, nu numai că m-am exprimat public de partea
Primăriei, consecvent cu ceea ce vreau acum, dar i-am și propus primarului
Ciuhandu depășirea impasului și a și agreat soluția, pentru că la acea vreme am
făcut un schimb de terenuri între Politehnică și Primărie prin care s-a creat o
suprafață compactă, mare în acea zonă, pentru dezvoltări de obiective ca și acesta.
Acolo putea fi amplasat și bazinul de înot, putea să se amplaseze orice în urma
acelui schimb pe care l-am făcut la acea vreme, între Politehnică și municipiul
Timișoara. Deci toate aceste motive invocate n-au nicio substanță și noi nu avem
altă variantă de a reacționa decât apucându-ne să facem sala, pentru că ea este

vitală pentru oraș. Nu e vorba aici de faptul că nu e departe Girocul, ci e vorba de
următoarele lucruri pe care eu le-am mai spus: de faptul că la Giroc ajungi pe o
singură stradă chiar dacă o facem de 4 benzi. La limită putem să o facem, că atât e
de mic ecartul stradal, n-ai altă arteră decât pe acolo, nu poți pune decât un singur
mijloc de transport acolo, nu ai utilități, nu ai căi de acces amenajate. Dincoace
totul există și evident și costurile sunt mult mai mici acolo și dacă faci amenajări,
parcări, ele nu sunt folosite și de alt obiectiv public. Că poate în mintea unora sunt
și alte obiective. Dincoace aceleași parcări se pot folosi și pentru stadion și pentru
polivalentă și pentru bazinul de înot și pentru central medical de excelență care se
va face și pentru celelalte obiective, că încă mai este teren. Toată logica lucrurilor
duce la amplasarea sălii aici. Este în mod evident o imixtiune a politicului, într-o
manieră deplasată. Invit încă o dată, în pofida vorbelor grele la care ajungem în
mod inevitabil cu atitudinile destructive de boicot. În pofida vorbelor, vin încă o
dată acum și spun: vreau să facem un parteneriat pentru că nu construiește sala nici
într-o variantă, dacă mergem pe bugetul de stat, nici primăria și nici Consiliul
județean, că nu dă guvernul bani nici Primăriei și nici Consiliului județean.
Construcția sălii o face Compania Națională de Investiții și la sfârșit o transferă în
proprietate și putem să împăcăm și administrația municipală și cea județeană,
orgoliile nu sunt la mine nici într-un caz, printr-un astfel de parteneriat 50%-50%,
chiar dacă terenul îl pune primăria. Nu e nicio problemă, facem parteneriat 50-50%,
nu trebuie decât un vot în consiliul local cu 18 voturi pentru asta și am rezolvat
problema.
D-NA POPOVICI: mulțumim d-le primar pentru explicații. D-le consilier
Căldăraru, aveți și interpelarea în scris sau doar verbal ați depus-o?
DL. CĂLDĂRARU: Doar verbal.
D-NA POPOVICI: Am întrebat doar ca să știu, să o predați d-nei secretar în
cazul în care o aveți și în scris și așteptați răspunsul în scris.
D-NA TÎRZIU: D-le primar, în spiritual discuției pe care am avut-o în pauza
de șampanie, vă solicit identificarea unei locații adecvate pentru realizarea unui
Muzeu al premierelor, având în vedere că Timișoara este prin excelență un oraș cu
peste 100 de premiere și putem aduna în această locație, în acest muzeu istoria
fiecărei premiere pentru Timișoara. De asemenea a rămas că veți identifica o
locație foarte bună pentru un Muzeu al calculatorului și al tehnicii de calcul, unde

Timișoara are din nou un cuvânt greu de spus în evoluția calculatorului în
România.
D-NA POPOVICI: Mulțumesc d-na consilier, aveți interpelarea și în scris
sau doar verbal?
D-NA TÎRZIU: Doar verbal.
DL. PRIMAR: Da am avut o discuție în pauza de cocktail cu doamna
consilier local, care mi-a propus această idée. Consider ideea excelentă și vom găsi
o locație și pentru Muzeul Calculatoarelor. Cred că locația potrivită ar fi primăria
veche, de unde noi am mutat structurile aparatului primăriei care funcționau acolo,
doar că acea clădire trebuie să fie reabilitată. Fie acolo, fie pe V. Alecsandri, în
clădirea pe care o vom reabilita. Vom vedea. Ne trebuie minim 200 mp pentru
Muzeul Calculatoarelor și sigur ne va trebui mai mult pentru Muzeul Premierelor
Timișorene. E o idee foarte bună și cred că tot acolo în zona centrală, în una dintre
aceste clădiri eventual, în clădirea de pe Mărășești unde a fost dermatologia, poate
reușim să avem spațiu și pentru așa ceva. Mă gândesc și în perspectivă la aripa
unde acum încă funcționează Spitalul Municipal va fi disponibilă. Analizăm și
vrem să rezolvăm ambele probleme aduse în discuție de d-na consilier.
D-NA POPOVICI: Mulțumim d-le primar.
DL. GRIGOROIU: D-le Primar, în urma unei discuții cu un grup de tineri
care practică un sport numit fitness urban v-aș ruga să dispuneți identificarea unui
teren pentru construcția unui astfel de parc. Este un parc, cum s-ar spune pentru
culturism: niște bări, este o construcție foarte simplă și există o comunitateîn oraș
care și-a arătat deschiderea. Pot să depun în scris un model de astfel de parc. Nu cu
aparate de fitness, doar cu bări.
DL. PRIMAR: Aparatele de fitness sunt bune și pentru culturism, nu mă
pricep să știu care sunt exact dorințele acelor cetățeni, dar cu aparate de fitness
există în Complexul studențesc, acolo unde erau terenuri pe care se bătea mingea și
erau deranjați studenții din cămine, am făcut un teren cu aparate de fitness. Sunt tot
felul de fiare de care se poate trage și se poate face așa ceva.
DL. GRIGOROIU: Construcția arată ca niște scări, cum sunt cele montate
în sălile de sport și dispuse perpendicular mai multe bări.
DL. PRIMAR: Faceți în scris interpelarea și o vom da în lucru, vom analiza.
Noi dorim să dăm satisfacție cât mai multor componenete ale comunității.

D-NA POPOVICI: Dacă nu mai există interpelări, vă mulțumesc pentru
ședință și vă doresc un super, extra, mega weekend.
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