ROMANIA
JUDETUL TIMIS
TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 03-08-2010 cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Presedinte de sedinta
- Cons. Jumanca Romanita
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 19.
Au absentat: Sandu Constantin, Mosiu Simion, Szabo Francisc,
Ciuhandu Ovidiu, Jichici Ciprian, Borza Claudia, Gemeniuc Elena, Toanca
Radu.
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu,
domnul viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si
domnul secretar Ioan Cojocari;
Sedinta a fost convocat prin Dispozitia Primarului Municipiului
Timisoara nr. 1443 din data de 30.07.2010
ORDINEA DE ZI:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprobarea Procesului – Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Timişoara din data de 29.07.2010.
Proiect de hotărâre privind modificarea destinaţiei din muzeul industriei berii în
muzeul Revoluţiei Române din Decembrie 1989 pentru spaţiul din Complex Bastion –
partea dreaptă.
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului
de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public – Direcţia
Poliţia Comunitară Timişoara.
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei Direcţiei Fiscale a
Municipiului Timişoara.

6.

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii, Organigramei şi
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor
Timişoara.
MATERIAL SUPLIMENTAR LA ORDINEA DE ZI

1.

Proiect de hotărâre privind atribuirea suprafeţei de 100, 00 mp din suprafaţa utilă
totală de 136,25 din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str.
George Coşbuc nr. 5 către beneficiarul Legii nr. 341/2004 , domnului Petre Petrişor.

D-na JUMANCA: Declar deschisa sedinta festiva de consiliu din 3 august 2010,
Ziua Timisoarei, zi ce a devenit ziua orasului nostru prin HCL nr. 217/1999 si marcheaza
momentul intrarii trupelor romanesti in Timisoara in data de 3 august 1919 si instaurarea
administratiei romanesti. Dau cuvantul domnului primar Gheorghe Ciuhandu.
Dl. PRIMAR: Onorat Consiliu Local, doamnelor si domnilor, la 3 august 1919,
prin intrarea armatei romane si instaurarea administratiei publice romanesti in Timisoara
incepe perioada de istorie contemporana a orasului nostru. Dar istoria Timisoarei coboara
pana in Evul Mediu, mai exact la 1212 cand este atestata pantru prima data intr-un
document al regelui Andrei al II-lea cetatea Timisoarei.
De-alungul timpului Timisoara a fost resedinta regala resedinta de pasalac,
capitala Banatului timisean, camp de batalii dar si loc de dezvoltare pasnica si
armonioasa intre diversele etnii ale locului, romani, germani, maghiarai, sarbi, slovaci,
evrei, etc
Istoria moderna a Timisoarei incepe cu eliberarea orasului de sub dominatia
turceasca prin Eugen de Savoya in octombrie 1716 . Au urmat 2 secole de dezvoltare
continua caracterizate prin cresterea orasului, crearea unor servicii si imbunatatirea
confortului citadin.
Oras liber regesc din 1781 statut care ii confera noi posibilitati orasul cunoaste in
sec al XIX-lea o dezvoltare accentuata materializata prin darea in exploatare a liniei
ferate Timisoara-Szegedin in 1857, introducerea telefoniei in 1881, introducerea
iluminatului electric in 1884, Timisoara fiind primul oras european iluminat electric pe
domeniul public, tramvai electric in 1899, navigatia pe Canalul Bega.
In conditiile create dupa prabusirea monarhiei dualiste in noiembrie 1918 orasul
este ocupat de trupe sarbesti si mai apoi de trupele coloniale franceze. In urma tratativelor
de pace de la Paris se produce partajul Banatului istoric, 2/3 din acestea impreuna cu
capitala sa istorica Timisoara lipindu-se Romaniei.
In 3 August 1919 trupele romane sub conducerea viitorului general Economu,
atunci colonel intra in Timisoara iar in cursul aceleiasi zile primul ministru Ionel Bratianu
insotit de Stefan Ciciopov, ministru in Consiliul Dirigent prezidat de Iuliu maniu, il
inscauneaza pe dr. Aurel Cosma drept prim prefect al judetului Timis-Torontal.

La 10 august o mare adunare populara a svabilor banateni valideaza alipirea la
Romania .
In 1920 se inaugureaza Scoala Politehnica, orasul se dezvolta prin inglobarea unor
comune periurbane.
In 1940 orasul avea peste 100 000 locuitori si devenea cel mai important oras din
vestul tarii, resedinta tinutului Timis.
Razboiul provoaca distrugeri repatate in 1944 prin bombardamente aeriene dar
viata isi continua cursul normal si incepe reconstructia. Anii imediat urmatori sunt
beneficiu pentru oras. Crearea Mitropoliei Banatului si inaugurarea Catedralei
Metropolitane ctitorita de Regele Mihai in 1946, infiintarea Universitatii de Vest prin
grila lui Sever Bocu in 1945, Agronomiei si Medicinei ca institutii separate, Opera
Romana in 1947 sunt evenimente definitorii pentru oras. La fel si aparitia teatrelor
german si maghiar la 1953 iar a Teatrului National in 1970.
Dezvoltarea a continuat firesc si fara excesele facute in alte zone al tarii.
Ultimii ani ai dictaturii ceausiste sunt ani de stagnare si de lipsuri, abuzuri ale
autoritatilor comuniste.
16 decembrie 1989 este data definitorie pentru refuzul timisorenilor de a se mai
supune unui regim condamnat de istorie. Miscarile de strada culmineaza cu eliberarea
orasului pe data de 20 decembrie 1989, Timisoara fiind primul oras liber de dictatura
comunista. Urmeaza ani de incertitudini si cautari ale drumului spre democratie,
economie libera si privatizare.
Proclamatia de la Timisoara din martie 1990 sintetizeaza programatic toate aceste
preocupari.
Dezvoltarea din ultimi , investitiile masive au creat locuri de munca si noi surse
de venit pentru oras.
Este un semn pozitiv care ne arata ca suntem pe calea cea buna. La fel cum sunt si
marile lucrari de infrastructura incepute si continuate pe teritoriul Timisoarei care vor da
orasului o fata noua, moderna si europeana. In acelasi timp trebuiesc intensificate
stradaniile spre autonomie locala si descentralizare administrativa. Avem conditile si
capacitatile necesare si am dovedit ca suntem in “fruncea” tarii nostre Romania.
In perspectiva istorica deschisa de 3 august 1919, Timisoara a cunoscut o
dezvoltare importanta care o aseaza in randul marilor orase ale Romaniei. In Europa
Timisoara este o referinta prin eroismul cetatenilor sai care si-au castigat libertatea prin ei
insisi.
Fie ca noi, cei de astazi sa fim demni de inaintasii nostri, sa reusim impreuna
dincolo de partizanate politice sau de alta natura sa construim o Timisoara moderna ,
europeana pe care ne-o dorim cu totii.
Traiasca Timisoara!
D-na JUMANCA: Va multumesc! In continuare aprobam procesul-verbal al sedintei
C.L.M.T din data de 29.07.2010.
Cine este pentru ?
- 19 voturi pentru
Dl. PRIMAR: Eu as mai dori sa introduc pe ordinea de zi un punct care se refera la
sediul PSD, respectiv la o comunicare facuta de un executor judecatoresc care ne cere ca

in termen de 10 zile sa luam atitudine fata de o sentinta judecatoreasca sa o punem in
aplicare.
V-am facut o informare din partea orasului Taizhou din China pe care am primito saptamana trecuta.
In aceasta informare cei de la Taizhou ne lanseaza o invitatie de a participa la expozitia
de la Shanghai 6 zile pe fonduri propri si cu finantarea drumului urmand ca dupa aceea 2
zile sa fim invitati in orasul Taizhou care se afla la vreo 200-300 km de orasul Shanghai
pe spesele consiliului local Taizhou.
Parerea mea este ca sunt niste sume exagerate, era de datoria mea sa va aduc la
cunostinta aceasta invitatie pentru ca o primisem oficial adresata Consiliului Local.
Parerea mea strict personala este ca nu este indicat sa mergem pentru ca aceste
costuri sunt enorme si in conjunctura actuala orasul nu si le poate permite. Daca exista
din partea Consiliului Local persoane doritoare sa mearga pe spese propri in conditiile
astea putem sa trimitem o scrisoare la Taizhou dar eu personal nu am sa ma duc si
recomand ca pe banul public sa nu facem asemenea deplasari.
Perioada nu este definita, pana in 31 octombrie 2010.
D-na JUMANCA: Supun la vot introducerea materialului suplimentar pe ordinea de zi.
-5 voturi pentru
- 9 voturi impotriva
- 3 abtineri
Dl. PRIMAR: Acest proiect de hotarare privind atribuirea suprafetei de 100 mp. Din
totalul de 136 mp. Din SAD , str. Cosbuc nr. 5 catre beneficiarul Petre Petrisor.
D-na JUMANCA: Introducerea acestui material suplimentar a cazut.
Dl.SECRETAR: Din punctul de vedere al executivului , executivul l-a supus aprobarii
Consiliului Local. Daca Consiliul Local a votat sa nu intre pe ordinea de zi, nu intra . Nu
este vina primarului in aceasta situatie.
D-na JUMANCA: Cine este pentru ordinea de zi ?
- 18 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea destinaţiei din muzeul industriei berii în muzeul
Revoluţiei Române din Decembrie 1989 pentru spaţiul din Complex Bastion – partea
dreaptă.
DL. GRINDEANU : Avand in vedere ca suntem doar 19 consilieri in sala, haideti sa
votam cu totii fiind o chestiune de 2/3.
D-na JUMANCA : Cine este pentru ?
-18 voturi pentru
- 1 abtinere

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
Dl. EHEGARTNER : Doresc sa fac un amendament la aceasta organigrama si este
vorba de faptul ca domnul primar la precedenta sedinta de plen a promis consilierilor un
spatiu in care sa-si desfasoare activitatea intre plenurile sedintelor, am dori sa fie introdus
in organigrama explicit Aparatul Propriu al Consiliului Local. Acel aparat care conform
legii si Regulamentului de Functionare al Consiliului Local prevede 2 secretari. Doresc sa
fac o precizare vis-a-vis de coordonarea acestui aparat propriu.
Acest aparat sa intre sub coordonarea administrativa a celor 2 viceprimari iar
executiv, din tandemul celor 2 viceprimari sa faca parte fiecare sesiune viitorul presedinte
de sedinta. Propun si constituirea unui birou permanent pe langa acest aparat propriu
constituit din cate un reprezentant al fiecarui partid reprezentat in Consiliul Local.
Dl. PRIMAR : Eu vi-am propus un sediu, o incapere mai mare si ma voi tine de cuvant.
Deja am discutat sambata o propunere de redistribuire de spatii in primarie. In rest e
problema dumneavoastra ca va constituiti in comisii si comitete interimare.
In privinta Aparatului Propriu de lucru al Consiliului Local eu nu am nimic
impotriva.Eu zic sa se pronunte si domnul secretar pentru ca nu este numai treaba mea.
Dl. SECRETAR : Imi pare rau ca trebuie sa-l contrazic pe domnul Ehegartner dar de
data aceasta , sigur ca eu m-as bucura sa scap de atributii pentru ca este o munca in plus.
De data aceasta legea este de partea mea.
Legea 673 privind aprobarea O.G. privind aprobarea organizarii si functionarii
Consiliului Local.
Art.79,alin.1 - « pentru buna organizare a Consiliului Local precum si pentru
solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate
permanenta la comune si orase, 1-2 posturi la municipiu, pe care vor fi incadrate prin
hotarare, persoane care au studii superioare, de regula juridice sau administrative. »
Art. 79, alin.3
- « persoanele incadrate pe posturile potrivit art. 79, alin. 1, isi
desfasoara activitatea sub coordonarea secretarului unitatii administrativ teritoriale si
colaboreaza cu acesta la pregatirea sedintelor Consiliului Local , asigurarea documentarii
si informatii consilierilor , intocmirea si difuzarea de catre acestia a dosarelor de sedinta
si a oricaror alte materiale. »
Din cunostintele mele juridice cand spui coordonare a secretarului, ca e bine ca e
rau situatia aceasta asta ramane de discutat , pe mine chiar ma ajuta treaba aceasta pentru
ca multe se sparg in capul meu. Nu am nimic impotriva ca domnii primar sau domnii
consilieri sa se ocupe chiar daca legea spune ca e sub coordonarea mea.
Dl. STOIA : Domnul secretar ramane in continuare sa coordoneze activitatea doar ca
trebuie sa existe acest aparat de Lucru Permanent al Consiliului Local care se va
subordona viceprimarilor si viitorului presedinte de sedinta. Si domnului secretar. Nimeni
nu va eluda avizul de legalitate care este necesar.

Bineinteles ca domnul primar va fi informat din timp despre ce are de gand un presedinte
de sedinta sa introduca. Mie mi se pare ca din moment ce exista in Regulamentul de
functionare al Consiliului Local Timisoara termenul de aparat propriu, mai mult,
departamentele aparatului propriu format din doua persoane, dintre care una nu exista,
este normal sa punem lucrurile pe fagasul normal.
Dl. SECRETAR : Ele erau puse dar acuma puteti face cum doriti dumneavoastra.
Dl. STOIA : Daca imi spuneti care sunt compartimentele aparatului propriu de lucru al
Consiliului Local, atunci o sa inteleg.
Noi vrem astea doua posturi sa fie ale Aparatului de Lucru al Consiliului Local.
Dumneavoastra le coordonati, va dati sau nu avizul de legalitate, etc.
Dl. SECRETAR : Eu stiu ce am de facut dupa aceea. Daca o interpelare nu va vine la
timp raspund viceprimarii si nu mai raspunde secretarul. Asta e bine.
Dl. PAU: Noi cunoaştem că pentru simplificarea activităţii, fiecare aparat de lucru
trebuie să se subordoneze unei singure entităţi. Subordonarea acestui aparat către mai
multe entităţi nu cred că ar diminua sau nu cred că ar uşura munca acestui secretariat. În
al doilea rând acest aparat de lucru se găseşte la îndemâna administrativului. Suntem
Consiliul Local şi ar fi bine să rămână în subordinea Secretariatului, pentru că vorbim de
administraţie nu de politică. Cel mai bine e să judecăm ce e mai bine pentru Timişoara nu
ce e bine pentru fiecare grup politic.
Dl. ORZA: Dacă am înţeles eu bine, trebuie să rămână cum a fost, adică în subordinea dlui secretar. E şi legea destul de explicită. Pentru mine a fost o surpriză să aud propunerea
d-lui Ehegartner, nu am participat la nicio discuţie pe tema aceasta şi nu văd de ce eu
trebuie să coordonez activitatea secretariatului Consiliului Local. Cu câţiva ani în urmă
viceprimarii nici nu aveau drept de vot în Consiliul Local şi cred că era mai logic să
rămână lucrurile aşa. Că acum s-a introdus posibilitatea ca viceprimarii să voteze e
altceva, dar nu cred că ar trebui să ne amestecăm în coordonarea activităţii Consiliului
Local.
Dl. EHEGARTNER: Se amestecă lucrurile. Era vorba despre două aspecte. Un aspect,
constituirea acestui aparat propriu care e legal şi există prevederi în Regulamentul de
funcţionare. Evident că nu cer o eludare a legii. Coordonarea d-lui Secretar rămâne. Fişa
postului rămâne aceeaşi. Am spus doar că din punct de vedere operaţional să existe
această subordonare.
Dl. MOLDOVAN: Poate este binevenită această iniţiativă şi poate ar trebui să se dea o
mai mare importanţă preşedintelui de şedinţă. Până acum ştiam că preşedintee de şedinţă
urmează în ordinea alfabetică, dl. Secretar îl chema înainte de şedinţă şi îi explica
proiectele de ordinea de zi. Poate ar trebui să modificăm regulamentul. Eu îmbrăţişez
ideea colegilor. Preşedintele de şedinţă, pe perioada unei luni, îşi intră în atribuţii în ziua
imediat următoare şedinţei din luna respectivă. Şi până la şedinţa următoare când
urmează să fie preşedinte, el, cumva cu dl. Secretar şi cu dl. Primar poate chiar e indicat
să colaboreze în elaborarea proiectelor de hotărâri, a iniţiativelor consilierilor. Deoarece
cred că aici e problema, cu iniţiativele consilierilor. Şi toată treaba ar fi rezolvată. Legat
de subordonarea în cadrul organigramei, nici nu mi se pare important unde este pusă
căsuţa .
Dl. SECRETAR: Pentru şedinţa din septembrie pregătiţi modificarea regulamentului
dvs. şi este corect. Dar noi discutăm acum organigrama care nu intră în regulamentul
dvs. Aici e diferenţa. Dacă vreţi să mutăm palierul discuţiei pe regulament, noi oricum o

-

să o pregătim separat această discuţie şi e binevenită. Într-adevăr un preşedinte de la
începutul lunii sa-si intre in atributii.
Dl. STOIA: Îi atrag atenţia d-lui Pau că nu mai trebuie să se mire că un amendament pe
care vrea să-l depună durează două, trei luni sau un an sau nu-l depune deloc. Şi atunci şi
dl. Primar nu va putea la infinit să facă 50 de propuneri de HCL în fiecare lună şi noi să
aflăm despre ce e vorba şi să votăm sau să nu votăm sau să ne dăm cu părerea.
Dl. EHEGARTNER: Propun constituirea şi evocarea în organigramă a aparatului
propriu al Consiliului Local sub coordonarea preşedintelui de şedinţă următor şi a d-lui
Secretar. Iar acel aparat, acel birou care am spus că nu este o problemă de organigramă,
ci este a Consiliului Local, va fi o înţelegere a consilierilor şi se va constitui acel birou.
Dna. JUMANCA: Supun la vot amendamentul d-lui Ehegartner.
Cine este pentru?
Se numără voturile: -15 voturi pentru
- 4 abtineri
Supun la vot înscrierea la cuvânt a d-lui Negrei.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -15 voturi pentru
- 1 vot impotriva
- 3 abtineri
Dl. TIBERIU NEGREI: Nu am crezut că se va putea întâmpla acest lucru să nu-mi daţi
cuvântul. Având în vedere notificarea vis a vis de concedierea a 209 persoane. Aveţi la
mapă o adresă din partea sindicatului, transmisă şi către dvs. şi către dl. Primar din
27.07.2010. Astăzi am mai adăugat un supliment la acest material din care rezultă pentru
toate cele patru organigrame care este situaţia. Vă rugăm frumos să aveţi în vedere
situaţia reală. Este vorba de 1184 de posturi ocupate în prezent faţă de cifra transmisă de
dl. Prefect 1169. Noi considerăm că practic 15 persoane ar fi peste cifra transimsă de dl.
Prefect. Aveţi situaţia detaliată pe primărie, Direcţia Fiscală, Poliţia Comunitară,
Direcţia Evidenţa Persoanelor. Vă rugăm frumos să aveţi în vedere aceste cifre. Nu am
fost consultaţi. Notificarea, din punctul nostru de vedere a fost transmisă fără consultarea
noastră chiar în timpul zilei de 27.07.2010 când dvs. aţi dezbătut proiectele de hotărâre.
A doua notificare este din data de 28.07.2010 iar a treia notificare de la Direcţia Fiscală
în 30.07.2010. Deci considerăm că procedura nu a fost îndeplinită. Vă rugăm să luaţi în
considerare punctul nostru de vedere. De altfel dl. Prefect în adresa dumnealui a transmis
această cifră. O aveţi la materialul nostru şi a spus că până în data de 16 august aveţi
posibilitatea să luaţi o hotărâre. Având în vedere că OUG nr. 63/2010 a fost atacată la
sesizarea PNL de către Avocatul Poporului la Curtea Constituţională, noi credem că e
puţin prea devreme să luaţi o asemenea hotărâre. Dacă totuşi doriţi să o aprobaţi, noi
solicităm să respingeţi proiectele de hotărâre, considerăm că desfiinţarea posturilor
vacante este suficientă şi nu este necesară reducerea posturilor ocupate.
Dl. PRIMAR: Modul în care a fost promovată această ordonanţă naşte nişte semne de
întrebare şi eu am spus-o şi public pentru că din păcate din punctul meu de vedere, şi îmi
asum răspunderea pentru ceea ce spun, această procedură, prin OUG, a fost promovată
intempestiv, în dispreţul autonomiei şi descentralizării. Aici subscriu la acest punct de
vedere şi l-am mai spus. Pe de altă parte dvs. trebuie să înţelegeţi că în calitate de primar
şi primăria ca instituţie se confruntă cu o situaţie care derivă din nişte termene care sunt

specificate foarte explicit în OUG. „În termen de 40 de zile de la intrarea în vigoare a
prezentei ordonanţe respectiv până la data de 16 august 2010 autorităţile deliberative au
obligaţia să aprobe modificările organigramelor”. Putem vorbi că au sau nu au obligaţia
acesta e termenul ordonanţei. Deci chiar dacă nu-mi convine eu trebuie să o supun
dezbaterii publice pentru că altfel, şi aici tot în ordonaţă se spune: „sunt blocate sumele
defalcate care vin de la stat, sunt blocate veniturile proprii ale primăriei” şi practic oraşul
ajunge în imposibilitate de funcţionare. Deci nu am făcut-o de dragul de a o face şi nici
nu vreau să mi-o asum ca un merit, am făcut-o forţat de această împrejurare şi de această
ordonanţă. Că ea va fi atacată la Avocatul Poporului şi la Curtea Constituţională şi
Parlamentul nu o să o voteze, e altă treabă. Dar eu nu mă pot juca cu destinele acestui
oraş într-un context în care sunt supus unui şantaj. Că dacă nu am organigrama aprobată,
din 16 august încolo ne taie orice finanţare. Deci asta este situaţia şi de aceea a trebuit şi
am supus-o Consiliului Local pentru că trebuie să mă încadrez în termenii ordonanţei
indiferent ce cred despre ea că e bună sau rea. În al doilea rând se vorbeşte de posturile
din aparatul de specialitate al primarului. S-a vorbit şi aveţi aici posturile din instituţiile
publice cum ar fi Direcţia Fiscală a municipiului, Direcţia Poliţia Comunitară, Direcţia de
Evidenţă a Populaţiei, Casa de Cultură. Casa de Cultură, vreau să vă spun, avem adresă
clară de la minister în care se spune că aceasta nu face obiectul degrevării deci trebuie
inclusă în cifra de 810 întrucât ea a fost înfiinţată prin Hotărâre a Consiliului Popular al
Judeţului Timiş în 1968. Deci nu este în situaţia Filarmonicii Banatului care a fost
înfiinţată prin Hotărâre a Parlamentului semnată de rege sau a Teatrului Maghiar sau
German care s-au înfiinţat prin hotărâre de guvern. Deci că vă place că nu vă place Casa
de Cultură intră în cifra de 810. Apoi, Direcţia de Evidenţă a Persoanei, aici am avut o
discuţie cu ministrul Blaga, o ştiţi bine, după evidenţele noastre sunt 335 de mii de
locuitori în Timişoara şi am fi îndreptăţiţi la 335 de poliţişti, după evidenţele la care se
raportează ordonanţa, recensământul din 2002, sunt 311000 locuitori la Timişoara, deci
practic nu mai avem ce discuta- asta referitor la Poliţia Comunitară. Referitor la Direcţia
de Evidenţă a Persoanei noi am deservit dincolo de municipiul Timişoara încă 20 de
localităţi, am încercat să promovăm şi să păstrăm cifra de 62 cu care am lucrat, nu am
reuşit pentru că ni s-a spus clar şi pe hârtia pe care am primit-o de la prefectură este clar
stipulată cifra de 48. Şi am făcut înştiinţări către toate consiliile locale că începând cu
data de 1 august nu le vom mai onora aceste prestaţii publice, nu are decât să le onoreze
ministerul, prefectul cine vrea. La Direcţia Fiscală am cerut directorului ca împreună cu
cei din conducerea direcţiei să reducă cu 25% în termenii pe care mi-i cere ordonanţa
aceste efective. În privinţa organigramei proprii a Consiliului Local aveţi în referat ce am
gândit deci pentru a reuşi să mă încadrez în această cifră, am comasat anumite direcţii,
s-au desfiinţat anumite servicii, ne străduim să-i păstrăm pe oameni, cât putem, dar pe
lege. Deci eu cred că ceea ce vi s-a propus aici este, zic eu cât se poate de corect. Mai
vreau să vă spun că total posturi aprobate noi am avut la nivelul municipiului Timişoara
primărie, Biroul Permanent de lucru al Consiliului Local, Direcţia Fiscală, Casa de
Cultură, Învăţământ venituri proprii, Serviciul de Evidenţa Persoanei şi Poliţia
Comunitară un număr de 1861 din care vacante sunt 540 care oricum le-am scos şi am
ajuns la posturi ocupate 1210. Iar pentru propunerea de reducere, am mers la 1163 ca să
mă încadrez în cifra de control de 1169 pe care mi-o dă prefectul.
Dl. TOADER: Şi eu sunt în asentimentul angajaţilor din primărie în ceea ce priveşte
această situaţie la care oraşul este obligat să o facă însă din nefericire această democraţie

locală sau autonomie locală e un teatru. Nu există de 20 de ani din nefericire şi aceasta e
cea mai mare bătaie de joc pe care mi-a fost dat să o văd. Vorbeam în plenul Consiliului
Local de instanţele care ne obligă să votăm fix, PUZ-ul sau PUD-ul respectiv. Acuma
Guvernul României spune să votăm fix, dacă nu, ne dă amendă de la 10000 până la
40000 lei. Al doilea lucru pe care îl face, consideră prin normativele de personal din
OUG 63/2010 că un oraş cu 200 de mii de locuitori are acelaşi funcţiuni cu un oraş cu
400000 de locuitori. A treia problemă. Bineînţeles că nu s-au înscris criterii pentru
disponibilizarea persoanelor. Evident că fiecare salariat care va fi disponibilizat se va
întreba: oare în mod drept m-a disponibilizat pe mine şi nu pe altul? Eu zic că
Preşedintele statului şi Primul Ministru trebuiau să scrie o scrisoare fiecărui angajat în
care să-i spună de ce nu-l mai doreşte. Dar dânşii sunt mai inteligenţi decât noi şi au lăsat
această responsabilitate pe umerii noştri. Noi numai răspuneri avem în teritoriu şi atunci
să ne înjure pe noi lumea pe stradă. Eu îmi doresc ca această ordonanţă să fie declarată
neconstituţională dar trebuie să urmăm calea legală şi să aprobăm această organigramă.

Dna. JUMANCA: Supun la vot proiectul în întregime cu amendamentul d-lui
Ehegartner.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -18 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public –
Direcţia Poliţia Comunitară Timişoara
Dna. JUMANCA: Supun la vot proiectul.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -18 voturi pentru
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei Direcţiei Fiscale a
Municipiului Timişoara.
Dna. JUMANCA: Supun la vot înscrierea la cuvânt.
- Cine este pentru?
Se numără voturile:
-14 voturi pentru
- 4 voturi impotriva
Se poate lua cuvântul.
Supun la vot proiectul.

- Cine este pentru?
Se numără voturile:

- 18 voturi pentru
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcţii, Organigramei şi
Regulamentului de
Organizare şi Funcţionare la Direcţia de Evidenţă a
Persoanelor Timişoara.
Dna. JUMANCA: Supun la vot proiectul.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -18 voturi pentru
Dl. TOADER: Vă aduc la cunoştinţă o situaţie pe care am prevăzut-o acum mai bine de
20 de zile în care am vorbit despre consiliile de administraţie ale spitalelor. Vreau să
aduc în atenţie un abuz în opinia mea pe care l-a săvărşit Consiliul Judeţean Timiş la
şedinţa de plen din data de 30 iulie 2010 când şi-a nominalizat membrii în consiliile de
administraţie la câteva spitale din oraş. Eu cred că municipiul Timişoara a fost prejudiciat
în această situaţie, eu am luat legătura cu Ministerul Sănătăţii şi cu cel al Transporturilor
care mi-au confirmat că în lege nu se face distincţie dacă Consiliul Local sau Consiliul
Judeţean trebuie să facă aceste nominalizări. Este vorba de Spitalul Judeţean, de Spitalul
Militar şi de Spitalul CFR. Şi va mai fi vorba şi despre Institutul de Boli Cardiovasculare
şi rog executivul să analizeze această situaţie şi să atace în constencios administrativ. În
art. 186 din Legea 295/2006 se spune aşa: „Pentru spitalele publice din reţeaua
Ministerului Sănătăţii se numeşte un reprezentant în consiliul de administraţie de către
Consiliul Judeţean sau Consiliul Local. Este un principiu vechi de 2000 de ani: unde
legea nu distinge, noi nu avem dreptul să distingem. Consider că s-a făcut un abuz,
inclusiv din partea spitalelor şi autorităţilor care au solicitat Consiliului Judeţean
nominalizarea acestor persoane şi eu spun că municipiului Timişoara i s-a încălcat un
drept.
D-na JUMANCA: Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al
Municipiului Timisoara si va multumesc pentru participare.
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