
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
    PROCES-VERBAL 
 
 Incheiat astazi 09.03.2010 cu ocazia sedintei extraordinare a  

Consiliului Local al municipiului Timisoara 
 
 

Presedinte de sedinta – Cons. Bumbuc Veronica 
Au absentat:-Blaj Adriana. 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul 
viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si domnul secretar 
Ioan Cojocari. 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia  nr. 396/04.03.2010 a Primarului 
Municipiului Timisoara . 
 
 ORDINEA DE ZI: 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie al Municipiului 
Timişoara pe anul 2009 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara 
pe anul 2009. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara 
pe anul 2010. 

3. Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru obiectivele finanţate din 
fondul de rulment. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Asociaţia Club Banu Sport  Timişoara. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 
2010 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. 

6. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 
2010 a Filarmonicii „Banatul” Timişoara. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 
2010 a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 
2010 a Teatrului German de Stat Timişoara. 

 
 
 
 



D-na BUMBUC:  Inainte de a incepe sedinta extraordinara vom vota procesul-verbal al 
sedintei anterioare, 23.02.2010. Cine este pentru ? 
 
 - 25 voturi pentru 
 
     In continuare supun la vot aprobarea ordinei de zi cu cele 8 proiecte. Cine este pentru? 
 -25 voturi pentru 

 
 
 
    PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timişoara 
pe anul 2009 şi rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2009. 
 
 
D-na BUMBUC:   Cine este pentru ? 
 - 26 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe 
anul 2010. 
 
Dl. MOLDOVAN:  Avand in vedere Ordinul 1032 din februarie 2010 al Ministerului 
Dezvoltarii Regionale si Turismului  propun transferarea sumei alocate in lista de 
investitii pentru reabilitare termica imobile in valoare de 5530, 69 mii lei de la 
cap.70.02.03.01 “dezvoltarea sistemului  de locuinte”-  coloana buget local, la cap. 
81.02. “combustibil si energie”,  titlul VII, art. 55  “ Alte transferuri”. 
 De fapt este vorba de aceeasi suma dar prin transferul de la bugetul general de stat 
trebuie sa fie in alta pozitie. Nu se modifica nimic. 
 
D-na BUMBUC:  Cine este pentru acest amendament? 
Se numara voturile:  - 25 voturi pentru  
 
Dl. TOADER:  Doresc sa multumesc executivului pentru suma de bani cuprinsa 
pentru S.F. si proiectul pentru gradinita. Intre timp am luat si eu o adresa oficiala de 
la Inspectorat prin care sustine acest demers si as dori sa se adauge la cap. 65.02, la 
studii de fezabilitate  si cresa. 
 Exista un deficit de cresa in municipiul  Timisoara, in zona de nord si mai 
pregnant. 
D-na BUMBUC: Cine este pentru  acest amendamnet ? 
 
 - 26 voturi pentru 



Dl. BOGDAN:   La cap. 66.02.06 – spitale, la “c”- dotari independente si alte 
investitii, studii si proiecte, la pozitia S.F.  + PT extindere corp B sa se inlocuiasca 
sectia prematuri si laborator de explorari paraclinice cu “sectiile chirurgie, prematuri 
si laborator pneumoftiziologie”, pentru ca nu sant prevazute toate sectiile acolo si sa 
nu aibe probleme dupa aceea, daca nu au un proiect. 
 Se completeaza cu sectiile chirurgie si pneumoftiziologie. 
 
D-na BUMBUC:  Cine este pentru acest amendament ? 
 - 26 voturi pentru 
 
Dl. SZABO:  Doresc sa mentin in atentie problema scolilor minoritatilor din 
Timisoara, a celor cu programa speciale si vocationale, in urma legii invatamantului 
aceste scolo din toamna vor intra in dificultate si i cazul in care legea nu se va 
schimba  pana la inceputul scolii sa o avem in vedere  problema acestor scoli la 
urmatoarele rectificari de buget. 
 
D-na WOLF:  Doresc sa se tina cont de faptul ca la ora actuala unele gradinite sunt 
in proces de reabilitare si in cazul in care ministerul care s-a angajat sa le faca si sa le 
reabiliteze, sa se analizeze  situatia si eventual la o urmatoare rectificare de buget sa 
vedem daca putem rezolva aceasta problema. 
Dl. PRIMAR:  Noi am avut o discutie cu doamna inspector general de la invatamant 
si vreau sa colaboram pentru ca altfel nu putem rezolva aceasta problema. Ceea ce am 
primit noi erau unele  informatii privitoare la realocarea elevilor si la reformarea 
claselor ca atare pentru ca speram sa se poata disponibiliza anumite spatii existente si 
atunci in aceste spatii sa introducem alte unitati si poate ca nu ar mai trebui atunci sa 
construim. 
D-na WOLF: Am inteles ca din partea inspectoratului exista deschidere sa se 
lamureasca aceasta problema.  
 
D-na BUMBUC:  Cine este pentru proiectul de hotarare cu aceste amendamente? 
Se numara voturile:   - 26 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind repartizarea sumelor pentru obiectivele finanţate din 
fondul de rulment. 
 
 
D-na BUMBUC:   Cine este pentru ? 
 - 26 voturi pentru 
 
 
 
 



    PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul 
Timişoara şi Asociaţia Club Banu Sport  Timişoara. 
 
 
D-na BUMBUC:    Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
      -  1 abtinere  
 -  1 vot impotriva 
 
 
    PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2010 
a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara. 
 
Dl. CATANA : Solicit introducerea pe Anexa Casei de Cultura in lista evenimentelor 
a unui nou eveniment si anume « 20 de ani de la lansarea Proclamatiei de la 
Timisoara ». Finantarea pentru acest eveniment se va obtine din diminuarea sumei 
alocate proiectului  « Timisoara Mica Viena «   cu suma de 15 000 lei. 
Dl. PRIMAR :   Trebuia sa fie initiativa noastra dar trebuia sa votati bugetul si apoi 
puteam sa facem si asta.  
D-na BUMBUC :  Cine este pentru  amendament ? 
 - 20 voturi pentru 
 -  5 voturi impotriva 
 
Cine este pentru acest proiect de hotarare cu acest amendament ? 

- 21 voturi pentru 
 
 
 
 

    PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre  privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2010 
a Filarmonicii „Banatul” Timişoara. 
 
D-na BUMBUC:   cine este pentru ? 
 - 24 voturi pentru 
 -  1 vot impotriva 
 
 
 
 
 



 
    PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2010 
a Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely”. 
 
 
D-na BUMBUC:  Cine este pentru ? 
 -24 voturi pentru 
 -  1 vot impotriva 
 
 
    PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2010 
a Teatrului German de Stat Timişoara. 
 
 

D-na BUMBUC:  Cine este pentru ? 
  - 24 voturi pentru 
  -  1 vot impotriva 
 
 
 
 Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara si va multumesc pentru participare. 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
 
Cons. BUMBUC VERONICA                      IOAN COJOCARI 


