ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 20.12.2010 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Preşedinte de şedinţă –Dl. EHEGARTNER PETRU
Din efectivul de 27 de consilieri au fost prezenţi 23
A absentat : Bârlea Romeo, Borza Claudia, Jumanca Romaniţa,Grindeanu
Sorin.
Din partea executivului participă: domnul primar Gheorghe Ciuhandu, dl.
secretar Ioan Cojocari, domnul viceprimar Adrian Orza.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 2817/15.12
ANEXA
La Dispoziţia nr. 2817
Din data de 15.12.2010

1. Marcarea zilei de 20 Decembrie, ca zi a Timişoarei, zi de importanţă locală.
2. Decernarea post- mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Timişoara lui Horia Rusu.
3. Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara Domnului
prof. univ. dr. Constantin Octavian Luca.
4. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local din data de
30.11.2010.
5. Interpelările consilierilor municipali.
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara
pe anul 2010.
7. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local cu
personalitate juridică – Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea
Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi
funcţionare.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului
de Funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara.
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10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 382/2010
privind metodologia utilizată pentru acordarea ajutoarelor suplimentare de
încălzire a locuinţei în sistem centralizat unor categorii defavorizate.
11. Proiect de hotărâre privind recunoaşterea altor carduri securizate tip euro<26
pentru acordarea facilităţilor de transport studenţilor.
12. Proiect de hotărâre privind interzicerea scutirilor la plata impozitelor pe clădiri.
13. Proiect de hotărâre privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, în Municipiul
Timişoara.
14. Proiect de hotărâre privind condiţiile de amplasare a punctelor de comercializare
a plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi
psihotrope, altele decât cele ale căror regim juridic este reglementat prin legislaţia
în vigoare
15. Proiect de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr.161/28.04.2009 privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C.
Administrarea Domeniului Public S.A. a terenului din Zona Piaţa 700 în vederea
amenajării unei parcări subterane.
16. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente
imobilelor cu destinaţia de locuinţă situate în Timişoara, str. Crizantemelor nr.27
şi str. Zăvoi nr. 6.
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă din Timişoara, str. Preyer nr.13 către Federaţia Asociaţiilor de Proprietari
din Timişoara.
18. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului din Timişoara, Bv.
Mihai
Eminescu nr.2B către Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara.
19. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de
Transport Timişoara a unui autocar marca Mercedes-Benz Tourismo destinat
transportului de persoane pentru trasee comunitare, proprietate privată a
Municipiului Timişoara.
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere pentru spaţiul
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din str. Preyer nr.33.
21. Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosinţa
persoanelor juridice.
22. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere pentru spaţiul cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Lucian
Blaga nr.6, ap.1.
23. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile
aparţinând domeniului public, pe care se află amplasate construcţii cu caracter
provizoriu – chioşcuri comerciale în Timişoara Piaţa 700.
24. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea negocierii cu proprietarul
terenului situat în Poiana Ruschi, înscris în CF nr. 30425 Teregova, top 375, teren
pe care este construită o cabană cu anexe, folosită de Liceul cu Program Sportiv
Banatul.
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25. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii de a
negocia cu S.C. METALTIM S.A., Grădiniţa PP nr.19, Universitatea de Vest
Timişoara, S.C. Aurora S.R.L. şi S.C. COMPLEX BASTION S.R.L.
26. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii cu Ordinul
Călugăriţelor de la Notre-Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, a
contractelor de închiriere pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea
unităţile de învăţământ – Colegiul Naţional Bănăţean şi Colegiul Tehnic de Vest.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui
Act adiţional la Convenţia – anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.
592/19.12.2006 - privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială
Comunitară Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi
Regia Autonomă de Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport
a persoanelor cu dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la
transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii
nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
29. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului
de
Administraţie al S.C. PIEŢE S.A.
30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
282/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului
Clinic de Obstetrică – Ginecologie dr. Dumitru Popescu Timişoara.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Piaţa Traian” – Locul de
exprimare a identităţii cartierului Fabric”.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea Parcului
Alpinet”, Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost – beneficiu,
precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în
vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional
2007-2013 aferent Axei prioritare 1 . – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor
poli – urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate
de dezvoltare urbană”, Subdomeniul: „ Poli de creştere”.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Modernizarea Parcului
Justiţiei”, Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu , precum
şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea
accesării fondurilor nerambursabile prin programul Operaţional Regional 20072013, aferent Axei prioritare1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli –
urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie1.1 – „Planuri integrate de
dezvoltare urbană ”, Sub-domeniul:”Poli de creştere.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Întregiri reţele
apă-canal în Municipiul Timişoara – Etapa I.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major
canal cartier Ciarda Roşie – Etapa III”.
36. Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii Devizelor Generale aferente unor
obiective de investiţii în domeniul apă-canal.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă
depozitare, service auto şi servicii” – Extravilan Timişoara DN59A.
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38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare
parcela, zona rezidenţială” – str. Nicolae Ivan, FN , Timişoara.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe
colective şi funcţiuni complementare”, Calea Lugojului DN 6 Timişoara.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire
spaţiu comercial produse alimentare şi nealimentare”, str. Martirilor 1989 nr.98,
Timişoara.
41. Informarea nr.AS 78074/26.11.2010 a Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu
Handicap Timişoara – din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară
Timişoara.
42. Scrisoarea de intenţie nr. SC2010 – 28387/25.11.2010 a DALKIA S.A.
referitoare la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Timişoara.
43. Informare privind articolul „Consiliul Local Timişoara este cel mai transparent
din România” apărut în Ziua de Vest.
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi cu excepţia pct.11,12,
13,14 au
fost iniţiate de Primarul Municipiului Timişoara – domnul dr.ing. Gheorghe
Ciuhandu.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.11 a fost iniţiat de domnul consilier
Ehegartner Petru.
Proiectul de hotărâre înscris la pct. 12 a fost iniţiat de domnul consilier
Ţoancă Radu.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.13 a fost iniţiat de domnul consilier
Sandu Ştefan.
Proiectul de hotărâre înscris la pct.14 a fost iniţiat de domnul consilier
Toader Corado.
Dl. EHEGARTNER: Având în vedere că este o şedinţă de consiliu cu totul specială în
care încercăm să marcăm ziua de 20 decembrie ca zi a Timişoarei, să începem cu
intonarea imnului de stat. În continuare dau cuvântul d-lui primar.
Dl. PRIMAR: Onorat consiliu local, stimaţi reprezentanţi ai revoluţionarilor, este o zi
importantă pentru Timişoara, cu 21 de ani în urmă Timişoara devenea primul oraş liber
de comunism. Se ştie că acest lucru survenea după zile întregi în care Timişoara fuseseră
expusă represiunii comuniste, în urma căreia mulţi timişoreni muriseră deja, unii erau
răniţi, foarte mulţi arestaţi dar se pare că acest lucru i-a îndârjit pe cetăţenii acestui oraş şi
după mobilizarea şi grevele care au avut loc în zilele premergătoare pe 18,19 după
sacrificiile din 17 şi 18 decembrie, după arestările începute deja din data de 16
decembrie, era coaptă situaţia. Pentru o mişcare revoluţionară şi pentru înlăturarea acestui
regim care se discreditase complet. Pentru că vorbea despre muncitorime şi muncitorimea
ieşise în stradă. Era momentul în care, într-adevăr, ceea ce timp de 45 de ani a existat sub
masca Partidului Muncitoresc Român şi apoi a Partidului Comunist, se prăbuşise.
Oamenii doreau să fie liberi oamenii doreau altceva. În 20 decembrie toată Piaţa Operei
era plină, la Consiliul Judeţean se crease un centru de putere, în cursul serii mişcarea era
una singură. Aceste evenimente au făcut ca orice discuţie cu reprezentanţii comunişti să
fie de prisos, susţinerea străzii a fost vitală şi putem spune că deja din 20 decembrie în
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Timişoara deja era o altă putere, poate o putere insuficient pregătită şi erau mulţi oameni
care doreau o schimbare dar nu ştiau cum să o facă. Dar important era că ceea ce
pătimisem până atunci mai bine de 40 de ani să nu se mai repete. Este meritul acelor
oameni că au reuşit să mobilizeze cât de cât şi să confere o idee acesei stări de spirit a
populaţiei din Timişoara. Cu o oră în urmă au sunat sirenele, a fost un modest semnal
faţă de cele întâmplate atunci, că într-adevăr în Timişoara alta era atmosfera. Era o
atmosferă liberă care nu mai depindea de ordinele şi de dorinţele unor paranoici care
conduceau în numele aşa zisei clase muncitoare. S-au discreditat şi au ajuns să iasă din
istorie, au ajuns la lada de gunoi a istoriei. Faţă de aşteptările de atunci, faţă de speranţele
noastre, realităţile sunt mult mai sărace. Nu o spun pentru a ataca pe cineva politic, ca să
acuz pe cineva, o spun ca o constatare că după 21 de ani mare parte din aceste speranţe au
dispărut şi mulţi oameni îşi pun întrebarea: oare a meritat acel sacrificiu? Eu zic că a
meritat, pentru că ne-am câştigat libertatea, demnitatea fără a ni se impune de cineva
ceva. Anul acesta Consiliul Local a declarat ziua de 20 decembrie ca zi de importanţă
locală. Eu cred că era bine să o fi declarat zi de importanţă naţională. Dar dacă la
Bucureşti nu se doreşte asta nu se poate. Important este ca noi să cinstim eroii de atunci.
Cred că e o zi în care trebuie să ne regăsim ca români şi ca timişoreni. Nu putem accepta
ipoteza că am fost manipulaţi de cercuri străine. Eu cred că românul şi timişoreanul are
atâta demnitate ca atunci când îi ajunge cuţitul la os să se exprime şi să iasă în stradă să-şi
câştige drepturile. Exemplul de la Timişoara a fost urmat în ţară. Atitudinile de aici
trebuie să fie de susbstanţă şi momentele grele de acum vor trebui depăşite. Nu ne putem
pierde în lupte sterile în partizanate politice care ne-au adus unde ne-au adus. Cred că cei
care vor să facă ceva pentru ţara aceasta ar trebui să se gândească ce s-a întâmplat cu 21
de ani în urmă şi să pună umărul pentru a face ceva pentru ţară. Vă mulţumesc şi vă urez
Sărbători fericite şi Un An nou mai bun cu speranţe.
Dl. BURLACU: Mulţumim d-lui Primar şi celor ce sunt alături de noi în această zi
importantă, mulţumesc şi colegilor din celelate asociaţii preşedinţilor, azi mai mult ca
oricând e o zi în care nu trebuie să aruncăm cu noroi, trebuie să ne simţim aproape ca în
decembrie iar cu această ocazie putem pune la punct un plan comun. Am auzit că anumiţi
consilieri au propus ca pământurile intravilane să se vândă oamenilor de afaceri
slugarnici anumitor partide. Le aduc aminte că aceste pământuri ar trebui să se dea acolo
unde indică legea apoi oamenilor de afaceri. Mulţumim d-lui primar care am înţeles că nu
a fost de acord cu această propunere. Suntem după 21 de ani mai dezbinaţi ca niciodată şi
trebuie să ne unim să avem o singură forţă un singur cuvânt care să ne reprezinte atât în
Timişoara cât şi la Bucureşti. Nu mai trebuie să ne spălăm rufele murdare în public la
televiziune pentru că e jenant. Voi încheia, cu promisiunea că vom încerca să vă oferim
un partener unic de dialog şi sper să dovedim maturitate. Le mulţumesc tuturor celor care
au fost prezenţi de ziua noastră a asociaţiei, în 18 decembrie, d-lui consul Atanascovici,
d-lui Primar senatorilor şi deputaţilor. Sper că cele 7 asociaţii din Timişoara se vor uni
pentru a vă da un partener viabil de dialog.
Dl. ION LĂUDATU: Stimaţi invitaţi, voi fi puţin mai critic faţă de primărie care timp de
21 de ani nu ne-a dat satisfacţia de a sărbători această zi pentru că nu avem un spaţiu
adecvat să ne desfăşurăm activitatea la Forumul Revoluţiei Libertatea. Au sunat sirenele
au trecut 21 de ani dar balconul Operei a fost închis pentru noi. Cum se poate aşa ceva?
Că pe 1 decembrie anul trecut partidele politice au vrut să vină în balconul Operei şi noi
azi nu am putut să stăm faţă în faţă cu cetăţenii Timişoarei. Sunt 6 firme în Timişoara
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care vând produse etnobotanice şi ne îmbolnăvesc copiii care studiază în acest oraş al
drogurilor uşoare. Anul acesta cei veniţi din alte părţi au fost nevoiţi să meargă acasă să
le povestească că trăim într-o comunitate europeană, anii trecuţi ei serveau o masă caldă.
Cum dvs. şi cei 2 viceprimari şi-au dat prime de 75 de milioane, aţi fi putut renunţa la ele
pentru că este o situaţie de criză, nu e posibil aşa ceva. Vă mulţumesc vă doresc
Sărbători Fericite.
Dl. LORIN FORTUNA: Onorat Consiliu, domnule primar vreau să mulţumesc tuturor
celor care s-au implicat în sărbătorirea acestei zi importante. Revoluţia nu beneficiază de
o prevedere expresă pentru a fi aniversată nici la nivel local nici naţional. Mulţumesc în
mod special d-lui Bungău şi d-lui Secretar Cojocari, ne-au ajutat să aniversăm această zi
a oraşului. La nivel judeţean s-a hotărât aniversarea unei săptămâni a revoluţiei. Ziua de
15 decembrie a fost un eveniment precursor. În urma unei cârdăşii între Stănculescu şi
gruparea Iliescu s-a confiscat şi deturnat Revoluţia Română şi s-a consumat episodul
teroriştilor, aceasta pentru a nu permite accesul la preluarea puterii al revoluţionarilor şi
pentru a-i legitima pe cei care în 22 decembrie au fost chemaţi să preia puterea în stat.
Practic abolirea vechiului regim s-a produs la Timişoara dar cei de la Bucureşti au
confiscat revoluţia. Noi vom susţine în continuare ideea lustraţiei pentru cei care s-au
dovedit informatori care au funcţionat ca atare în timpul revoluţiei. Niciodată nu se va
putea reconcilia un participant un turnător cu un participant autentic la revoluţie. Vă rog
să ne sprijiniţi în continuare în demersurile noastre prin reprezentaţii partidelor care au o
poziţie importantă în Senat unde se va decide care va fi ziua în care se va aniversa
Revoluţia Română să susţină propunerea noastră şi să preia argumentaţia noastră. Nu
avem nimic cu ziua de 22 decembrie dar vom ajunge să aniversăm şi căderea vechiului
regim şi confiscarea revoluţiei. Vă supun atenţiei ideea unui referendum care poate fi
organizat de către Consiliul Local Timişoiara în care populaţia Timişoarei să fie
consultată în privinţa acordului faţă de politica actuală a partidelor aflate la guvernare
care nu au anunţat că vor proceda astfel. În opinia mea toţi au încălcat jurământul depus
la investitură motiv pentru care şi-au pierdut creditul moral şi politic de a mai funcţiona
în puncte cheie. Invit pe toată lumea la mitingul organizat în data de 22 decembrie.
Dl. ATANASCOVICI: Stimat auditoriu, ca în fiecare an sunt fericit că mă aflu aici când
sărbătorim zilele Revoluţiei. Ziua de 20 decembrie a fost dramatică pentru mine. Am
trimis vestea despre evenimentele de aici în Zugoslavia. Nu era o decizie uşoară, dar am
reuşit să transmit adevărul şi să dau o mână de ajutor la nobilul popor român care a luptat
pentru democraţie şi libertate. Cred că anul viitor voi deveni cetăţean al României şi mă
voi angaja în primul rând pentru Timişoara şi mă întreb ce pot face eu pentru acest oraş.
Sprijin ideea de unire a forţelor revoluţionare într-o forţă comună puternică pentru
scopuri comune. Vă urez Sărbători fericite, sănătate şi succes.
Dl. BĂLĂŞOIU: Doamnelor şi domnilor, mergeam pe stradă şi mă întrebau timişorenii
pentru ce am luptat noi acum 21 de ani. Mă întreb de ce am fost blestemaţi să nu fim
uniţi să nu credeam în aceeaşi idee de libertate. Libertatea de a fi uniţi şi de a face ceva
pentru acest popor. De 21 de ani toţi vin promit dar puţini fac. Aş vrea să ne amintim de
cei care au fost în acele momente lângă noi şi acum nu mai sunt şi să ţinem un moment
de reculegre. Vă urez Sărbători fericite.
Dl. EHEGARTENR: Vom trece la punctul 3 al ordinei de zi.
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PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:
Decernarea post- mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului
Timişoara lui Horia Rusu.
Dl. JICHICI: Stimat auditoriu, dau citire propunerii de acordare a titlului de cetăţean de
onoare d-lui Horia Rusu.
Horia Rusu s-a născut pe 17 septembrie 1952, la Timişoara, într-o familie cu
tradiţie liberală. Bunicul din partea mamei a fost viceprimar liberal al Timişoarei, iar
bunicul dinspre tată a fost primar liberal în comuna Bruiu din judeţul Sibiu.
A urmat Liceul Teoretic „Nikolaus Lenau” din Timişoara şi apoi Facultatea de
Electrotehnică din acelaşi oraş.
În anii ’80 când alţii erau preocupaţi să acceadă pe scara socială prin intermediul
Partidului Comunist Român, el era prieten cu Herta Muller, scriitoarea de limbă germană
care a primit în anul 2009 Premiul Nobel pentru literatură şi un apropiat al grupului de
scriitori germani care erau urmăriţi de Securitate.
În zilele Revoluţiei de la Timişoara a fost în stradă, în mijlocul evenimentelor,
transportând răniţi la spital, cu maşina proprie.
Horia Rusu a intrat în PNL în ianuarie 1990, devine vicepreşedinte al filialei
municipale Timişoara şi este ales deputat. În vara aceluiaşi an, alături de alţi tineri liberali
nemulţumiţi de politica lipsită de fermitate a PNL, a început construcţia unei noi
formaţiuni, PNL – Aripa Tânără. Este membru în Comitetul Director al noului partid iar
din 1 iulie 1992 este ales, la 38 de ani, preşedintele acestuia. Este cel mai tânăr preşedinte
de partid şi primul timişorean care conduce o formaţiune politică românească. În 1993,
prin fuzionarea PNL-AT cu o grupare din PNL-CD, ia naştere PL 93, considerat cel mai
modern partid de pe scena politică românească. Horia Rusu este ales preşedintele acestui
partid. A fost deputat de Timiş până în 1996. După unificarea liberala din 1998, a devenit
vicepreşedinte PNL iar în 2000 a fost ales deputat de Sibiu. În ianuarie 2001 şi-a depus
candidatura la funcţia de preşedinte al PNL, alături de Valeriu Stoica si Crin Antonescu.
Pe 29 ianuarie 2001, cu câteva zile înainte de congres, a murit într-un accident de
maşină, lăsând politica românească mai săracă.
În anul 1998 a publicat, împreună cu Dinu Patriciu, cartea “Capitalismul
românesc – un proiect” ale cărei idei sunt valabile şi astăzi. Ca organizaţie a societăţii
civile, Fundaţia Horia Rusu promovează, prin mijloace specifice, ideile care l-au animat
pe Horia Rusu în acţiunea politică.
Toate acţiunile sale ca lider liberal au fost călăuzite de spiritul Timişoarei. Horia
Rusu era mândru că este timişorean şi că de aici a început schimbarea României iar la
Congresul de înfiinţare al PNL-AT, a inclus punctul 8 al Proclamaţiei de la Timişoara în
statutul partidului.
Pentru toate cele enumerate mai sus, pentru întreaga sa activitate care a adus
beneficii importante Timişoarei, propunem acordarea post-mortem a titlului de Cetăţean
de Onoare al Municipiului Timişoara lui HORIA RUSU.
Dl. EHEGARTNER: Mulţumim d-lui Jichici, şi îl rog pe dl. Primar să înmâneze titlul.
Dl. NICOLAE TARAN: Domnule primar, d-lor consilieri, onorată adunare. Îmi vine
greu probabil ca şi dvs. să vorbesc despre Horia Rusu pentru că el a plecat prea repede
din această lume şi pentru că a fost un om capabil şi iubit. Acest demers de astăzi nu e
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unul formal cu e unul moral care onorează Consiliul Local al Timişoarei. Observ
caracterul singular al acestui demers în raport cu ceea ce se întâmplă în restul ţării.
Aproape nimeni nu-şi mai cinsteşte eroii care au declanşat evenimentele din 1989. Am
venit aici pentru a mărturisi prietenia mea cu Horia Rusu. L-am cunoscut pe Horia Rusu
în 1990 în casa fratelui meu Florenţiu. Pe atunci era încă inginer la UMT. Ne-am
împrietenit repede pentru că în timpul evenimentelor din 1989 am fost de aceeaşi parte a
baricadei. A fost un om curajos dovedind această calitate în timpul Revoluţiei când a
transportat cu maşina proprie, răniţi împuşcaţi la spital. Un eveniment ce trebuie amintit
este cel de acum 20 de ani în timpul unei şedinţe a Parlamentului în care s-au comemorat
evenimentele din 1989, care a devenit o şedinţă de tristă amintire pentru că cei care au
îndrăznit să condamne regimul lui Ceauşescu au fost batjocoriţi şi puşi la stâlpul
infamiei. Însă atunci când la tribuna Parlamentului a urcat Horia Rusu, lacheii din sală au
încetat să vocifereze. Horia a spus ceva de genul: nu am venit aici să polemizez cu nişte
laşi care acum un an se ascundeau în spatele perdelelor, îngroziţi că regimul Ceauşescu
va cădea. Am venit să aduc recunoştinţă celor care s-au opus regimului comunist. Ca
prin minune toţi frustraţii au tăcut. Horia Rusu este un om politic atipic datorită vastei
sale erudiţii şi probităţii sale morale. Horia Rusu a fost şi un iubitor şi bun cunoscător al
culturii ruse. Cunoştea bine cultura germană. Horia Rusu a făcut politică pe banii lui şi
nu pe banii noilor îmbogăţiţi, a spus şi a făcut doar ceea ce a crezut el că trebuie să spună
şi să facă spre deosebire de marionetele şi de papagalii de ieri şi de azi din politică. Îi
sunt recunoscător soţiei sale şi fiului pentru că mi-au dat prilejul de a vorbi azi despre el.
Dumnezeu să-l binecuvânteze pe Horia Rusu!
Dl. RUSU RADU: Sunt fiul lui Horia Rusu. Tatăl meu a murit când eu eram mic dar îl
cunosc de la cei care l-au cunoscut şi apreciat. Ştiu că a fost un liberal adevărat şi un
timişorean adevărat. Nu a cerut niciodată certificate de revoluţionar dar prin tot ce a
făcut în politică a fost fidel spiritului Timişoarei. A făcut tot ce i-a stat în puteri pentru ca
România să fie o ţară capitalistă. Chiar dacă locuiesc în Bucureşti sunt mândru de
Timişoara, de tatăl meu.
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:
Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara Domnului
prof. univ. dr. Constantin Octavian Luca.
Dl. PRIMAR: Întrucât laudatio îl va face Părintele Paisie îmi permit să citesc din
referatul care mi-a fost înaintat de către ÎPS. Nicolae Mitropolitul Bnatului.
Domnul prof. univ. dr. Constantin Octavian Luca s-a născut la data de 4 martie 1935 în
oraşul Lugoj. A urmat studiile liceale la Colegiul ,,C. Brediceanu" din Lugoj (19521956), apoi pe cele ale Facultăţii de Medicină Generală din cadrul Institutului de
Medicină şi Farmacie din Timişoara (1956-1962). A parcurs toate treptele de asistenţă
medicală, fiind succesiv medic de medicină generală în mediul rural, medic de
intreprindere (1966-1971), medic specialist medicină internă (1976) şi medic primar
cardiologie (1990). Datorită priceperii şi devotamentului a fost numit şeful secţiei T. I.
Coronarieni în anul 1973, directorul Spitalului Judeţean Timişoara (1984-1988) şi
directorul medical al Institutului de Boli Cardiovasculare din Timişoara (1997-2006).
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A urmat toate etapele carierei academice, devenind pe rând: preparator universitar (1973),
Doctor în ştiinte medicale (1973), asistent universitar (1976), şef lucrări (1980) şi profesor
universitar (1990). În toată activitatea didactică s-a ocupat atât de pregătirea profesională a
viitorilor medici dar şi de pregătirea postuniversitară a medicilor stagiari, rezidenţi, secundari, de
diferite grade. Ca şef al colectivului de medici a căutat să imprime o notă de responsabilitate
pentru întreaga activitate de asistenţă medicală, didactică şi ştiinţifică, rnanifestând o atitudine
de deplină echitate cu principii etice şi morale depline faţă de toţi membri colectivului de lucru.
Principalul domeniu de activitate profesională al domnul prof. univ. dr. Constantin Octavian
Luca l-a constituit cardiologia, având o contribuţie remarcabilă la organizarea asistenţei
medicale acordată bolnavilor critici coronarieni, abordând o problematică de vârf mai ales
în domeniul electrofiziologiei, aritmiilor cardiace şi stărilor critice cardiace în general.
Aceste cercetări s-au materializat într-un număr de peste 180 de lucrări ştiintifice
publicate, fiind autor şi coautor la numeroase volume dintre care amintim: Aritmiile
cardiace (1976), Digitalizarea în practica medicală (1977), Tulburările de ritm şi
conducere ale inimii (1984), Terapia bolnavului critic coronarian (1987), Bolile aparatului
cardiovascular (1990), Electrostimularea cardiacă (1990), Tratat de Medicină Internă - Bolile
Cardiovasculare (1992), Hipertensiunea arterială (1995), Cardiopatia ischemică (1996) şi
Ghid clinic de electrofiziologie cardiacă (2003).
De asemenea este autorul studiului Indicatori şi tendinţele actuate ale ocrotirii sănătăţii
în judeţal Timiş şi filmelor didactice: Implantul de stimulator cardiac şi Explorarea
electrofiziologică a inimii.
A publicat 36 de lucrări în reviste medicale de specialitate din străinătate acestea fiind rezultatul
unei îndelungate activităţi în domeniul stărilor critice cardiace, a implantului de
stimulatoare cardiace şi aplicării curente a acestor terapii moderne în ţara noastră. În calitate
de cadru didactic universitar şi de doctor cardiolog specialist a fost primit ca membru în
numeroase foruri şi comitete de redacţie din ţară şi străinătate, multe din lucrările publicate
apărând în bibliografia unor cărţi sau reviste de prestigiu din literatura mondială de specialitate.
Doctorul Constantin O. Luca a avut de-a lungul timpului numeroase prezenţe şi participări
internaţionale cu stagii de pregătire în centre medicale de înaltă performanţă în cardiologie
(Houston, Boston, Sao Paolo, Roma etc.) şi a participat la numeroase congrese internaţionale şi
naţionale de cardiologie.
În decursul activităţii ştiinţifice a avut numeroase lucrări premiate atât în ţară cât şi în
străinătate, numeroase procedee medicale fiind considerate invenţii şi brevetate. Astfel
cercetările intitulate: ,,Procedeu de obţinere a unui preparat cu acţiune vasodilatatoare"
(Mr. 90838/ 22.09.1986) şi ,,Electrostimulator cardiac extern şi electrozi de stimulare de
producţie proprie " (Nr. 94140/ 28.11.1987) au fost recunoscute unanime în plan internaţional.
A contribuit decisiv la înfiinţarea unei Unităţii Coronariene pentru acordarea asistenţei
medicale bolnavilor critici cardiaci, constituind un pionierat în domeniul bolilor
Cardiovasculare, fiind printre primele unităţi de acest fel înfiinţate în ţara noastră. A efectuat
primele implanturi de stimulatoare cardiace din România, şi este coautor la introducerea
explorărilor moderne în aritmologie în România. A iniţial programul de confecţionare a
primelor stimulatoare cardiace externe şi sonde endocavitare de producţie proprie la Timişoara.
Pentru activitatea didactică, ştiinţifică şi medicală a primit titlul de Membru de onoare al
Senatului Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara (2005) şi Diplomă
de excelenţă a Universităţii de Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara (2006).
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La data de 4 mai 2007, conducerea primăriei din Lugoj i-a conferit titlul de cetăţean de onoare
al oraşului natal, Lugoj ca o recunoaştere a contribuţiei şi aportului adus în continuitatea
valorilor spirituale şi a tradiţiilor lugojene, a dezvoltării cardiologiei româneşti şi excelenţă
în activitatea practică şi academică medicală.
A avut o contribuţie importantă la realizarea unui locaş bisericesc de rugăciune în incinta
Spitalului Victor Babeş, venind în sprijinul bolnavilor doritori de alinare sufletească. Prin
toate cele menţionate a dovedit că este un adevărat bănăţean, care a avut mereu în vedere
interesele urbei căreia îi este credincios, şi la a cărei dezvoltare pe plan medical, ştiintiţic,
cultural şi social a contribuit deplin.
Pentru toate cele enumerate mai sus, pentru prezenţa remarcabilă în spaţiul timişorean precum şi pentru
prodigioasa sa activitate medicală, ştiinţifică şi didactică, propunem acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Timişoara domnului prof. univ. dr. Constantin Octavian Luca.
Dl. CONSTANTIN OCTAVIAN LUCA : Nu am crezut că vor fi atâtea laude la adresa
mea dar eu sunt un om, sunt rezultatul unor lucrări ale unor oameni care m-au învăţat, mau îndrumat, a unei familii. Nu am apărut ca generaşţie spontană. Si am învăţat până azi,
până ieri. Nu putem spune că suntem noi singuri merituoşi prin ceea ce dăruim. Am
început cu titlul « Pline de încercări sunt căile tale Doamne ». E adevărat, e drumul crucii
avem fiecare, avem un drum fiecare şi trebuie să avem o lumină, lumina lui Hristos şi să
ştim să ţinem calea. Si dacă am făcut fapte bune să ne gândim că va fi înălţare şi nu
cădere din vârf. Părinţii mei au fost meseriaşi lugojeni, cu mentalităţi europene. Biserica,
şcoala, dascălii, familia au fost extraordinare. Am un iconostas în suflet şi sunt uluit
astăzi, în atmosfera care ne înconjoară, să ştiu şi să pot declara că am văzut nişte oameni,
Doamne ce oameni pot avea românii, dar sunt făcuţi din materie. Deşi provin din
straturile cele mai jos prosperitatea interbelică a părinţilor mei m-a ridicat. Dar ulterior
am ajuns de unde am purces, datorită naţionalizării. Avem nişte valori pe care suntem
obligaţi să le apărăm. Am abosolvit Liceul C. Brediceanu din Lugoj, la 17 ani am venit
în Timişoara. Am ajuns la Medicină printr-un profesor de-al meu care mi-a spus că
având nota 8 la matematică nu pot ajunge medic. Am avut profesori pe care i-am
respectat de o mare valoare profesională şi medicina românească a fost egală cu medicina
de oriunde. Am fost întrebat dacă ştiu engleza, dacă sunt membru de partid. Am răspuns
că nu sunt membru, mi s-a sugerat să mă fac membru de partid şi apoi să mă prezint la
examenul pentru preparatori. Am susţinut doctoratul repede şi a urmat o perioadă
extraordinară. Am fost director medical la Spitalul Judeţean. De la început am lucrat cu
bolnavii critici coronarieni. In 1996 prof. Drăgulescu mi-a încredinţat funcţia de director
şi am avut relaţii bune cu dânsul. Am fost premiat de o mare universitate din SUA şi cei
de acolo mi-au spus că nu pot crede că cineva dintr-o ţară fostă socialistă poate să
parcurgă o cale aşa lungă în acelaşi loc. Printre corifeii Insitutului era prof. Brânzeu.
Acesta a fost coleg cu Dibechi cel care a condus operaţiile la peste 80 de ani. Medicina
fără Dumnezeu este o goliciune. Suntem obligaţi în condiţiile actuale să ne unim prin
credinţă, altfel ne va fi rău. L-am cunoscut pe ÎPS. Nicolae în suferinţă şi îi doresc viaţă
lungă. Are un spirit briliant şi din motive obiective nu a putut fi aici azi. In preajma
Sărbătorilor Naşterii lui Iisus haideţi să lăsăm cearta şi să dăm mână cu mână cu adevărat
nu doar să cântăm. Vă mulţumesc mult, vă iubesc şi vă doresc sănătate.
P.S. PAISIE LUGOJANU : Onorat auditoriu, voi argumenta în câteva cuvinte motivele
pentru care ÎPS. NICOLAE a găsit de cuviinţă să-l cinstească pe dl. Constantin Octavian
Luca. Domnul prof. univ. dr. Constantin Octavian Luca s-a născut la data de 4 martie

10

1935 în oraşul Lugoj. A urmat studiile liceale la Colegiul ,,C. Brediceanu" din Lugoj
(1952-1956), apoi pe cele ale Facultăţii de Medicină Generală din cadrul Institutului de
Medicină şi Farmacie din Timişoara (1956-1962). A parcurs toate treptele de asistenţă
medicală, fiind succesiv medic de medicină generală în mediul rural, medic de
intreprindere (1966-1971), medic specialist medicină internă (1976) şi medic primar
cardiologie (1990). A militat pentru creşterea calităţii profesionale a corpului medical pentru a
contribui la nobilele meniri pe care orice societate le aşteaptă de la medici. A militat pentru
principiul însuşirii cunoştinţelor teoretice. Pe parcursul întregii activităţi a situate întotdeauna
interesele bolnavilor şi datoria medicului faţă de acesta. Conduita sa a fost un exemplu pentru
cadrele didactice, medici şi alţii. Ca şef al colectivului de medici a imprimat o notă de
responsabilitate pentru activitatea didactică, medicală şi ştiinţifică manifestând o atitudine de
echitate cu principii etice şi morale. a publicat peste 180 de lucrări ştiinţifice fiind autor şi
coautor a numeroase volume. A participat la numeroase congrese naţionale şi internaţionale de
cardiologie. A avut numeroase lucrări premiate atât în ţară cât şi în străinătate, numeroase
procedee medicale fiind considerate invenţii şi brevetate fiind recunoscute unanim pe plan
internaţional. A efectuat primele implanturi de stimulatoare cardiace din România. Pentru
activitatea didactică, ştiinţifică şi medicală va primi titlul de onoare al Senatului Universităţii de
Medicină şi Farmacie Victor Babeş din Timişoara. A primit titlul de cetăţean de onoare al
oraşului Lugoj. Prin toate cele menţionate a dovedit că este un adevărat bănăţean şi un
profesionist care a avut în vedere interesele urbei căreia îi este credincios şi la a cărei dezvoltare
a contribuit din plin. Îl felicit pentru titlul obţinut şi îi dorim multă sănătatate.

DL. EHEGARTNER: Trecem la ordinea de zi şi înainte de a începe v-aş ruga dle primar şi domnilor consilieri, dacă aveţi obiecţii sau modificări la ordinea de zi.
DL. PRIMAR: Îmi permit să vă propun un proiect de hotărâre pe care l-am
primit de la fostul dvs coleg dl. Perinaţ şi care vizează un proiect de colaborare cu un
liceu din Serbia, cu Liceul Obradovici şi Liceul Loga din Timişoara. E o sumă de vreo
14500 de euro care nu ne angajează în mod direct, dar trebuie aprobată de consiliul local.
Asta este ce aş propune eu ca punct suplimentar.
DL. ŢOANCĂ: În primul rând v-aş ruga să retrageţi de pe ordinea de zi punctul
12, nu ştiu ce caută pe ordinea de zi acest proiect în condiţiile în care de o lună şi
jumătate ne-am decis să-l retragem şi să lăsăm la latitudinea d-lui primar să-l
reformuleze. Nu vreau să intru în polemică cu dl. Secretar, dată fiind festivitatea la care
asistăm în această perioadă. Pe de altă parte, vă rog să introduceţi suplimentar pe ordinea
de zi proiectul de hotărâre privind vânzarea suprafeţei de 100 mp din suprafaţa totală de
136, 25 mp din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. G.
Coşbuc nr. 5 către beneficiarul legii 341/ 2004, dl. Petre Petrişor. Acest punct are avizul
comisiilor de specialitate precum şi avizul d-lui Primar.
DL. ŞTEFAN: În urma dezbaterii publice la proiectul privind reglementarea
comercializării substanţelor stupefiante, halucinogene şi etnobotanice în general, s-a
ajuns la concluzia că proiectul de la pct. 14 corespunde mai bine legislaţiei în vigoare şi
poate să producă efecte maxime, drept urmare v-aş ruga să retrageţi punctul 13 de pe
ordinea de zi.
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DL. EHEGARTNER: Aş avea şi eu o propunere pentru schimbare ca ordine, la
punctul 43 există o informare care a apărut la adresa Consiliului Local Timişoara şi având
în vedere că un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Birourilor de Consiliere pentru
Cetăţeni, care au făcut această monitorizare, se află în sală, v-aş propune să introducem
punctul 43 imediat după interpelări. Dacă nu aveţi nimic împotrivă v-aş ruga ca
modificările făcute să le votăm în bloc. Dacă nu aveţi nimic împotrivă supun la vot
ordinea de zi cu modificările făcute de dl. Primar, dl. Ţoancă şi dl. Ştefan. Iniţiez
procedura de vot:
21 voturi pentru.
Punctul 5 al ordinei de zi
Interpelările consilierilor municipali
DL. EHEGARTNER: Aş mai avea o propunere, dacă sunteţi de acord ca
interpelările, având în vedere ora înaintată şi ordinea de zi destul de consistentă, dacă
aveţi interpelări importante care trebuiesc aduse la cunoştinţa executivului vă rog să le
faceţi în scris.
Supun la vot propunerea mea. Iniţiez procedura de vot:
14 voturi pentru
6 voturi împotrivă
1 abţinere
Punctul 43 al ordinei de zi
Informare privind articolul „Consiliul Local Timişoara este cel mai
transparent din România” apărut în Ziua de Vest
DL. EHEGARTNER: Punctul 43 al ordinei de zi, respectiv primul punct de pe
ordinea de zi, reprezintă o notă privind monitorizarea Consiliului Local Timişoara şi la
nivel de ţară, un reprezentant al Asociaţiei Naţionale a Birourilor de Consiliere pentru
cetăţeni, cei care au făcut această monitorizare se află în sală. Vă rog dl olaru să luaţi
cuvântul.
DL. OLARU: Îmi face plăcerea ca Asociaţia Naţională a Birourilor de Consiliere
pentru Cetăţeni să felicite Consiliul Local Timişoara ca fiind cel mai transparent Consiliu
Local din ţară, în urma studiului care s-a făcut la nivel de ţară. Sper ca acest lucru ne va
da pe viitor certitudinea că vom rămâne Timişoara fruntea ţării şi cred că această
chestiune se datorează atât Consiliului Local cât şi Primăriei pentru ce s-a făcut în
Timişoara. Pentru acest motiv, vă înmânez această diplomă.
DL. EHEGARTNER: Mulţumim d-lui preşedinte: „Se acordă Consiliului Local
al Municipiului Timişoara pentru transparenţa rezultată în procesul de monitorizare a
tuturor consiliilor local a municipiilor reşedinţă de judeţ realizată de Asociaţia Naţională
a Birourilor de Consiliere pentru Cetăţeni.
DL. SECRETAR: Să mi-o daţi mie să o pun în ramă.

Punctul 6 al ordinei de zi
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara
pe anul 2010
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DL. CATANĂ. Am un amendament la acest proiect de hotărâre şi anume: având
în vedere majorarea TVA în cursul anului 2010, prin care s-au modificat valorile ratelor
pentru plata autobuzelor achiziţionate conform contractului de achiziţie în sistem de
leasing financiar nr. 3854 şi a actului adiţional nr. 6350, drept urmare, pentru acoperirea
diferenţei de plată a acestor rate, vă propun transferarea sumei de 47 mii lei de la
capitolul 55.03.05 - dobândă la operaţiuni de leasing la capitolul 84.02.50 - alte cheltuieli
în domeniul transporturilor.
DL. SARAFOLEANU: Am şi eu 2 amendamente din partea Direcţiei
Economice.
Suplimentarea la bugetul de venituri proprii şi subvenţii – cheltuieli de capital cu
suma de 10,68 mii lei, conform solicitării Filarmonicii Banatului Timişoara şi a
veniturilor cu aceeaşi sumă, conform adresei nr. 1975/30.11.2010.
Redistribuirea şi suplimentarea la bugetul de venituri proprii şi subvenţii a
cheltuielilor la capitolul 65.10 Învăţământ cu suma de 197 mii lei, conform adreselor 981
şi 982/14.12.2010.
De asemenea, tot de la Direcţia economică, la solicitarea Direcţiei de Sănătate
Publică Judeţeană Timiş, suplimentarea la Bugetul de venituri proprii şi subvenţii –
cheltuieli de capital, cu suma totală de 135 mii lei conform adresei nr. 15573/03.12.2010
şi a veniturilor cu aceeaşi sumă astfel: - transferul sumei de 84 mii lei din bugetul local
în bugetul de venituri proprii şi subvenţii reprezentând compresoare aer medical pentru
ventilaţie
- Suplimentarea sumei de 51 mii lei reprezentând sistem de imagistică.
DL. MOLDOVAN: Aş dori să fac trei amendamente, toate 3 pentru modificarea
Programului de Investiţii pe 2010.
La capitolul 720330 – Alte servicii în domeniul locuinţei se transferă suma de 29
mii lei pentru poziţia – panouri de baschet sala Olimpia şi se va suplimenta astfel suma de
50 mii lei prevăzută iniţial.
În cadrul aceluiaşi capitol - Alte servicii în domeniul locuinţei – de la poziţia
platformă de lucru la înălţime, la Complexul Sportiv Bega, se va transfera suma de 22, 6
mii lei rămasă neconsumată la poziţia - sistem automat de analiză pentru bazinul de înot.
Având în vedere modificarea cotei de TVA s-a constatat imposibilitatea achitării
integrale a contractului la obiectivul de investiţii – Studiu privind reducerea zgomotului
folosind asfaltul cauciucat, astfel că propun transferul sumei de 1500 lei în cadrul
aceluiaşi capitol de la obiectul de investiţii – Studiu de fezabilitate şi proiect tehnic
reducerea nivelului de zgomot folosind asfaltul cauciucat strada Negoiu la obiectivul de
investiţii – Studiu privind reducerea zgomotului folosind asfalt cauciucat.
DL. EHEGARTNER: Mai sunt amendamente? Dacă nu, supun la vot
amendamentul d-lui Catană. Iniţiez procedura de vot:
23 voturi pentru
Supun la vot primul amendament al d-lui Sarafoleanu. Iniţiez procedura de vot:
23 voturi pentru
Supun la vot al doilea amendament al d-lui Sarafoleanu. Iniţiez procedura de vot:
21 voturi pentru
Supun la vot primul amendament al d-lui Moldovan. Iniţiez procedura de vot:
23 voturi pentru
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Supun la vot al doilea amendament al d-lui Moldovan. Iniţiez procedura de vot:
21 voturi pentru
DL. MOLDOVAN: Aveam 3 amendamente.
DL. EHEGARTNER: Eu am primit doar 2. Al doilea referat conţinea două
amendamente. A fost citit în plen. Vă propun să votăm proiectul de buget în ansamblu.
Iniţiez procedura de vot:
22 voturi pentru
Punctul 7 al ordinei de zi
Proiect de hotărâre privind înfiinţarea instituţiei publice de interes local
cu personalitate juridică – Direcţia Poliţiei Locale Timişoara, aprobarea
Organigramei, Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare
DL. EHEGARTNER: Există amendamente la acest proiect?
DL. JICHICI: Dacă tot nu ne daţi voie să facem poziţii ale consiliului local, am
să o fac la fiecare punct. Aş dori, dacă dl. Primar ne poate explica, mie nu îmi este foarte
clar, am înţeles că nu există un aviz de la Bucureşti şi dacă puteţi să ne explicaţi puţin
care e situaţia cu această poveste.
DL. PRIMAR: În mod normal orice organigramă trebuie să aibă un aviz de la
Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. Eu l-am rugat pe dl. Secretar să se deplaseze
la Bucureşti, a fost săptămâna trecută ca să obţină avizul. Vreau să vă spun că legea care
a ieşit şi care prevede înfiinţarea Poliţiei Locale de la 1 ianuarie prevedea că în termen de
3 luni, deci până pe 15 octombrie trebuiau să iasă acele instrucţiuni de aplicare. Acestea
nu au apărut nici azi în 20 decembrie şi în atari condiţii eu m-am văzut obligat să vă
supun atenţiei acest proiect, pentru că vine data de 1 ianuarie şi mă îndoiesc că avizul
ANFP va contravene legii. În atari condiţii, în numele autonomiei locale, cred că avem
calitatea să aprobăm această organigramă, chiar dacă pe moment nu avem avizul ANFP.
E o chestiune de natură birocratică, care nu ne aparţine. Noi am mai avut o discuţie şi în
Comisia de ordine publică extinsă şi am explicat acelaşi lucru. Am contactat Agenţia,
me-au zis că sunt alte priorităţi acum la Guvern, şi după ce se întâmplă în parlament, aţi
văzut că s-a votat legea salarizării şi altele şi asta probabil a rămas în suspensie. Atunci
eu v-aş ruga să o votaţi aşa, dacă avizul vine negativ, evident că nu va fi funcţională, dar
dacă nu o votăm, ne pune în dificultate din 1 ianuarie pentru că nu ştim cum vor evolua
lucrurile.
DL. EHEGARTNER: Dacă nu mai sunt intervenţii îmi permit să fac un
amendament la această organigramă şi aş remarca faptul că din nivelul 2 de execuţie, un
director executiv adjunct are în subordine 5 servicii şi un birou. Eu aş face propunerea ca
aceste atribuţii să fie departajate şi împărţite pentru încă un director executiv.
DL. SPĂTARU: Am să vă explic structura organizatorică, ea funcţionează întrun sistem piramidal, actul de coordonare şi viitoarele fişe ale posturilor. Directorul
executiv adjunct de la poziţia 1 va cuprinde activităţile de coordonare ale tuturor
serviciilor operative. V-aş ruga să observaţi că în structura de comandă a directorului
executiv adjunct 1, cele 2 secţii de poliţie pe care noi nu le-am desfiinţat, pentru că în
2006, în analiza făcută în acest consiliu noi am vrut să extindem numărul secţiilor de
poliţie comunitară; aceste secţii sunt coordonate de către Şeful Serviciului de ordine
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publică. Structurile Dispecerat Intervenţii rapide, Protecţie Mediu, Inspecţie Comercială
şi disciplină în construcţii şi din punct de vedere al numărului de personal sunt destul de
reduse. Al doilea director executiv adjunct, care a fost propus în această organigramă are
o simplă motivaţie. Orice instituţie publică cu personalitate juridică şi cred că şidvs care
conduceţi firme în sector privat, are nevoie de un director de specialitate pe partea
economico-financiară, pe partea de investiţii, achiziţii şi financiar contabilitate. Aceasta a
fost raţiunea pentru apariţia celui de-al doilea director executiv adjunct. Întrucât structura
a fost modificată anul acesta, foata structură de organizare prin Ordonanţa 63 şi efectiv au
fost înjumătăţite efectivele din organigrama cu care funcţionam, numărul actual nu
presupune şi nu este oportun în acest moment să mai încărcăm structura cu încă o funcţie
de director executiv adjunct. Este punctul de vedere pe care îl susţin şi cei care cunosc
cum funcţionează o astfel de structură similară cu Inspectoratele judeţene de poliţie, unde
sunt doar 2 adjuncţi, ar fi culmea ca la Poliţia Locală să mai apară şi un al treilea adjunct.
DL. PRIMAR: Eu îl susţin pe dl director şi mă gândesc că dacă Municipiul
Timişoara fiinţează cu 2 viceprimari, mi s-ar părea exagerat ca la poliţie să avem 3
directori adjuncţi. Cred că 2 sunt suficienţi.
DL. EHEGARTNER: Dacă nu mai sunt intervenţii, supun la vot amendamentul
pe care l-am propus. Iniţiez procedura de vot:
13 voturi pentru
7 voturi împotrivă
2 abţineri
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:
18 voturi pentru
Punctul 8 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: Sunt obiecţii la acest punct?
DL. CATANĂ: Am un amendament din partea Direcţiei de Dezvoltare, se propune
transformarea Serviciului de Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană în birou cu acelaşi
nume şi aceeaşi structură, sub Serviciul Proiecte cu Finanţare Europeană.
DL. EHEGARTNER: Dacă mai sunt obiecţii?
DL. CIUHANDU: Avem un amendament, la Direcţia tehnică propunem un post de
Director executive adjunct, alături de directorul executive. Atribuţiile sunt foarte mari la
această direcţie şi cred că e nevoie de 2 persoane care să monitorizeze ce se întâmplă
acolo.
DL. MOLDOVAN: Să-mi fie iertată intervenţia, chiar dacă toată lumea ar trebui
să recunoască faptul că am printer cele mai mari vechimi în Consiliul Local, este prima
dată când Consiliul Local propune modificarea organigramei propuse de dl Primar, fără
să vină din partea executivului Primăriei. Noi în general, consiliul local am mers pe ideea
că Primarul oraşului a fost ales de cetăţeni, răspunde în faţa cetăţenilor de modul cum îşi
organizează primăria. Nu ştiu de ce nu propunem noi şi nişte directori şi nu ştiu câte alte
funcţii şi eventual să-i şi numim şi mai departe tragem la răspundere pe primarul
municipiului dacă nu îşi îndeplineşte obiectivele. Eu sunt împotriva propunerilor de
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modificare la organigrama primarului, atâta timp cât nu sunt discutate şi acceptate de dl.
Primar ca şef al instituţiei.
DL. PRIMAR: Respect iniţiativa oricui, dar am şi eu pretenţia să fiu respectat când
lucrez şi niciodată nu m-am băgat în problemele altora. Dacă la poliţie doriţi un director
în plus, unde nu e cazul, pentru realizarea unor aranjamente, vă priveşte, l-aţi votat, îl
aveţi. Aici vă rog să mă lăsaţi să lucrez cum ştiu eu. În luna august am restructurat
organigrama şi am dat afară oameni, i-am pus pe liber şi i-am expediat tocmai din dorinţa
şi ca urmare a faptului că trebuia să ne restructurăm prin reducere de personal. Nu văd ce
poate să facă un director adjunct în momentul de faţă, când există un director, există şefi
de servicii. Eu cred şi vă rog să mă lăsaţi să-mi fac organigrama pentru că e organigrama
proprie a primarului şi nu a altora. La consiliul local când aveţi problem nu m-am opus
niciodată şi puteţi să votaţi cum credeţi. Este un punct de vedere şi vă rog să-l acceptaţi
ca atare.
DL. PAU: Aş vrea să fac şi eu un amendament la această organigramă. Vin în
spiritul celor amintite de dl. Spătaru şi într-adevăr trebuie să avem un director cu
specialitate economică, cum este la poliţia comunitară, care ar trebui să controleze
activitatea economică, financiară şi activitatea de licitaţii, contracte şi investiţii în primul
rând. Pentru aceasta eu am făcut un amendament şi în comisii şi am propus mutarea
Serviciului de Investiţii din cadrul direcţiei de Dezvoltare în cadrul Direcţiei Economice.
DL. PRIMAR: Mă opun la acest lucru. Puneţi la vot.
DL. EHEGARTNER: Reluăm cele 3 amendamente:
Amendamentul d-lui Catană privind transformarea serviciului în birou. Iniţiez
procedura de vot:
22 voturi pentru
DL. ORZA: Şi eu sunt de 10 ani şi nu am mai întâlnit niciodată ca organul
deliberativ al municipiului să facă intervenţii pe organigrama de lucru a executivului.
Sunt 20 de ani azi de la revoluţie şi am luptat inclusive pentru separarea puterilor în stat.
Sigur că probabil e exagerat spus lucrul acesta raportat la executive şi la consiliul local,
dar până la urmă la nivel de comunitate consiliul local e organul deliberativ şi ar fi un
început negativ acesta de a se interveni în organigramă, pentru că e evident că organul
deliberativ intervine în bunul mers al proiectelor locale ş.a.m.d., dar să intervină la
nivelul acesta, mie mi se pare un pas înapoi absolut de neînţeles pentru cei 21 de ani de
democraţie în România.
DL. EHEGARTNER: Supun la vot cel de-al doilea amendament al d-lui Ciuhandu
privind suplimentarea la Direcţia Tehnică cu încă un post de director adjunct.
Iniţiez procedura de vot:
12 voturi pentru
7 voturi împotrivă
1 abţinere
DL. SECRETAR: Mă simt dator să intervin. Ori votează toată lumea, ori nu se
votează. Păi ce facem acum? Sunteţi 24 în sală şi votează 20.
DL. PAU: D-le Secretar, din nou vreţi să influenţaţi deciziile consiliului local? A
trecut. Cine nu a votat, dacă a făcut ceva ilegal va răspunde. Nu ne mai influenţaţi, vă
rugăm frumos, lăsaţi-ne să votăm.
DL. SECRETAR: În sală sunteţi prezenţi 23.
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DL. CIUHANDU: D-le Secretar şi la celelalte amendamente s-a votat la fel.
Verificaţi celelalte voturi în care s-a votat, în sală erau 24 şi apăreau 20 pe ecran şi nu leaţi repetat ca şi vot. Vă rog să le verificaţi.
DL. EHEGARTNER: Deci repetăm votul pentru al doilea amendament. Iniţiez
procedura de vot:
12 voturi pentru
8 voturi împotrivă
2 abţineri
Supun la vot al treilea amendament privind transferarea Serviciului Investiţii la
Direcţia Economică:
Iniţiez procedura de vot:
12 voturi pentru
9 voturi împotrivă
1 abţinere
DL. SECRETAR: Să voteze toată lumea, sau vreţi să facem prezenţa?
DL. PAU: E dreptul nostru d-le secretar.
DL. SECRETAR: Ori eşti prezent ori nu eşti.
DL. PAU: Din nou tergiversăm şi influenţăm, pierdem ceva din mână? Pierdem
puterea? Lăsaţi-ne să ne spunem punctul de vedere vă rugăm frumos. Este o zi în care toţi
trebuie să dăm dovadă de toleranţă şi dintr-o dată toţi suntem avocaţii diavolului. Haideţi
să ne vedem de treabă.
DL. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul în ansamblu cu amendamentele care
s-au votat anterior:
16 voturi pentru
5 voturi împotrivă
1 abţinere
Punctul 9 al ordinei de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de
Funcţii pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara
DL. EHEGARTNER: Sunt amendamente la acest punct? Dacă nu iniţiez
procedura de vot:
-22 voturi pentru
Punctul 10 al ordinei de zi
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 382/2010
privind metodologia utilizată pentru acordarea ajutoarelor suplimentare de
încălzire a locuinţei în sistem centralizat unor categorii defavorizate
DL. EHEGARTNER: Sunt amendamente la acest punct? Dacă nu iniţiez
procedura de vot:
-20 voturi pentru
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Punctul 11 al ordinei de zi
Proiect de hotărâre privind recunoaşterea altor carduri securizate tip euro<26 pentru
acordarea facilităţilor de transport studenţilor
DL. EHEGARTNER: Sunt amendamente la acest proiect?
DL. ORZA: Eu cred că dacă tot se introduc altele ar trebui să se spună că orice fel
de card care acordă facilităţi studenţilor.
DL. EHEGARTNER: Cardul nu oferă alte facilităţi doar pentru recunoaşterea
celor de până acum, având în vedere că eliberarea cardului euro<26 are o problemă de
finanţare, s-a cerut posibilitatea de a se legitima cu alte carduri securizate.
DL. ORZA: În mod normal un student se legitimează cu legitimaţia de student.
Dacă tot extindem chestia asta cu cardurile să extindem la oricine, pentru că defapt cea
mai atractivă facilitate care li se oferă studenţilor este transportul gratuit. În mod normal
pe aceste carduri ar trebui să se regăsească facilităţi de intrare gratuită la muzee, la
filarmonică, la teatru ş.a.m.d. Toţi se duc şi vând aceste carduri la studenţi, că primesc
gratuitate pe transportul în comun şi atunci să dăm la toţi chestia asta nu numai la unii.
DL. EHEGRATNER: Deci care este amendamentul pe care doriţi să-l faceţi?
DL. ORZA: Să nu se mai facă referiri la anumite carduri şi să se spună că orice fel
de card care acordă şi alte facilităţi studenţilor în afară de transportul în comun.
DL. PAU: D-le preşedinte, a fost un amendament?
DL. ORZA: Să se acorde tuturor posesorilor de carduri studenţeşti, facilitatea la
transport în comun, indiferent de emitent.
DL. EHEGARTNER: D-le viceprimar vreau să vă spun că nominalizarea celor 2
carduri care să înlocuiască cardul euro<26 a fost făcută la cererea Ligilor Studenţeşti care
nu le recunosc pe toate.
DL. ORZA: Da, eu vin şi spun că pe lângă acelea să fie recunoscute toate.
DL. EHEGARTNER: Da supun la vot amendamentul d-lui Orza. Iniţiez
procedura de vot:
15 voturi pentru
2 voturi împotrivă
4 abţineri
DL. SECRETAR: Eu nu am vizat de legalitate. E vorba de banu public, e dreptul
meu ca secretar, v-am pus o notă, aveţi nota acolo şi vă rog să o luaţi la cunoştinţă. Se
poate şi la aceştia şi la oricine, dar prima dată să se respecte prevederile art. 36 alin. 7 lit.
a din Legea 215/2001 care spune, ca să acord orice facilitate trebuie să am un parteneriat,
o asociere. Dacă doresc studenţii care au un asemenea card, fac asocierea şi după aceea se
poate acorda. Eu v-am făcut o notă, n-am avizat de legalitate, când va veni vreodata
vremea să se plătească, Curtea de Conturi sau cine va constata că s-au acordat ilegal şi se
calculează numărul de persoane
DL. EHEGARTNER: D-le Secretar, vă spun cu respect că acest parteneriat există.
E vorba de facilitatea la transportul în comun.
DL. SECRETAR: Da, de transportul în comun vorbesc.
DL. EHEGARTNER: Există.
DL. SECRETAR: Nu există cu aceştia. Uitaţi ce spune aici, pentru că am studiat şi
am calculat. Nu poţi să faci dacă nu ai parteneriat. Legea spune că trebuie să existe acest
parteneriat.
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DL. EHEGARTNER: Parteneriat între cine şi cine?
DL. SECRETAR: Între RATT şi organizaţiile respective care se supun aprobării
Consiliului Local.
DL. EHEGARTNER: Dar ce legătură are organizaţia cu legitimarea?
DL. SECRETAR: Păi are că art. 36 alin. 7 litera a din Legea 215/2001 spune că
Consiliul Local hotărâşte în condiţiile legii cooperarea sau asocierea cu persoane juridice
române sau străine în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări,
servicii sau proiecte de interes local. Aici e vorba de o finanţare, dai nişte bani, e banul
public pe care îl plăteşti şi cineva va întreba odată.
DL. EHEGARTNER: D-le Secretar, e vorba ca acest student să se legitimeze ca
să beneficieze de acest contract de asociere. El există.
DL. SECRETAR: Nu e.
DL. EHEGARTNER: Cum să nu, păi şi acuma beneficiază de gratuităţi.
DL. PRIMAR: Dl. Ehegratner, cu tot respectul vă spun că nu aveţi dreptate, există
un singur parteneriat pe care tot dvs l-aţi aprobat cu un an sau 2 în urmă atât şi nimic mai
mult. Observaţia d-lui secretar e îndreptăţită. Întâi trebuiesc făcute parteneriatele şi apoi
le punem la vot că aşa vă asumaţi răspunderea.
DL. EHEGARTNER: Nu există parteneriat între RATT şi Liga Studenţilor?
DL. PRIMAR: Dl. Goia să ne spună mai exact.
DL. EHEGARTNER: Despre acelaşi parteneriat este vorba. Nu e vorba de ceva
suplimentar. E vorba doar de legitimarea studentului cu alt mijloc decât cardul euro 26 pe
care nu-l poate obţine. Asta e problema.
DL. ORZA: Eu vreau să îmi explic amendamentul. Amendamentul meu era că e
absurd să dăm numai la un emitent de carduri, deci ori nu dăm la niciunul, ori dăm la toţi.
Asta a fost spiritul amendamentului meu.
DL. SECRETAR: Faceţi parteneriatul şi nu mai aveţi nici o treabă.
DL. ORZA: Atunci să se facă parteneriate cu toate, ori dăm gratuitate la toţi
studenţii, ori îi obligăm să îşi ia carduri de acestea. Eu când am fost student şi acuma cine
e student are legitimaţie de student. E suficient.
DL. EHEGRATNER: La carnetul de student se invocă faptul că se poate falsifica.
Aceste carduri sunt securizate şi atestă calitatea de student.
DL ORZA: Acesta este spiritul a ceea ce am spus. Să dăm la toţi posesorii, să
facem parteneriate cum spune dl. secretar, dar să dăm la toţi nu numai la unii.
DL. PAU: Pentru a încerca să lămurim această problemă aş mai propune un articol
la această lege, care să devină art. 2 în care putem spune: „facilităţile pentru transportul în
comun se vor acorda după încheierea de parteneriate cu instituţiile studenţeşti abilitate.
DL. TOADER: Nu am înţeles amendamentul precedent. Propun să fim mai simpli.
Dacă este problema falsificării acestor carnete de student sau legitimaţii să răspundă
Universităţile din Timişoaradacă nu sunt capabile să facă un carnet de student aşa de bun
cum nişte ONG-uri sunt în stare să facă nişte carduri care nu se pot falsifica e problema
lor nu a Primăriei. Eu susţin acest punct de vedere mai simplist. De ce dacă eşti student în
Timişoara trebuie să te mai întâlneşti cu nişte ONG-uri să plăteşti din banii tăi proprii
acest card ca să mergi la film, sau cu autobuzul. Nu văd logica. Eu cred că dacă eşti
student în Municipiul Timişoara, pentru noi ca şi municipalitate e o onoare să-i avem
studenţi aici şi să le acordăm acest drept simplu.
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DL. EHEGARTNER: D-le consilier, dvs propuneţi acum să mergem în spate. De
ce nu pornim de la ceea ce există? La ora aceasta este agreată ideea de legitimare a
studenţilor printr-un card euro 26. Acest card nu se emite. Studenţii au venit cu o
propunere de a li se recunoaşte o altă modalitate de legitimare securizată şi au propus cele
două carduri. Asta este problema. Nu e vorba nici de parteneriat, care există ci e vorba
doar de transportul în comun. Vrem să complicăm o situaţie care este defapt foarte
simplă. În loc de euro 26, sau pe lângă acesta să mai fie 2 carduri, atât şi nimc mai mult.
DL TOADER: Dacă avem deja o situaţie care se pare că nu funcţionează, eu unul
personal n-am văzut beneficiile municipiului Timişoara din această celebră asociere,
atunci de ce să mai deschidem cutia Pandorei să-i zăpăcim de tot de cap pe studenţi.
DL. EHEGARTNER: Domnilor colegi, dacă aveţi amendamente le supunem la
vot, dacă nu...Se pare că se doreşte o complicare a unei situaţii banale şi foarte simple.
Am avut un amendament al d-lui viceprimar Orza care a trecut. Mai există vreo
propunere de amendament?
Dacă nu vă supun la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut de dl.
viceprimar Orza. Iniţiez procedura de vot:
16 voturi pentru
4 voturi împotrivă
2 abţineri
Punctul 12 al ordinei de zi
Proiect de hotărâre privind interzicerea scutirilor la plata impozitelor pe clădiri
Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi

Punctul 13 al ordinei de zi
Proiect de hotărâre privind reglementarea comercializării plantelor, substanţelor şi
preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi psihotrope, în Municipiul Timişoara
Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind condiţiile de amplasare a punctelor de comercializare a
plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante, halucinogene, euforice şi
psihotrope, altele decât cele ale căror regim juridic este reglementat prin legislaţia în
vigoare
DL. TOADER: La art 1. sa eliminam expresia “ altele decat cel al caror regim este
reglementat prin legislatia in vigoare” tocmai pentru a elimina orice posibilitate de a a
fi atacat in contencios.
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Dl. STEFAN: Pentru a fi siguri ca la nivel de oras aceasta masura isi va face efectul
propun modificarea distanta de la 1000m la 2000 m distanta de scoli.
Dl. ORZA: In mod cert se inchiriaza aceste spatii pentru magazinele etnobotanice. Eu
propun sa sanctionam cu amenda maxima care se poate da pe proprietarii spatiilor care
inchiriaza la aceste magazine cu astfel de activitate.
Dl. SANDU: In momentul incheierii unui contract nu se stie cu exatitate ce activitate se
va desfasura acolo. Eu sunt convins ca nici unul din cei care inchiriaza respectivele spatii
nu este instiintat de intentia celui care a inchiriat.
Dl. ORZA: Exact asa cum va pati si Politia Locala de la 1 ianuarie si cei de la Comert
cand nu o sa stie cand vine la ei sa primeasca autorizatie de functionare si o sa scrie
“bauturi alcoolice sau vanzari de seminte si ceaiuri”.
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot amendamentul d-lui cons. Toader privind suprimarea
din art. 1 a asertiunii :” Altele decat cele al caror regim este reglementat prin legislatia in
vigoare “. Cine este pentru ?
-20 voturi pentru
- 2 abtineri
Dl. STEFAN: Amendamentul meu se referea la modificarea distantei de la 1000 m la
2000 m.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
-19 voturi pentru
- 2 abtineri
Dl. PRIMAR: Este o problema cu voturile. Nu voteaza toti consilierii.
Dl. EHEGARTNER: Sunt obligati sa voteze ?
Dl. SECRETAR: Sa-si ia simtul raspunderii.
Dl. ORZA: Domnule presedinte, nu mai initiati dumneavoastra procedura de vot. Nu via aparut nici un vot in sedinta de astazi.
Dl. EHEGARTNER: Daca nu-mi apare nici un vot este datorita faptului ca nu se
marcheaza , nu pentru ca nu votez.
Dl. ORZA: Nu mai apasati dumneavoastra pe buton cand spuneti ca initiati procedura de
vot.
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot amendamentul domnului viceprimar Orza referitor la
emdndarea locatorului. Cine este pentru ?
- 4 voturi pentru
- 6 voturi impotriva
-12 abtineri
Cine este pentru acest proiect de hotarare in intregime?
- 21 voturi pentru
- 1 abtinere
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.161/28.04.2009
privind atribuirea directă prin contract de concesiune către S.C. Administrarea
Domeniului Public S.A. a terenului din Zona Piaţa 700 în vederea amenajării unei
parcări subterane.
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Dl. JICHICI: Am o constatare. Este a nu stiu cata oara cand venim si modificam o
atribuire directa fara licitatie si acolo avem tot o groapa.
Dl. EHEGARTNER:Cine este pentru ?
- 21 voturi pentru
- 1 vot impotriva
- 1 abtinere
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara
în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor cu
destinaţia de locuinţă situate în Timişoara, str. Crizantemelor nr.27 şi str. Zăvoi nr. 6.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
- 20 voturi pentru
- 1 vot impotriva
- 1 abtinere

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă din Timişoara, str. Preyer nr.13 către Federaţia Asociaţiilor de Proprietari din
Timişoara.
D-na BLAJ: Sunt foarte multe organisme si chiar partide care nu au primit spatiu si am
inteles ca aceasta foaret proaspat infiintata are deja atribuit un spatiu. Cred ca nu
respectam ordinea cererilor.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
- 15 voturi pentru
- 1 vot impotriva
- 6 abtineri
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului din Timişoara, Bv.
Mihai Eminescu nr.2B către Direcţia Fiscala a Municipiului Timişoara.
Dl. EHEGARTNER: Cine este penru ?
- 21 voturi pentru
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PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Regiei Autonome de
Transport Timişoara a unui autocar marca Mercedes-Benz Tourismo destinat
transportului de persoane
pentru trasee comunitare, proprietate privată a
Municipiului Timişoara.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
- 21 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere pentru spaţiul cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă din str. Preyer nr.33.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
- 22 voturi pentru
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosinţa
persoanelor juridice.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
-21 voturi pentru
- 1 abtinere

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere pentru spaţiul cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, str. Lucian
Blaga nr.6, ap.1.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
- 16 voturi pentru
- 1 vot impotriva
- 3 abtineri
D-na.....: Sunt reprezentanta Asociatiei Video-Vest. As vrea sa stiu ce s-a intamplat ?
Dl. EHEGARTNER: A cazut proiectul.
D-na ....: De ce? Pot sa-mi sustin punctul de vedere ?
Dl. SECRETAR: Gata. S-a votat.
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PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de închiriere pentru terenurile
aparţinând domeniului public, pe care se află amplasate construcţii cu caracter provizoriu
– chioşcuri comerciale în Timişoara Piaţa 700.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
- 17 voturi pentru
- 2 voturi impotriva
- 2 abtineri
PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara în vederea negocierii cu proprietarul
terenului situat în Poiana Ruschi, înscris în CF nr. 30425 Teregova, top 375, teren pe
care este construită o cabană cu anexe, folosită de Liceul cu Program Sportiv Banatul.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
-21 voturi pentru
PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii de a
negocia cu S.C. METALTIM S.A., Grădiniţa PP nr.19, Universitatea de Vest
Timişoara, S.C. Aurora S.R.L. şi S.C. COMPLEX BASTION S.R.L.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
- 21 voturi pentru
PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în vederea negocierii cu Ordinul
Călugăriţelor de la Notre-Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, a
contractelor de închiriere pentru imobilele în care îşi desfăşoară activitatea unităţile
de învăţământ – Colegiul Naţional Bănăţean şi Colegiul Tehnic de Vest.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
- 22 voturi pentru
PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui Act
adiţional la Convenţia – anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 privind aprobarea colaborării între Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară
Timişoara – Serviciul pentru Protecţia Persoanei cu Handicap şi Regia Autonomă de

24

Transport Timişoara pentru realizarea activităţii de transport a persoanelor cu
dizabilităţi locomotorii din Municipiul Timişoara.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
- 21 voturi pentru
PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la
transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr.
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
- 20 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al
S.C. PIEŢE S.A.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
-18 voturi pentru
PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local
nr.
282/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic
de Obstetrică – Ginecologie dr. Dumitru Popescu Timişoara.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
- 21 voturi pentru
PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Piaţa Traian” – Locul de
exprimare a identităţii cartierului Fabric”.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru ?
- 20 voturi pentru
PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizarea Parcului Alpinet”,
Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost – beneficiu, precum şi a
cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării

25

fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent
Axei prioritare 1 . – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli – urbani de
creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare
urbană”, Subdomeniul: „ Poli de creştere”.
Dl. MOSIU: Avand in vedere ca la fiecare sedinta de consiliu ne jucam si de data asta
este vorba de aprox. 1 milion euro, propun ca punctele 32 si 33 pana la o documentare
mai atenta sa fie retrase de pe ordinea de zi. Cele doua parcuri fac parte din centrul
orasului unde in urma cu un an au fost plantati mii de arbusti, plante decorative iar unul
dintre parcuri este sub jurisdictia unui proiect major de reabilitare a celor doua maluri a
Begheiului. Este vorba de 1 milion de euro asa cum va fi anul viitor de criza, facut mi se
pare la niste sume astronomice.
Propun retragerea de pe ordinea de zi a punctelor 32 si 33.
Dl. ORZA: Eu stiu ca au fost tot felul de discutii in pauza si trafic de voturi pe anumite
proiecte. Mie mi se pare jenant sa picam doua proiecte europene vorbindu-se de bani ca si
cand banii astia ii cheltuim noi.
Dl. MOSIU: Banii astia se dau de la Consiliul Local urmand ca ulterior sa fie recuperati.
Dl. ORZA: Banii astia sunt bani europeni. Toate proiectele din Romania asa se
finanteaza. Tu pui banii si ii primesti dupa aceea.
Dumneavoastra ati manipulat de “N” ori Consiliul Local in legatura cu Metri
patrati si metri liniari. Vreau sa ma lasati sa vorbesc.
Cele doua proiecte sunt proiecte europene. Costul pe mp al celor doua proiecte
este de 30 euro/mp. 2% este contributia conform legii a noastra. Ati votat posturi de
directori care o sa coste mai mult decat 2% pentru timisoreni si vreti sa retrageti de pe
ordinea de zi 2 proiecte total normale pentru ca asa vreti dumneavoastra ?
Este inadmisibil. Cele doua parcuri au fost reabilitate de curand.
Dl. MOSIU: Cati bani a incasat orasul de pe proiecte europene pana acum ?
Dl. TOANCA: Vreau sa fac o propunere privind firma Green Project din Iasi care cel
putin in cursul acestui an ne-a prezentat S.F.-uri, proiecte tehnice care nu aveau nici o
legatura cu realitatea. Eu nu spun ca noi acum putem face sau nu anumite consideratii dar
eu va propun in spiritul regulamentului Consiliului Local , si cer sa se consemneze, si
fragmente din procesul-verbal sa se trimita acestei firme sa ia o pauza , un an sabatic in
colaborarea cu primaria mun. Timisoara , pentru ca toate certurile noastre pe spatii verzi
desi toata lumea este plina de bune intentii in aceasta zona. Uitati, ca am reusit sa
contaminam cu suspiciuni, poate indreptatite, poate neindreptatite, din cauza faptului ca
aceeasi firma , implacabil, la costuri care nu au legatura cu realitatea, castiga faza de
proiectare pentru ca dupa aceea noi sa venim cu tot felul de amendamente in care efectiv
sumele pe care aceasta firma ni le propune, fie sa le injumatatim, dar mai grav intram pur
si simplu sa schimbam si proiectele tehnice unde ... noi nu suntem horticultori de
meserie...
Propunerea mea este ca aceasta firma vesnic creaza probleme si animozitati.
Dl. ORZA: Noi am eliminat firma asta si a castigat la Consiliul National de contestatii.
Cand erau firme din Timisoara care faceau proiectele nu era bine ca erau din Timisoara,
acuma le facem din Iasi, nu-s bune ca sunt din Iasi.
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Valoarea costului care e, nu ma intereseaza ca e din Iasi, este de 30 euro/mp.
executia.
Dl. TOANCA: Nu ma refeream la cele doua proiecte ci propuneam pentru viitor.
Dl. ORZA: Faceti dumneavoastra o lege sa nu mai primiti firmele la licitatie. Noi le-am
eliminat si au castigat.
Dl. PRIMAR: Aceasta firma a castigat si prin sentinte judecatoresti. Vreau sa va spun,
inclusiv treaba cu Parcul Copiilor a intarziat atat pentru ca am tot intarziat in tot felul de
judecati ca sa adjudecam lucrarile respective. Acum, au venit, au castigat , sa-i lasam sa
lucreze.
Aici sunt doua proiecte europene, eu nu cred ca problema se pune... exista o
analiza de costuri, eu cred ca ati vazut-o ... Parerea mea ca sunt in limite normale si nu
vad care e problema dumneavoastra aici. Decat anumite obsesii, aceasta contestare
permanenta si suspiciune pentru care ati mai creat un post de director la politie, un
director adjunct la Directia Tehnica, transferati servicii dintr-un loc in altul pe
organigrama proprie a Aparatului Primarului. Daca doriti astfel de jocuri le puteti fac in
continuare dar fara mine. Aici sunt niste jocuri marsave, aceste contestari perpetue nu au
nici o baza reala si va rog, cand faceti asemenea contestatii sa veniti cu argumente.
Dl. MOLDOVAN:
Trebuie sa-i amintesc domnului consilier Toanca ca a fost
initiatorul unui proiect de hotarare, care este in vigoare cu privire la cine mai participa la
licitatii in Timisoara. La anul, daca nu se incadreaza in acele certificate de buna purtare
nu vor mai participa. Legat de polemica pe de o parte conducatorii nostri dragi de la
Bucuresti nu sunt instare sa dea o legislatie sau sa ia niste masuri pentru accesare de
fonduri pentru absorbtia cat mai mare a banilor propusi de U.E, noi daca incercam sa
venim cu proiecte ni le blocam singuri pe motive de genul ca am plantat prea multi
copaci in Parcul Alpinet.
Parerea mea este ca ar trebui sa profitam de fiecare cent care ar trebui sa vina in
Timisoara. Nu putem decat sa accesam proiecte care vizeaza accesarea de fonduri
europene in Timisoara.
Dl. STOIA: Eu inteleg preocuparea domnului viceprimar pentru ca proiectele acestea
care urmeaza sa consume bani europeni sa treaca. Si dansul cred ca va fi de acord ca se
creaza suspiciuni atunci cand pentru un proiect de acum 2 ani, o parcare subterana in
zona Continental-Bega, pentru inlocuirea pe partea de sus a pajistei a 15 copaci si 20 de
tufe ni s-a cerut de la primarie, dupa o socoteala stiintifica 12 miliarde. Dupa ce am fost
la domnul primar si am explicat, s-a refacut calculele si au fost 7 miliarde. Atunci am
propus domnului primar sa facem lucrarea in regie proprie . Mi s-a acceptat si Institutul
de Cercetari de la Simeria, ne-a propus sa ne faca lucrarea cu 50 milioane. In conditiile
astea trebuie sa fiti de acord ca trebuie sa fii suspicios fara sa ai ceva cu firma respectiva
ca nici nu-i stim actionariatul. Pe noi nu ne intereseaza..
Dl.ORZA : Va dati seama ca pe noi ne intereseaza cu atat mai putin , cand noi am
actionat in instanta firma asta ? Dar daca dumneavoastra vi se pare mult: gazonare,
trotuare noi, iluminat, sistem de irigatii cu 30 euro/mp.
Dl. PRIMAR: De ce nu vine firma asta faimoasa de la Orastie sa participe la licitatii in
Timisoara ?
Dumneavoastra credeti ca noi i-am adus pe cei de la Iasi aici pentru ca dupa
aceea sa-i dam in judecata. E absurd. Sa vina cei de la Orastie sa faca mai ieftin. Eu cand
nu am alta oferta o aleg pe cea mai convenabila. Asta este oferta.
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Eu inteleg ca vreti sa contestati si ca aveti niste rezerve, dar atunci veniti cu niste
chestii concrete, ca si mie mi se par multe anomalii in tara dar nu le pot contesta pentru
ca nu am argumente.
Dl. STOIA: Nu s-a pus problema unei interziceri a continuarii acestei proceduri, e vorba
doar de o amanare pana in luna ianuarie sa ne putem si noi interesa despre ce este vorba,
nu e nici o tragedie.
Dl. ORZA: Scopul a fost sa aruncam din nou anatema si sa nu ne miram apoi daca cei de
la Ministerul Dezvoltarii o sa respinga proiectele. Nu exista nici un argument logic la
ceea ce faceti acuma.
Dl. EHEGARTNER: Pana in momentul de fata avem un amendament propus de
domnul Mosiu.
Dl. MOSIU: Eu am vrut sa-i mai aduc aminte domnului vice-primar ca daca 30 euro
sunt aceste 2 parcuri, cum isi explica ca la aceeasi firma, un proiect de 1600 mp. la
Parcul Doinei era de 120 euro/mp.
Dl. ORZA: Este datoria dumneavoastra sa cititi proiectele, sunt lucrari diferite la fiecare.
La unnul este 38 euro/mp. si la altul este de 29 euro/mp.
Dl. JICHICI: Eu cred ca aici discutam despre doua lucruri. In primul rand imi exprim
dezacordul fata de propunerea facuta. Cred ca este foarte important sa votam astazi aceste
proiecte de hotarari. Am fost unul dintre cei care am criticat la nesfarsit Directia de
Dezvoltare, iata ca acum vine cu proiecte si eu cred ca e bine sa ramana pe ordinea de zi
iar costul este unul rezonabil.
Sustin ramanerea pe ordinea de zi a proiectelor si sustin cele doua proiecte.
Exista o serioasa problema cu aceasta firma S.C. Green Project SRL ,pentru faptul
ca exista o problema cu aceasta firma eu nu cred ca trebuie sa lovim in cele 2 proiecte
extrem de importante pentru municipiul nostru. Doresc sa stiu care a fost onorariul firmei
pentru cele doua proiecte ?
Dl. CIUPA: Suma este cea care a fost votata de Consiliul Local. Vreau sa spun ca noi cu
aceasta firma am avut destule probleme, au castigat in instanta si Instanta Suprema ne-a
depasit. Parcul Copiilor, tot aceasta firma dupa mai multe judecati a castigat-o, proiect pe
care noi il avem acum ca si proiect tehnic si acuma il verificam.Vreau sa va spun ca din
punct de vedere al respectarii normelor se incadreaza, sigur ca acel proiect aprobat in
Consiliul Local acum 2 ani pana cand sa apara H.G. 28/2010 acesta si celelalte masuri am
permis sa vina cu un anumit procent. Noi am preluat proiectul tehnic si am putut sa
mergem mai departe. Dorim sa aducem cheltuielile la un nivel acceptabil. Acest nivel
este situate intre 20-35 euro. Acea firma pe care noi am dat-o in judecata si pana la urma
am luat 6,5 miliarde de la ei penalitati de la o alta firma Green si asta este tot Green, au
venit cu preturi de 150 euro/mp. sume cu care s-au incheiat contracte cu mediu, s-au luat
Peste 12 milioane de euro pe fondul de mediu s.a.m.d.
Eu vi-am prezentat o lista cu toate parcurile facute in Timisoara atat pe investitii
cat si pe reparatii. Se vede acolo ca suma mei de este undeva la 24 euro/mp. Atat a platit
primaria si atat va plati. Din pacate legislatia a fost atat de permisiva pe capitolul acestor
investitii din devizele de lucrari ca s-a permis acest lucru. S-a terminat , pentru ca dupa
aparitia lui HG 28 si dupa aparitia altor acte normative nu se va depasi 3-5 % maxim.
Dl. JICHICI: Intrebarea mea era cat s-a platit firmei pentru aceste proiecte ?
Dl. CIIUPA: O sa vin cu factura sa vi-o prezint.
Dl. MOSIU: Imi retrag...
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Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru acest proiect de hotarare ?
- 21 voturi pentru
PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „ Modernizarea Parcului Justiţiei”,
Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu , precum şi a
cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării
fondurilor nerambursabile prin programul Operaţional Regional 2007-2013, aferent
Axei prioritare1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli –urbani de
creştere”, Domeniul major de intervenţie1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană
”, Sub-domeniul:”Poli de creştere.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru acest proiect de hotarare ?
-21 voturi pentru
PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Întregiri reţele apăcanal în Municipiul Timişoara – Etapa I.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru acest proiect de hotarare ?
- 21 voturi pentru
PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate „Sistem major canal
cartier Ciarda Roşie – Etapa III”.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru acest proiect de hotarare ?
-21 voturi pentru
PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii Devizelor Generale aferente unor
obiective de investiţii în domeniul apă-canal.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru acest proiect de hotarare ?
-21 voturi pentru
PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă depozitare,
service auto şi servicii” – Extravilan Timişoara DN59A.
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Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru acest proiect de hotarare ?
-21 voturi pentru
PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Lotizare parcela,
zona rezidenţială” – str. Nicolae Ivan, FN , Timişoara.
Dl. EHEGARTNER: Supun atentiei ca acelasi proiect care a picat data trecuta fara
modificarile care s-au cerut este supus din nou spre aprobare.
Dl. PRIMAR: Eu am avut o discutie cu domnul arhitect sef si mi-a spus ca nu exista
nici un fel de obiectiune din partea directiei, a Institutiei Arhitectului Sef ca sa nu se
puna pe ordinea de zi. L-am verificat si nu nici un fel de obiectiune, il pun la vot.
Dl. EHEGARTNER: Eu am fost cel care a facut obiectia data trecuta si reamintesc
ceea ce am obiectat. Situatia din PUZ –ul prezentat provine de la o propunere de
PUZ. Planul de situatie nu coincide cu situatia de pe teren in acest moment.
Dl. LUCHI: Buna ziua! Ma numesc Luchi Nenad si sunt arhitectul acestui PUZ.
Problema este ca strada Nicolae Ivan se infunda. Obiectul acestui PUZ nu a fost
deschiderea acestei strazi. Ea a fost propusa printr-un alt PUZ aprobat deja, care este
o pensiune care nu si-a terminat actele, nu a cedat acest drum care iasa din str. Mures
pana in partea cealalta. PUZ –ul nu se refera la strada care se continua, strada era
proiectata si a fost hotarare de consiliu local . PUZ-ul vechi a trecut , dar oamenii de
acolo, proprietarii nu si-au cedat catre primarie bucata de teren care sa extinda strada
Un PUZ a fost aprobat de catre Consiliul Local. Acesta propunea ca strada N. Ivan sa
se extinda, sa continue si sa ajunga pana in strada cealalta. Daca acest lucru nu a fost
efectuat de catre acei care au propus aceasta strada nu este vina proprietarului actual
ca nu a fost terminata lucrarea.
Dl. CADARIU: PUZ-ul la care face referire este un PUZ aprobat in 2009 in urma
unei sentinte civile. El prevede teren pentru drum si pentru strapungerea acestui drum
dar faza de PUZ nu a fost depasita. Nu s-a venit pentru autorizare de acces pentru a
deschide acest drum.
PUZ-ul care este in discutie acuma la dumneavoastra are avizul Comisiei de
Circulatie, el poate functiona in strada N. Ivan prin legatura care o are cu orasul pe
strada Mures iar aceasta lucrare nu are cum sa deschida acest drum pentru ca face
obiectul altei parcele.
Acest drum este un drum infundat dar acesti proprietari nu pot sa deschida
acest drum pentru ca nu este drumul lor, le cereti un lucru imposibil.
Dl. EHEGARTNER: Consiliul Local este obligat de catre instanta sa aprobe un
PUZ iar daca Consiliul Local castiga un proces cu un proprietar nu este capabila sa
materializeze. Asta este concluzia la care am ajuns.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru acest proiect de hotarare ?
-9 voturi pentru
-8 voturi impotriva
- 2 abtineri
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PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective
şi funcţiuni complementare”, Calea Lugojului DN 6 Timişoara.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru acest proiect de hotarare ?
- 18 voturi pentru
PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire
spaţiu comercial produse alimentare şi nealimentare”, str. Martirilor 1989 nr.98,
Timişoara.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru acest proiect de hotarare ?
- 16 voturi pentru

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI
Informarea nr.AS 78074/26.11.2010 a Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu
Handicap Timişoara – din subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară
Timişoara.
S-a luat la cunostinta.
Dl. SECRETAR: S-a puneti la vot procesul-verbal de data trecuta.
PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI
Scrisoarea de intenţie nr. SC2010 – 28387/25.11.2010 a DALKIA S.A. referitoare
la sistemul centralizat de termoficare al Municipiului Timişoara.
S-a luat la cunostinta.

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI
Informare privind articolul „Consiliul Local Timişoara este cel mai transparent din
România” apărut în Ziua de Vest.
S-a luat la cunostinta.
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SUPLIMENTAR 1
Privind aprobarea proiectului “Cultural Heritage in Everyday Life in the Border
Areas” (Mostenirea culturala in viata de viata de zi cu zi in zona de granita) castigat
de Liceul Teoretic “ Dositei Obradovici” si Colegiul National C.D. Loga din
Timisoara si finantat prin Programul de Cooperare Transfrontaliera IPA Romania
– Republica Serbia.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru acest proiect de hotarare ?
- 18 voturi pentru
SUPLIMENTAR 2
Proiect de hotarare privind vanzarea suprafetei de 100 m.p. din suprafata totala de
136,25 m.p. din spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din timisoara, str.
George Cosbuc nr. 5 catre beneficiarul Legii nr. 341/2004 dl. Petre Petrisor.
Dl. EHEGARTNER: Cine este pentru acest proiect de hotarare?
- 16 voturi pentru
Va multumesc pentru participare si va doresc tuturor un An Nou fericit si La
Multi Ani!

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cons. EHEGARTNER PETRU

SECRETAR
IOAN COJOCARI

32

