
 
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
  
          

  PROCES- VERBAL 
 
Incheiat astazi 25-10-2011  cu ocazia sedintei ordinare a  
  Consiliului Local al Municipiului Timisoara. 

 
 
 Presedinte de sedinta – Cons. Adrian Orza,viceprimar al mun. Timisoara 
 Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 25; 

Au absentat :  
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul viceprimar 
Sorin Grindeanu si domnul secretar Ioan Cojocari. 
 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului Timisoara  nr. 
2054 din data de 20.10.2011 . 

 
 
 
Dl. ORZA :  Astăzi se împlinesc 67 de ani de la eliberarea întregului teritoriu al României în 
urma Dictatului de la Viena. Trupele române dedică acest eveniment regelui care tot azi îşi 
sărbătoreşte ziua de naştere. In această zi au fost eliberate de oastaşii Armatei a IV – a române 
oraşele Carei şi Satu Mare. În urmă cu 90 de ani se năştea Regele Mihai la Sinaia. Fiul Regelui 
Carol II şi al Prinţesei Elena şi nepot al Regelui Ferdinand I, strănepot al Reginei Victoria a Marii 
Britanii, văr al Reginei Elisabeta a II-a, a Marii Britanii. A fost suveran al României între anii 
1927-1930 şi apoi  între anii 1940-1947 când a fost forţat să abdice. Nu doar vârsta venerabilă ci 
şi   Întreaga sa prestaţie din acele vremuri nesigure din istoria noastră ne îndeamnă să facem 
reverenţa cuvenită de protocol. Vă mulţumesc.  
 

 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI: 
 

 
Aprobarea Procesului –Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara  din data  de 27.09.2011. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot. 

- Cine este pentru ? 



Se numără voturile :  27 voturi pentru 
Dau cuvântul d-lui primar pentru a susţine punctele de pe ordinea de zi suplimentară. 
Dl. PRIMAR: E vorba de un proiect privind  aprobarea suplimentării numărului de personal din 
cadrul ambulatoriului Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor 
Babeş” Timişoara , care s-a făcut cu bani europeni şi se doreşte înfiinţarea a 15 noi locuri de 
muncă, e vorba apoi de un proiect privind neexercitarea  dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în B-dul M. Viteazu nr. 
26, la preţul de 1000.000 de euro.  Tot în acest sens e şi al treilea proiect privind neexercitarea 
dreptului de preemţiune din partea Consiliului  Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a 
imobilului situat în Timişoara, str. Rozalia nr.1, la preţul de 1.350.000 lei. Al IV-lea proiect 
vizează modificarea Hotărârii Consiliului  Local nr. 189/31.05.2011 prelungirea dreptului de 
folosinţă gratuită a clădirii Palatul Culturii din Timişoara în favoarea Teatrului  Naţional „Mihai 
Eminescu”, Operei Naţionale Române Timişoara, Teatrului  German de Stat Timişoara şi 
Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” Timişoara. Sunt apoi trei informări.  
   De asemenea vreau să vă mai spun că mâine  voi pleca la Szeghed unde am fost invitat de către 
Consulul General al României de acolo, pentru că în acest oraş se inaugurează un monument al 
eroilor români pe care primăria oraşului Szeghed l-a amenajat. Si vreau să vă mai spun că 
săptămâna viitoare timp de 3 zile voi fi în Israel invitat de primăria oraşului Netania care doreşte 
să se înfrăţească cu municipiul Timişoara.  
Dl. ORZA : Supun la vot introducerea punctelor suplimentare prezentate de către dl. Primar.  

- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 26 voturi pentru 

Vă propun să votăm ordinea de zi cu punctele suplimentare inscluse.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile :  27 voturi pentru 

Vom trece la interpelările consilierilor municipali. Dl. Jichici, dl. Moldovan.  
 

INTERPELĂRI 
 

DL. JICHICI: Înainte să încep interpelarea aş dori să mă raliez la cele spuse de dvs 
în numele grupului de consilieri liberali, salut şi eu prezenţa d-lui Rege Mihai. Consider că 
domnia sa atâta timp cât a fost în ţară şi în afara ţării a reprezentat un factor de stabilitate şi 
echilibru pentru România şi mai nou pentru democraţia din România. 
Aş dori să încep interpelările cu o felicitare adresată d-lui director Gârboni şi Filarmonicii din 
Timişoara pentru evenimentul realizat la peşetra de la Româneşti. Consider că a fost un 
eveniment extraordinar şi cred că face cinste oraşului Timişoara, judeţului Timiş şi întregii 
regiuni.  

A doua interpelare, aş solicita un răspuns în scris din partea executivului Primăriei, cu 
privire la stadiul actual al discuţiilor între Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean 
Timiş cu privire la terminalul intermodal de la Remetea Mare. 

A treia interpelare de asemenea aş dori un răspuns în scris din partea executivului cu 
privire la situaţia discuţiilor dintre Primăria Municipiului Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş 
referitoare la aerodromul Cioca.  

Ultima interpelare, aş dori din partea executivului o situaţie cu eventualele construcţii, 
altele decât monumente şi morminte care au fost ridicate în ultimele 24 de luni pe raza cimitirului 
din Calea Şagului.  



DL. BOGDAN: Am o interpelare care se adresează Direcţiei de Patrimoniu. În strada 
Dacilor nr. 13 avem un spaţiu al Primăriei care este atribuit spre folosinţă unui ONG – 
Organizaţia pentru apărarea drepturilor omului. Aş ruga Direcţia de Patrimoniu să verifice dacă 
în acest spaţiu se desfăşoară într-adevăr o activitate a acestui ONG şi dacă această organizaţie are 
neapărată nevoie de 150mp cât are acum. Poate acolo am putea oferii spaţii şi altor ONG-uri. Nu 
doresc să li se ia spaţiul sau altceva, vreau doar să se verifice dacă activitatea de acolo este cea a 
unui ONG şi de asemenea adcă au nevoie de un spaţiu aşa de mare, pentru că poate am mai putea 
da altor ONG-uri. Ştim că avem o listă de ONG-uri care ni se adresează pentru spaţii, iar altele au 
suprafeţe foarte mari. Şi aş dori ca până la plenul următor să primim şi noi un raport. Mai ales că 
în ultima perioadă au apărut numeroase articole în ziar vis a vis de activitatea acestui ONG. Nu 
mă refer la verificarea activităţii ci la ce se întâmplă în acest spaţiu al Primăriei.  

DL. ORZA: Toate aceste atribuiri de spaţii pentru ONG-uri şi nu numai se fac prin 
hotărâre de consiliu local şi la vremea respectivă probabil că au justificat nevoia. 

DL. BOGDAN: Da, dar noi din când în când ar trebui să verificăm. Ar putea măcar să 
ne prezinte şi am mai spus lucrul acesta, aceste ONG-uri ar trebui să ne prezinte un raport anual, 
să vedem dacă ele mai există şi mai au activitate, pentru că avem nenumărate şi nu ştim ce se 
întâmplă cu ele. Le dăm spaţiu şi legea le permite, dar trebuie să aibe o activitate ca să 
beneficieze, să facă un serviciu comunităţii noastre ca să le dăm acest spaţiu. Poate chiar ar trebui 
să facem un proiect de hotărâre în acest sens să ne prezinte anual un raport de activitate.  

DL. MOLDOVAN: Este vorba de o informare. În conformitate cu Legea 393/2004 
privind statutul aleşilor locali, colegii consilieri au în mapă raportul deplarării delegaţiei în oraşul 
Cernăuţi în luna octombrie 2011. Conform legii trebuia să prezentăm acest raport. 

D-NA BLAJ: Aş dori să fiu informată despre situaţia proiectului privitor la extinderea 
liniei de tramvai până la Moşniţa. Am înţeles că acolo Consiliul Judeţean are un alt proiect în 
derulare şi noi am prezentat presei şi publicului proiectul nostru de extindere a liniei de tramvai. 
Aş dori să ştiu care este situaţia. 

DL. ORZA: Dacă nu mai doreşte nimeni să facă interpelări o să trecem la primul punct 
de pe ordinea de zi. 
 
 
 
 

PUNCTUL  3 AL ORDINEI DE ZI : 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie  al Municipiului Timişoara la 
data de 30 iunie 2011. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile :  27 voturi pentru  
 
 
 
 
 
 



         PUNCTUL  4 AL ORDINEI DE ZI : 
 

Proiect de hotărâre privind rectificarea  bugetului local al Municipiului Timişoara  pe anul 
2011. 
 
Dl. MOLDOVAN:  Am un număr de 4 amendamente.  Propun transferul sumei de 27 mii lei de 
la titlul II  Bunuri şi servicii la Cheltuieli de capital, în cadrul capitolului 67.02.05.03 « Întreţinere 
grădini publice, parcuri, zone verzi », pentru achiziţionarea unui container cu destinaţia de 
vestiar/birou pentru Compartimentul Grădina Zoologică Timişoara, Direcţia de Mediu.  Pentru 
Grădina Zoologică e necesar un spaţiu pentru administraţie.  
Al doilea. Propun suplimentarea cu suma de 200 mii lei la poziţia 67.02.05.01 « Sport », Titlul II 
« Bunuri şi servicii », pentru aplicarea HCLMT  nr.124/29.03.2011  privind aprobarea 
contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie anuală aferentă anului financiar 2011 din partea 
Municipiului Timişoara pentru Asociaţia « Baschet- Club Timişoara » şi diminuarea cu aceeaşi 
sumă a cheltuielilor la titlul  II « Bunuri şi servicii » la poziţia 70.02.50  Alte servicii în domeniile 
locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării ».  
Al treilea. Având în vedere   Ordinul Ministerului Administraţiei şi Internelor nr.157/2011 prin 
care   s-a alocat pentru Municipiul Timişoara suma de 800 mii lei în vederea cofinanţării 
retehnlogizării unor centrale termice de cartier, propun următorul amendament : suplimentarea cu 
suma de 751,76  mii lei, totală, compusă din : 216,84 mii lei centrala termică Buziaş şi 534,92 mii 
lei centrala termică Dunărea şi diminuarea cu suma aferentă din secţiunea funcţionare de la 
capitolul 81.02. Combustibili şi Energie, Titlul IV Subvenţii. Deci practic banii care au fost 
alocaţi de către Ministerul Administraţiei să ajungă la destinaţia respectivă.  
Ultimul amendament. La Anexa 1a  « Program dezvoltare 2011 » capitolul 66.02 Sănătate – 
66.02.06. Spitale/Studii şi proiecte, propun  introducerea poziţiei « Dezvoltarea unui sistem 
regional transfrontalier de telemedicină pentru diagnosticul şi tratamentul cancerului genital în 
aria Timişoara-Szeged » după cum urmează : va fi, denumirea obiectivului « Dezvoltarea unui 
sistem regional transfrontalier de telemedicină pentru diagnosticul şi tratamentul cancerului 
genital în aria Timişoara-Szeged » un total pe anul 2011 de la bugetul local de 45 mii lei. Suma 
respectivă va fi obţinută prin diminuarea sumelor alocate la următoarele poziţii de la capitolul 
70.02.50 « alte servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor şi dezvoltării comunale » : - Poziţia 
« Structuri locale de sprijinire a afacerilor în comuna Dumbrăviţa – Incubator de afaceri » cu 
valoarea de 15 mii lei. Şi Poziţia « Reabilitarea Piaţa Iosefin » cu valoarea 30 mii lei. Se vor 
aplica corecţiile rezultate din modificările de mai sus menţionate în toate celelalte documente ale 
bugetului.  
Dl. EHEGARTNER : Am constatat că nici la a treia rectificare de buget a acestui an, 
promisiunea făcută la începutul anului privind finanţarea şi ajutarea  echipei Poli Timişoara nu s-
a materializat. Probabil că ar trebui să avem o poziţie şi să luăm o decizie în consiliu dacă mai 
dorim să sprijinim această echipă sau nu. S-au făcut nenumărate promisiuni şi au rămas toate 
doar în stadiul de vorbe. La materializarea acestor rectificări de buget nu s-a materializat nimic. 
Dl. ORZA: Faceţi o propunere acum sau altă dată.  
Dl. EHEGARTNER : Atunci când s-a făcut rectificarea, era normal ca aceste resurse care s-au 
găsit disponibile până la sfârşitul anului, într-o măsură evident mai mică faţă de promisiunile 
făcute să se fi regăsit şi pentru această destinaţie. Mai cu seamă că s-a făcut promisiunea. Nu am 
vrut să fac un amendament pentru că aş fi ridicol ca din anumite capitole la care nu le ştiu stadiul 
de evoluţie şi de finalizare să retragem finanţarea. Si ar fi o prostie din partea noastră. Dvs. Care 
sunteţi în executiv trebuia să regăsiţi aceste resurse să le alocaţi aşa după  cum aţi promis iniţial.  



Dl. PRIMAR:  În primul rând ca să alocăm resurse trebuie să avem un temei legal. Noi am cerut 
Clubului Politehnica şi am cerut Federaţiei Române de Fotbal să precizeze circumstanţele în care 
echipa a retrogradat şi de asemenea să precizeze ce perspective are această echipă în momentul 
de faţă. Nu am primit decât un răspuns foarte  lapidar şi neconcludent din partea Federaţiei 
Române de Fotbal, am primit observaţiile d-lui Iancu care pe toate antenele şi pe toate posturile 
de televiziune terfeleşte oraşul şi nu am înţeles şi nu am primit din partea dumnealui nici un fel 
de asumare a propriilor greşeli. Că federaţia a sancţionat nemeritat echipa pentru performanţele 
sportive. Pentru că performanţa sportivă era una, a fost o nedreptate, dar că dl. Iancu are nişte 
probleme de natură fiscală, contabilă e problema dumnealui. Deci câtă vreme aceste probleme nu 
vor fi rezolvate eu personal nu am ce să negociez. Dacă dvs. Credeţi şi chiar v-aş ruga, că aţi avut 
această iniţiativă, şi aţi pus problema, faceţi o comisie şi luaţi legătura cu clubul de fotbal 
Politehnica să ne lămurim o dată. Noi deocamdată nu am primit decât o propunere concretă pe 
care v-am şi înaintat-o cu vreo două şedinţe în urmă în care ni se cereau 2 milioane de euro pe an 
competiţional, eu sincer să fiu nu am înţeles pentru ce. Echipa joacă în Divizia a doua şi se luptă 
să ajungă în Divizia I. Foarte bine şi onorabil, dar nu cred că le trebuie două milioane de euro în 
contextul în care au vândut foarte mulţi jucători şi probabil că i-au vândut şi pe aceia motivaţi. 
Dar aici trebuie un dialog şi o asumare de răspundere. Că aşa să băgăm bani într-o echipă şi 
nimeni nu ştie nimic ce se întâmplă cu banii aceia, nimeni nu-şi asumă nicio răspundere pentru 
eşecul din vară, dacă dvs. Credeţi eu vă invit să faceţi o comisie să negociaţi cu dl. Iancu cu 
echipa de fotbal Politehnica Timişoara. Eu am avut o discuţie şi cu dl. Preşedinte Ostaficiuc şi în 
general şi atitudinea Consiliului Judeţean e cam aceeaşi, de expectativă, până nu se lămuresc 
nişte chestiuni. Îi ajutăm cât putem dar totul să meargă într-un temei legal şi să avem o bază de 
negociere prin care să stipulăm după aceea să venim în faţa dvs. Si să propunem o sumă de bani 
pentru susţinere. Dar până acum din păcate treaba aceasta nu s-a întâmplat.  
Dl. JICHICI: Aş solicita executivului primăriei în măsura în care este posibil, să dispună ca 
modul de prezentare al bugetului şi rectificării de buget, să fie îmbunătăţit în sensul de a ne pune 
la dispoziţie măcar în variantă electronică editabilă acest material. Vă spun cu toată sinceritatea 
probabil colegul dl. Moldovan are bugetul mult mai detaliat. Eu nu am găsit capitolele la care 
făcea referire domnia sa în materialul care ne-a fost pus la dispoziţie nouă consilierilor locali şi 
îmi este şi extrem de greu să urmăresc bugetul în condiţiile în care este tipărit de jos în sus. Deci 
rugămintea dacă se poate pe viitor să fie pus la dispoziţie şi în format electronic editabil pentru 
consilierii locali. Vă mulţumesc.  
Dl. MOLDOVAN : Există dl. Consilier toate poziţiile respective numai că trebuie găsite.  Cu 
excepţia ultimului punct pe care l-am propus ca suplimentare pe lista de investiţii.  
Dl. JICHICI : Vă mulţumesc din suflet că mi-aţi dat dreptate.  Cuvântul cheie este trebuie găsite. 
Nu se pot găsi în forma aceasta.  
Dl. ORZA : Dacă mai aveţi amendamente. Având în vedere că ultimele două au fost doar 
solicitări şi nu amendamente o să încep cu primul amendament al d-lui Moldovan.  Si anume 
transferul sumei de la Grădina Zoologică tot către Grădina Zoologică de fapt la investiţii pentru 
un container pentru angajaţii de acolo.  
Supun la vot. 
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 26 voturi pentru 
Amendamentul a fost votat. 
Al doilea amendament este în legătură cu cei 200 mii lei pentru clubul de baschet. Supun la vot.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile :  24 voturi pentru 



A trecut şi acesta. 
Următorul e legat de lucrările în continuare la cele două centrale. De pe Buziaş şi Dumărea.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile :  25 voturi pentru 
A fost votat.  
Şi ultimul. Dezvoltarea unui sistem regional transfrontalier de telemedicină. 
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 25 voturi  pentru 
Supun la vot proiectul în întregime.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile :   25 voturi pentru 
 
 

    PUNCTUL  5 AL ORDINEI DE ZI : 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea Statului  de funcţii al Direcţiei Fiscale a 
Municipiului Timişoara. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile :   26 voturi pentru 
 

    PUNCTUL  6 AL ORDINEI DE ZI : 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru 
Filarmonica Banatul Timişoara. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile :  26 voturi pentru  
 
 
 
 
 

      PUNCTUL  7 AL ORDINEI DE ZI : 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi 
Regulamentului de organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară 
Timişoara. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 25 voturi pentru 
 
 
 



          PUNCTUL  8 AL ORDINEI DE ZI : 
 

Proiect de hotărâre privind preţul local al energiei termice facturată populaţiei de S.C. 
Compania Locală de  Termoficare COLTERM  S.A. 
 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 27 voturi pentru 
 
                 

          PUNCTUL  9 AL ORDINEI DE ZI : 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor  privind 
elaborarea  şi prezentarea ofertei şi a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la 
licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu  
aparate  pop corn. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile :  27 voturi pentru 
Avem câteva caiete de sarcini pentru scoaterea la licitaţie pentru tot ce înseamnă comerţ stradal. 
Sunt puse pe capitole tocmai pentru a le evidenţia mult mai clar. 
           

          PUNCTUL  10 AL ORDINEI DE ZI : 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor  privind 
elaborarea  şi prezentarea ofertei şi a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la 
licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu 
chioşcuri – tonete. 
 
Dl. TOADER :  Punctul nr.10 şi 12 trebuie private în ansamblu pentru remedierea unei situaţii.  
Cred că dintr-o eroare de redactare sau de înţelegere. În urma unor discuţii cu cetăţenii din zona 
Dâmboviţa, există în Caietul de sarcini de la punctul nr.10, punctul 9 strada Ion Barac colţ cu Bv. 
Dîmboviţa destinaţia de comercializare produse de panificaţie şi acelaşi lucru este stabilit şi 
pentru punctul 12 de pe ordinea de zi, tot comercializare de produse de panificaţie. Rugămintea 
cetăţenilor era să existe şi posibilitatea de comercializare de produse nealimentare. Aşa cum le 
vedem în proiectul nr.10,  80% au această destinaţie de comercializare de produse alimentare 
respectiv nealimentare. Aceasta era rugămintea să modificăm.  Nu ştiu să vă dau destinaţia exactă 
însă în acelaşi punct în ambele proiecte de hotărâre la aceeaşi adresă sunt prevăzute două 
destinaţii identice.  Rugămintea mea a fost să…. 
Dl. ORZA : Concret.   
Dl. TOADER :  Deci la punctul 9 din Caietul de sarcini de la punctul 10 la care suntem să 
schimbăm destinaţia în produse alimentare respectiv nealimentare. La punctul 9, str.Ion Barac 
colţ cu Dâmboviţa. Comercializare  produse alimentare, nealimantare. Acesta e amendamentul. 
Poziţia nr.9 din Caietul de sarcini.  
Dl. ORZA : Supun la vot amendamentul d-lui Toader.  



- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 21 voturi pentru 
S-a votat.  
Supun la vot punctul 10 de pe ordinea de zi în ansamblu.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile :  24 voturi pentru 
 
 

             PUNCTUL  11 AL ORDINEI DE ZI : 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor  privind 
elaborarea  şi prezentarea ofertei şi a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la 
licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu 
standuri de expunere carţi. 
 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 26 voturi pentru  
 

           PUNCTUL  12 AL ORDINEI DE ZI : 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor  privind 
elaborarea  şi prezentarea ofertei şi a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la 
licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu 
rulote comerciale, mobile. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 23 voturi pentru  
 
 
 
 
 

       PUNCTUL  13 AL ORDINEI DE ZI : 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor  privind 
elaborarea  şi prezentarea ofertei şi a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la 
licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu 
mobilier  urban cu flori sau standuri de expunere cu flori. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile :  27 voturi pentru  
 

          PUNCTUL  14 AL ORDINEI DE ZI : 



 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor  privind 
elaborarea  şi prezentarea ofertei şi a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la 
licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu 
aparate sau vitrine îngheţată. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 26 voturi pentru  
 
       

     PUNCTUL  15 AL ORDINEI DE ZI : 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Caietului de sarcini, a Instrucţiunilor  privind 
elaborarea  şi  prezentarea ofertei şi a  Contractului de Închiriere pentru scoaterea la 
licitaţie publică deschisă a amplasamentelor în vederea  ocupării domeniului public cu 
stand  de expunere legume, fructe. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 27 voturi pentru  
 
                                                   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. Timocului nr. 9, str. C. Porumbescu nr.17, str. Carpaţi 
nr.23, Aleea CFR nr.4 şi Bv. G-ral Dragalina nr.18. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile :  27 voturi pentru  
 
 
                                                      PUNCTUL  17 AL ORDINEI DE ZI : 
 
Proiect de hotărâre privind  dezlipirea parcelei cu nr. top. 208, alipirea parcelelor cu nr. top 
207, top 208/2, revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 450/1996, în vederea eliberării 
autorizaţiei de funcţionare pentru întabularea Hotelului Central din str. N. Lenau nr.6. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile :   26 voturi pentru  
 
                                                     PUNCTUL  18 AL ORDINEI DE ZI : 
 



Proiect de hotărâre privind aprobarea  preţului de vânzare pentru terenul aferent  
imobilului cu destinaţia  de locuinţă  dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în 
Timişoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 36. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 25 voturi pentru  
 
                                                       PUNCTUL  19 AL ORDINEI DE ZI : 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  preţului de vânzare pentru terenul aferent  
imobilului cu destinaţia  de locuinţă  dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în 
Timişoara str. Constantin Brâncoveanu nr. 34. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 27 voturi pentru  
 
                                                         PUNCTUL  20 AL ORDINEI DE ZI : 
 
Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosinţă  gratuită a imobilului din Timişoara, Bv. 
C. D. Loga nr. 2 cu denumirea  Grădina de Vară „CAPITOL”  către Filarmonica 
„BANATUL” Timişoara. 
 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 27 voturi pentru  
 
 
 
 
 
 
                                                     PUNCTUL  21 AL ORDINEI DE ZI : 
 
Proiect de hotărâre privind  darea în folosinţă gratuită către S.C. RETIM ECOLOGIC 
SERVICE S.A.  a unui teren situat în  Timişoara zona CET – SUD (str. Ovidiu Cotruş). 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 25 voturi pentru  
 
                                                    PUNCTUL  22AL ORDINEI DE ZI : 
 



Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului 
Local  Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă (SAD) situat în imobilul din Piaţa Plevnei nr.4, la preţul de 40.000 euro+TVA. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 24 voturi pentru  
 
                                                   PUNCTUL   23 AL ORDINEI DE ZI : 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Contractului de vânzare – cumpărare cadru pentru 
vânzarea terenurilor excedentare terenurilor aflate sub  imobilele construcţii dobândite în 
temeiul  Legii nr. 112/1995. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 25 voturi pentru  
 
                                                  PUNCTUL   24 AL ORDINEI DE ZI : 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea schimbului de locuinţă dintre Minciu Cornelia, 
chiriaşă a ap. 5 din str.  Miloia Bl. B11 şi Rusu Aspru Petru, chiriaş al ap.22 din str. Miloia 
Bl. B1 sc. A. 
 
Dl. ORZA : Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 25 voturi pentru  
 
                                                   PUNCTUL   25 AL ORDINEI DE ZI : 
 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi 
crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER :  Aş vrea să fac un amendament aici. La Comisia Juridică am convocat 
acum 3 săptămâni pe dl. Director de la cimitire pentru o sesizare privind calitatea serviciilor din 
cimitirele din Timişoara. Am înţeles prin acest regulament prin modificare că se interzice 
construcţia de orice fel din aceste cimitire. Propunerea mea ca amendament ar fi ca orice 
construcţie din cimitire să se realizeze în baza unui proiect care să fie aprobat de Serviciul De 
Urbanism al primăriei. Mi se pare aberant să interzicem radical orice construcţie în cimitire. Nu 
ştiu, dar  intervenim în nişte canoane care nu ştiu dacă suntem îndreptăţiţi să o facem. Deci 
amendamentul meu ar fi ca orice construcţie să se facă cu autorizaţie eliberată de către Serviciul 
Urbanism al Primăriei.  
Dl. ORZA : Deci noi nu am interzis lucrul acesta, erau doar nişte regelmentări legate de înălţime 
acolo şi de faptul că vroiam să prevenim situaţii care au apărut şi care nu au respectat legea, s-au 
construit 
Dl. EHEGARTNER : Da dar construcţiile se realizează fără autorizaţie în chestia asta. Problema 
este să se construiască cu autorizaţie. 



Dl. ORZA : Discuţiile legate de acest regulament pe acest fenomen au fost făcute cu Direcţia de 
Urbanism şi nu e prima dată când acceptul, practic construcţiile se fac fără, se fac cu acordul 
Direcţiei Patrimoniu şi doar peste înălţimea prevăzută acolo 1,8m. Spuneţi exact care este 
amendamentul.  
Dl. EHEGARTNER : Orice construcţie în cimitire să se realizeze pe baza unei autorizaţii 
eliberate de către Serviciul Urbanism. 
Dl. ORZA :  Deci doriţi să eliminăm chestia cu 1,8? 
Dl. EHEGARTNER : Exact.  
Dl. JICHICI : Pe text la Anexa prevăzută în hotărârea de consiliu la alin. nr.5 spune : articolul 
50 alin.2 va avea următorul conţinut : « Executarea capelelor şi mausoleelor este permisă doar 
pentru personalităţile marcante şi cu aprobarea Consiliului Local al municipiului ». 
Amendamentul este : eliminarea referirii la « doar pentru personalităţile marcante », să fie : este 
perimisă cu aprobarea Consiliului Local, construcţiile funerare, supraterane, capele şi mausolee 
se autorizează de către Direcţia Patrimoniu prin eliberarea unui permis de lucru cu avizul 
Instituţiei Arhitectului Şef.  
Dl. ORZA :  Deci repet noi am dorit să insitituim o disciplină la cimitire pentru că unii credeau 
că acolo pot să-şi perimtă orice şi am vrut să creem această posibilitate de a controla Consiliul 
Local pentru persoane care au reprezentat ceva pentru oraş fie că sunt cetăţeni de onoare sau foşti 
cetăţeni de onoare ai oraşului sau alte personalităţi locale recunoscute, să poată face astefel de 
lucru. Nu oricine. Asta a fost ideea pe care am mers. Pe de altă parte trebuie să ne gândim că dacă 
cineva pune o cruce la cimitir, să vină să ceară autorizaţie de construire de la Direcţia Urbanism, 
s-ar putea să fie un pic cam complicat, referitor la ce spune dl. Ehegartner. 
Dl. EHEGARTNER : Acest sistem se aplică dincolo şi se pot elabora proiecte standard. Dincolo 
sunt cimitire în care există un singur tip de construcţie. Deci putem gândi un regulament astfel 
încât aceste construcţii să aibe o anumită ţinută şi să se construiască cu autorizaţie.  
Dl. ORZA :  Ştiu, putem gândi un regulament, se referă chiar la regulamentul de azi. Acesta e 
regulamentul pe care trebuie să-l facem.  
Dl. EHEGARTNER : Deci să nu fie atât de restrictiv şi eliminarea acelui paragraf din art.5. 
Dl. ORZA :  Eu oricum o să supun la vot amendamentul, eu vroiam doar să explic care a fost 
intenţia noastră şi să spun care e riscul. Deci aţi spus pentru orice tip de  amenajare de acolo. 
Dl. EHEGARTNER : Construcţie.  Presupune construcţia.  
Dl. PRIMAR : Deci prin construcţie înţelegând atunci capelă ? 
Dl. EHEGARTNER : Capelă şi ceea ce presupune, fundaţie. 
Dl. PRIMAR : Nu dar de exemplu omul vrea să facă o cruce de marmură să zicem. Pentru aceea 
nu cred că trebuie să ia autorizaţie. Deoarece îi complicăm foarte mult.  
Dl. ORZA :  Trebuie să fim atenţi la termeni.  Că cei de la Urbanism lucrează cu termeni juridici 
şi să nu folosim termenul construcţie.  Dl. Secretar să ne lămuriţi juridic.  
Dl. EHEGARTNER : Capele cripte.  
Dl. PRIMAR : Sunt de acord dacă găsim o formulare. 
Dl. SECRETAR :  Toată lumea la cimitir vine şi pe lângă cruce îşi îngrădeşte îşi pune cu ciment 
îşi face tot, asta e o treabă uzuală, la toată lumea. Sunt sute chiar mii în toate cimitirele de oameni 
care fac asta. Dacă scoţi autorizaţie pentru asta, deci nu se poate.  
Dl. EHEGARTNER : Nu mă refeream  la acest tip de amenajare. 
Dl. SECRETAR : Dacă aţi spus orice tip de construcţie.  Asta e o construcţie.  
Dl. EHEGARTNER : E vorba de capele, cripte şi construcţii zidite.  
Dl. SECRETAR : Aici erau trecute, ce e capelă ce e mausoleu. Sunt trecute aici în articol.  Deci 
nu puteţi să băgaţi că omul îşi face acolo.  



Dl. EHEGARTNER : Nu m-am referit la asta.  
Dl. ORZA:  Eu vin cu o propunere. Să folosim termeni de clădiri construite  
Dl. EHEGARTNER :  Clădiri construite. Corect. 
Dl. SECRETAR : Aşa, atunci se schimbă datele problemei. Clar.  
Dl. ORZA:  Deci votăm atunci amendamentul sub forma aceasta. Mai formulaţi-l acum o dată.  
Dl. EHEGARTNER :  Deci, orice clădire construită în cimitire necesită autorizaţia de construire 
de la… 
Dl. ORZA : Asta oricum era.  
Dl. EHEGARTNER :  În acest caz de ce dăm o nouă hotărâre dacă nu s-a respectat una ?  Dacă 
există.  
Dl. ORZA : Nu, nu era vorba de hotărâre era vorba de lege.  Dar eu supun la vot amendamentul 
dvs. şi… 
- Cine este pentru ? 
Se numără voturile : 17 voturi pentru  
                                   2 voturi impotriva  
                                    
A trecut.  
Amendamentul d-lui Jichici, l-aş ruga să-l mai repete o dată.  
Dl. JICHICI:   Eliminarea din anexa HCL  de la alin.5 a sintagmei „ doar pentru 
personalitatile marcante” , noul text fiind: art. 50, alin. 2 va avea urmatorul continut – 
executarea   capelelor si mansoleelor este permisa cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara, constructiile funerare supraterane, capele si mansolee se autorizeaza de catre Directia 
Patrimoniu din cadrul Primariei Timisoara prin eliberarea unui permis de lucru cu avizul 
Institutiei Arhitectului Sef. 
Dl. ORZA: Inseamna ca oricine poate sa-si faca mansoleu. 
Dl. JICHICI: Nu oricine isi poate face mansoleu, aprobarea trebuie data de Consiliul Local  si 
nu mi se pare corect ca pentru cateva cazuri pe care nu le-am putut tine in mana din punct de 
vedere legal sa limitam ceva ce poate fi un drept al  oricui din oras. 
Dl. MOSIU:   Ce intelegeti prin personalitati marcante, din moment ce se inchide circulatia sa 
treaca o personalitate sa se mute intr-un imobil de acest gen, e clar ca e o personalitate. Trebuie 
sa fim atenti la exprimare. Personalitati marcante santclar pentru ca  altfel nu si-ar permite sa-si 
faca mansoleu de cateva zeci de mii de euro. 
Dl. ORZA:  Pentru unii dintre noi pentru care valorile s-au intors invers, sant si acestia 
personalitati marcante. 
 Pentru noi, cei care am scris proiectul asta, nu ne-am gandit la ei ci la alte personalitati 
care au reprezentat ceva pentru orasul nostru. Stiu ca Romania are o problema cu scara valorilor 
dar haideti sa nu o introducem si in Consiliul Local Timisoara, chiar de dragul unei glume bune. 
Dl. MOSIU:  Trebuie sa fim atenti la exprimare , ca personalitati o sa vina cineva sa ne -intrebe : 
„- Eu de ce nu as fi personalitate?” 
 Eu cred ca un consiliu local serios , in Romania poate sa discearna care este personalitate 
si care nu. 
Dl. MOSIU:   Dar necesita si acum autorizatie de construire pentru mansoleu. Nu aducem o 
hotarare la o hotarare care exista. Va  trebui sa fim atenti cu administratorii de  cimitire, cu 
inspectorii, ca omul cand a inceput o fundatie sa ne dam seama daca are sau nu autorizatie. 
Dl. PAU:   Vreau sa atrag atentia asupra faptului ca Legea nr. 50 reglementeaza foarte clar 
constructiile din cimitire si este prevazut foarte clar ca lucrarile funerare se executa cu ajutorul  
administratiei cimitirelor deci nu trebuie nici un fel de autorizatie de constructie, vom incalca 



prevederile acestei legi iar punctul nr. 2 este dat de faptul ca trebuie sa facem distinctie intre ceea 
ce inseamna monument funerar si lacas de cult. Consider ca discutiile pe care le avem, sant sterile 
si incalca prevederile legale. 
Dl. ORZA:  Sant de acord cu dumneavoastra dar trebuia sa luati cuvantul inaintre de a vota 
amendamentul domnului consilier Ehegartner. 
Dl. PAU:  Propun sa amanam pana ne lamurim foarte clar data viitoare, sa amanam acest proiect 
pana cei care trebuia sa-l faca se documenteaza si vin in fata noastra cu puncte de vedere foarte 
bine definite, sa nu fim in eroare pentru ca vom vota ceea ce s-a propus si vom pierde toate 
procesele in instanta pentr ca incalcam Legea nr. 50. 
Dl. ORZA:  Dumneavoastra faceti referire la un amendament ca incalca Legea 50 , nu la 
hotarare. 
Dl. PAU:  Nu putem amenda Legea nr. 50. 
Dl. ORZA: Tocmai am amendat-o. 
Dl. PAU:  Am amnedat-o gresit si de aceea propun sa amanam pana data viitoare si sa ne 
lamurim foarte clar cu ceea ce dorim sa facem in functie de prevederile legale. 
Dl. PAU:  Am votat un amendament cu care dumneavoastra nu santeti de acord si propuneti sa 
scoatem tot regulemantul  pentru amendamentul cu care nu santeti de acord dar care l-am votat... 
Ceva imi scapa... 
Dl. PAU: Eu nu am votat si va spun punctul meu de vedere. Din partea mea lasati-o asa pentru ca 
nu eu o sa ma judec cu cetatenii. Dumneavoastra o sa va judecati. 
Dl. ORZA:  Sant convins ca nu ati fost atent. Domnul Ehegartner a propus un  amendament pe 
care dumneavoastra acuma il criticati. 
Dl. PAU:  Domanul Ehegartner nu a fost in cunostinta de cauza si putem fi oricare dintra noi in 
necunostinta de cauza. Dar pentru ca atragem atentia e bine sa indreptam ceea ce a propus 
domnul Ehegartner si noi am votat in necunostinta de cauza. 
Dl. ORZA:  Acum suna putin altfel. Propuneti sa retragem regulamentul pentru ca a gresit 
Consiliul Local votand amendamentul domnului Ehegartner.  
Dl. PAU: Da. 
Dl. ORZA:  Supun la vot retragerea proiectului. Cine este pentru ? 

- 12 voturi pentru 
-  7 voturi  impotriva 
-  5 abtineri 

 
Dl. SECRETAR: A picat retragerea. 
12 voturi pentru si 12 impotriva, abtinerile sant considerate impotriva. 
Dl. ORZA; Supun la vot amendamentul domnului consillier Jichici. Cine este pentru ? 

- 11 voturi pentru 
-  4 voturi impotriva 

 
Dl. SECRETAR:  Noi platim bani grei, primaria pentru sistemul asta. 15 voturi din 27 prezenti ? 
Dl. ORZA:  Un computer nu merge daca nu apesi pe butoane.  
Dl. SECRETAR:  Din politate eu nu pot sa spun consilierilor ca nu au votat ci arunc vina pe 
sistem. 
Dl. ORZA:  Va rog sa votam acuma amendamentul domnului Jichici. 
Cine este pentru ? 
Dl. JICHICI:   Eliminarea din anexa HCL  de la alin.5 a sintagmei „ doar pentru 
personalitatile marcante” , noul text fiind: art. 50, alin. 2 va avea urmatorul continut – 



executarea   capelelor si mansoleelor este permisa cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara, constructiile funerare supraterane, capele si mansolee se autorizeaza de catre Directia 
Patrimoniu din cadrul Primariei Timisoara prin eliberarea unui permis de lucru cu avizul 
Institutiei Arhitectului Sef. 
Dl. PAU:  Poate nu am inteles. Nu putem executa mansoleele ca monumente funerare . 
Dl. ORZA; Cine este pentru amendament ? 

- 16 voturi pentru 
-  4 voturi impotriva 

 
Cine este pentru acest proiect de hotarare ? 

- 19 voturi pentru 
-  5 voturi impotriva 
-  1 abtinere 

 
  

    PUNCTUL  26  AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. 
PIEŢE S.A. 
 
 
Dl. ORZA:   Cine este pentru ? 
 - 24 voturi pentru 

 
 
    PUNCTUL  27    AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 133/29.03.2011 privind 
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 22/25.01.2011 privind aprobarea proiectului 
„Amenajare complex rutier Zona Michelangelo” a 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, Axa prioritară 1. „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor poli 
urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare 
urbană”, Sub-domeniul: „Poli de creştere”. 
 
Dl. ORZA:   Cine este pentru ? 
 -24 voturi pentru 
 

 
 
    PUNCTUL  28   AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 
414/30.11.2010 – privind aprobarea  Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul 
public local de persoane prin curse regulate unor categorii de cetăţeni ai  Municipiului 
Timişoara pentru anul 2011. 
 
 



Dl. MOLDOVAN:  Doresc sa introducem un amendament pentru a fi mai clara modalitatea 
de acordare a acestei facilitati. Printr-o practica mai veche noi am acordat pentru o anumita 
categorie de studenti, beneficiari ai unui card de acest tip, dar emitentul cardului avea un  
contract de asociere cu Consiliul Local si in acest sens as dori sa introduc un nou alineat 
 De la art. 1 , lit.d care se modifica sa se scoata  partea din fraza „indiferent de emitent 
conform  HCL nr. 445” si sa se introduca in continuare o noua fraza  „ Emitentii cardurilor 
securizate studentesti vor incheia in prealabil un contract de asociere cu mun. Timisoara”. 
 Ideea ar fi ca cei care vor beneficia de aceste facilitati sa aibe cumva si o anumita 
obligativitate fata de cetatenii municipiului Timisoara prin asocierea cu Consiliul Local. 
Dl. BOGDAN:  Nu vad ce sens  mai are pentru ca toate aceste asocieri vor trebui votate in 
Consiliul Local, pentru fiecare emitent de card in parte. Prelungim procedura asta la nesfarsit. 
 Eu cred ca nu trebuie sa fim noi un arbitru intre cine ce carduri emite in zona 
studenteasca. Pe noi ne intereseaza ca acesti oameni sa fie studenti in Timisoara. 
Dl. MOLDOVAN:  Poate ca nu am fost destul de clar si imi cer scuze. E vorba ca acei 
emitenti de carduri sa  aibe un contract de asociere cu Consiliul Local al Municipiului nu sa 
fie sute sau zeci. Sa fie cativa care au autorizatie sa emita asemenea carduri securizate. Ideea 
e ca prin contractul de asociere si ei isi vor asuma anumite obligatii. 
Dl. BOGDAN:  De ce trebuie sa intram noi ca si consiliu local sa intram si sa legalizam 
aceasta problema de carduri. E o problema a organizatiilor studentesti. 
Dl. MOLDOVAN:  Pentru ca acordam o reducere de 5%. 
Dl. BOGDAN: E problema studentilor. Ei trebuie sa ne dovedeasca ca sunt studenti. Nu 
avem nici o treaba cu cine , ce carduri emite. Nu vad de ce? 
Dl. HORABLAGA:  Reducerea poate fi acordata pe baza carnetului de student la o 
universitate din Timisoara vizat la zi. Mai trebuie sa punem tot felul de conditii? 
Dl. ORZA:  Cine este pentru  amendamentul domnului Moldovan ? 
-5 voturi pentru 
- 10 voturi impotriva 
- 8 abtineri 
 
Cine este pentru proiectul asa cum a fost conceput ? 

- 18 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 

 
 
 
    PUNCTUL  29 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 171/28.04.2009 
privind dezlipirea parcelei înscrise în C.F. nr. 403424 Timişoara  cu nr. top 8543/1/1/1 din str. 
1 Decembrie nr. 58. 
 
Dl. ORZA:   Cine este pentru ? 
 - 22 voturi pentru 
 
  
    PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  declararea Zilei de 18 octombrie, zi de importanţă locală. 
 



Dl. ORZA;  Cine este pentru ? 
 -26 voturi pentru 
 
 
         PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea aderării Municipiului Timişoara la Asociaţia  
Localităţilor şi Zonelor Istorice şi de Artă din România – ALZIAR. 
 
Dl. ORZA;  Cine este pentru ? 
 -25 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  actualizarea Studiului de Fezabilitate  „Pod Uzina de Apă”. 
 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 
 - 24 voturi pentru 
 
    PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Supermarket produse 
alimentare şi nealimentare”, Piaţa  Prahova nr.16 , Timişoara. 
 
Dl. CATANA : Doresc sa se consemneze ca nu particip la acest vot. 
Dl. ORZA:   Cine este pentru ? 

- 23 voturi pentru 
-  2 abtineri 

 
 
    PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casă 
unifamilială P+1E şi garaj”, C.F. 402721 nr. cad. A1529/1/1/15, Timişoara. 
 
Dl. ORZA:   Cine este pentru ? 
 - 27 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului Urbanistic  de Detaliu „Amenajare spălătorie 
auto”, str. Eneas nr.34, 34a, Timişoara. 
 
Dl. ORZA:   Cine este pentru ? 
 - 26 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 



Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă 
unifamilială, gard” str. Martir Ioan Ciordas nr.13, Timişoara. 
 
Dl. ORZA:   Cine este pentru ? 
 - 24 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2011- 022891/13.10.2011 a Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş privind 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 267/2011 – privind  
investiţiile de peste un milion de euro. 
 
 
 
Dl. SECRETAR:   In urma cu 3 luni v-am spus ca aceasta hotarare este ilegala pentru ca nu 
puteti dumneavoastra printr-o hotarare care aveti norma juridica cea mai mica sa dispuneti sa 
anulati un act juridic superior care este legea si  vi-a spus si prefectura ca toate actele 
normative care le-ati incarcat aici sant O.G. nr. 27/2003; 
 Dumneavoastra va puteti mentine hotararea, prefectura va ataca in contencios, se va 
judeca si se va stabili. 
 Nu puteti sa stabiliti dumneavoastra prin consiliu sanctiuni, nu puteti sa treceti, daca 30 de 
zile sant, aprobarea tacita sa o puneti la 7 zile, dar este optiunea dumneavoastra. Eu mi-am 
facut datoria sa va spun inca o data, eu am facut Nota, nu am semnat hotararea, nu am avizat-
o de legalitate dar daca dumneavoastra continuati, mergem in contencios si va hotara instanta. 
Dl. GRINDEANU:  Eu cred ca potrivit e la fel cum am facut si pana acuma, sa vedem si cum 
va spune instanta, eu inteleg ce spune domnul secretar, mai ales ca nu si-a pus nici viza 
juridica. 
 Eu va spun ca vom vota eu si consilierii PSD, si anume pastrarea punctului de vedere. 
Dl. ORZA:  Doresc sa-l intreb pe domnul secretar daca exista o cale de consecinta coercitiva 
daca prefectura castiga un proces ? 
Dl. SECRETAR:   La 3 hotarari nelegale se dizolva consiliul.  
Dl. TOANCA:   Vreau sa spun 2 lucruri: - actualul prefect, cam toate hotararile care le-a 
atacat in contencios le-a pierdut; 
-noi, initiatorii acelei hotarari am spus si atunci si  am vrut sa dam si un semnal catre marile 
investitii din Timisoara , era o mana intinsa in actualul context economic si daca apelam la tot 
feluld e declaratii, nu are rost sa arncam in derizoriu astfel de hotarare care functioneaza cu 
mare succes si de multi ani in majoritatea municipiilor importante din Romania. Eu cred ca 
vom castiga si in instanta atata vreme cat ne vom apara corect sansele pentru ca exista 
precedent si dincolo de faptul ca pana acuma in 3 luni nimeni nu a apelat , nu s-a folosit de 
aceasta hotarare a noastra, semnalul pe care il dam, eu zic ca a fost corect. 

     Eu zic sa ne mentinem punctul de vedere din urma cu 3 luni si sa mergem mai departe. 
Dl. SECRETAR:  Executivul nu va poate apara in instanta cu hotararea asta. Va luati avocati, va 
stabiliti cine sa va apere pentru ca eu nu am cum. Eu vi-am spus ca nu e legala. 
Dl. TOANCA:   Nici o problema domnule secretar. Nici nu ne bazam pe dumneavoastra. 
D-na SARACAN:   Voiam sa-l intreb pe domnul secretar daca se poate elimina doar art. 4 din 
acea hotarare care prevede acordul tacit, celelalte hotarari fiind legale ? 



Dl. SECRETAR:  Nu-s legale, adica in afara de primul articol cum sa pui  sanctiune disciplinare 
cand e Comisie de disciplina ? 
 Cum sa spui calificativul , cand e 188, il stabileste  la un functionar public il stabileste la 
un functionar public cine sa faca ? 
D-na SARACAN: Eu am inteles asta domnule secretar doar ca oi am fost deacord ca la investitii 
de peste 1 milion de euro sa se urgenteze, sa fie ca o facilitate pentru investitori dar partea 
cealalata, cu acordul tacit, alea incalca legislatia. Noi dorim sa ne mentinem doar punctul 1, sa 
constituie o facilitate daca actele sant complete, daca nu  termenul devine cel legal. 
Dl. SECRETAR:  Il aveati prin regulament si prin hotarare de-a noasta care era  termenul nu de 
7 zile ci de 3 zile pentru investitiile mari dar s-a vrut asta, nu s-a vrut termenul de 7 zile. S-a vrut 
sa se spuna  ca cine se opune il sanctional disciplinar si ca se merge tacit cu asta. Legea prevede 
30 de zile. Nu poti sa spui tu printr-o hotarare contrar legii ca  tu faci in 7 zile.  
Dl. ORZA:   Eu inteleg ce sugereaza doamna. Care parte din hoatrare a spus prefectura  ca nu 
este legala.  
Dl. SECRETAR:  Art. 3, 4,5. Art. 2 este cu ducerea la indeplinire si ramana numai art. 1 in 
vigoare. 
Dl. ORZA:  Noi ne-am formulat pentru mentinerea hotararii, dumneavoastra votati fiecare cum 
credeti de cuviinta. 
 Cine este pentru mentinerea hotararii ? 
 -13 voturi pentru 
 - 6 voturi impotriva 

 
 
    PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2011 – 022334/06.10.2011  a  Ministerului Sănătăţii – Direcţia Organizare şi 
Politici Salariale referitoare la  modificarea secţiei de pediatrie IV din cadrul Spitalului Clinic 
de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu”. 
 
 
Dl. PRIMAR:  Cei de la Spitalul de Copii au cerut infiintarea unei sectii de nefrologie din 
acte inteleg eu dar Ministerul spune ca mai exista un compartiment de acest profil in cadrul 
sectiei Clinice Pediatrie 1 si le recomanda sa organizeze unitatea unitar. 
Cred ca trebuie sa o trimitem la spital... 
Dl. BOGDAN:  Acolo exista doua clinici de pediatre universitare amandoua. Clinica 1 si 
Clinica 2 si fiecare se ocupa de pediatrie dar pe directii diferite. Pe nefrologie asta poate fi si 
toxicologie si copii cu afectiuni renale. 
 Ei nu pot sa-si faca sectie fara acordul Ministerului sanatatii. Nu putem decat sa o 
trimitem la spital si sa se regandeasca o forma sub care sa faca o sectie de nefrologie cu doua 
compartimente: unul de nefrologie clasica si unul de nefrologie toxicologica. Pot fi doua 
sectii, 3 compartimente asa cum isi organizeaza spitalul. Dar daca nu le da doamna de la 
minister nu o sa primeasca si ne certam degeaba. 
Dl. ORZA:  Credeti ca ar fi oportun sa facem si noi un raspuns in scris ? 
Dl. BOGDAN:  Putem face un raspuns Directiei de Structuri din cadrul ministerului ca 
sustinem spitalul. 
 

 
 



    PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa  Nr. SC2011 – 021239/26.09.2011 a S.C. BASTILLIA S.R.L. referitoare la invitaţia 
la conciliere directă, în vederea achitării sumei de 807.742, 52 euro reprezentând beneficiu 
nerealizat, urmare a acţiunilor  din Piaţa II – str. Grigore Alexandrescu. 
 

Dl. ORZA:  Este o informare. 
Dl. PRIMAR:  EI ne cer  aceasta suma ca urmare a factului ca nu si-au realizat beneficiile pentru 
ca i-am evacuat pentru ca stateau acolo fara titlu. 
 
            SUPLIMENTAR 1 

 
Proiect de hotarare privind aprobarea suplimentarii numarului de personal din cadrul 
ambulatorului Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie Dr. Victor Babes 
Timisoara prin oinfiintarea a 15 noi locuri de munca in vederea indeplinirii indicatorilor tehnico-
economici asumati in cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea , dezvoltarea si echiparea 
ambulatoriului V. Babes Timisoara. 
 
     
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 
 -24 voturi pentru 
 
    SUPLIMENTAR 2  
 
 
Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune  din partea CLT la intentia de 
instrainare a imobilului din str. M. Viteazul nr. 26 la pretul de 1 milion de euro. 
 
Dl. SECRETAR:  Imi asum toate vizele de urgenta dar au venit in regim de urgenta si nu mai 
aveam cand sa mai pun viza juridica . 
 Trebuie sa va asumati dreptul de preemtiune sau nu, e o chestie juridica.Dumneavoastra 
administrati domeniul public si privat. Trebuie sa va pronuntati. Nu sant bani in buget, executivul 
vi-a spus ca nu putem , sumele sant mari si atunci achesati la punctul de vedere al executivului. 
 Noi trebuie sa raspundem la cererea asta 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 
    SUPLIMENTAR 3 
 
 
Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de preemtiune din partea CLT la 
intentia de instrainare a imobilului din str. Rozalia nr. 1 , la pretul 1 350 000 lei. 
 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 -  1 abtinere 
 



 
    SUPLIMENTAR 4 
 
Proiect de hotarare privind modificarea HCL 189 privind prelungirea dreptului de 
folosinta gratuita a Cladirii Palatului Culturii din Timisoara in favoarea Teatrului National 
„Mihai Eminescu’, Operei  Nationale Romane Timisoara, Teatrul German de Stat 
Timisoara si Teatrul Maghiar de Stat Csiky Gergely” Timisoara. 
 
 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 
 -25 voturi pentru 
 
 
 
 Mai avem doua informari de la  Comisia de negociere legate de  negocierile pe care le-am 
avut pentru functionarea Gradinitei PP nr. 16 si inca un teren de la intersectia cu Fabrica de Bere . 
 Punctul 7 este cel prezentat de domnul primar legat de controlul de la Drumuri 
Municipale. 
Dl. PRIMAR:  Cu gradinita ei cer 400 000 euro dar Consultim –ul  care face evaluarea zice 
293.000 si atunci persoana cu care s-a negociat a spus ca nu e de acord cu pretul de 293 000 
cererea lor ramane la 400 000 si prin urmare la termenul de   decadere al dreptului de preemtiune 
o sa vanda . 
Dl. ORZA:  Cazul este mai complex in sensul ca am atacat in instanta, nu ni s-a cerut dreptul de 
premtiune, partile intre ele si-au virat banii, noi am anulat contractul de vanzare-cumparare, au 
venit la noi la negocieri desi practic nu poti negocia un drept de preemtiune, ti-l afirmi sau nu. Eu 
le-am spus impreuna cu membri comisiei ca vom cere o evaluare a spatiului respectiv. Evaluarea 
a venit, era mai mica substantial decat ce cereau ei in cererea  la dreptul de preemtiune, drept 
urmare nu ne-am permis sa luam o decizie in cadrul comisiei, am facut aceasta informare, intre 
timp termenul cu dreptul de preemtiune a expirat sa dansii nu au mai vrut sa astepte o zi pana 
astazi in Consiluiul Local si au procedat la vanzare-cumparare intre dumnealor. 
 La celalalt caz este o situatie legata de intersectia de la F-ca de Bere unde au ramas in CF 
inscrisi doamna Bocsa Florentina, dansa refuza un schimb de teren si mai vrea pe langa o suma 
de bani „scoasa din  joben”. I-am spus ca refuzam lucrul asta dar am tinut sa va informam. 
Dl. PAU:   As vrea sa adaug si eu ceva pentru Gradinita nr. 16, vreau s solicit compartimentului 
juridic din partea primariei, sa primim un act prin care Gradinita nr. 16 a fost vanduta in data de  
22.10. 2011 si cu suma de 400 000 euro. O copie dupa actul de vanzare-cumparare. 
 Solicitam ca pana la urmatorul plen sa avem acest document. 
Dl. ORZA: Toate vanzarile pentru care Consiliul Local si-a exercitat dreptul de nepreemtiune le 
vom verifica pentru ca exista mari semne de intrebare. 
Dl. PAU:  Aici vreau expres acest lucru pentru ca se pare ca aceasta tranzactie a fost efectuata cu 
mult inainte de aceasta data. 
Dl. ORZA:  Doresc sa va fac o informare, am fost rugat de presedintele Consiliului de Cartier din 
Fabric sa va spun ca in data de 26 oct 2011 are loc parada liceelor si implicit  prin asta santeti toti 
invitati, la ora 14.00 se pleaca din P-ta Unirii si se merge spre Sala Capitol  unde va avea loc la 
ora 14.30 un spectacol realizat in vederea prezentarii liceelor care participa la acest eveniment. 
 Va multumesc. 
 



Cu acestea va multumesc pentru participare si declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local 
al    Mun. Timisoara. 
 
 
 

PRESEDINTE      SECRETAR 
 

     Cons. ORZA ADRIAN                       IOAN COJOCARI 


