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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 

 
 
    PROCES-VERBAL 
 Incheiat astazi 28-02-2012 cu ocazia sedintei ordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
 
Presedinte de sedinta – Cons.EHEGARTNER PETRU  
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 21; 
Au absentat :  Horablaga Marinel, Borza Claudia , Ciuhandu Ovidiu, Stefan 
Petru, Jumanca Romanita,Bogdan Ciprian . 
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu, 
domnul viceprimar Sorin Grindeanu , domnul viceprimar Adrian Orza si 
domnul secretar Ioan Cojocari. 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului municipiului 
Timisoara  nr. 236 din data de 23.02.2012 

 
 

                                                                                                                   Anexă  
                                                                                                     La Dispoziţia nr.  236    
                                                                                                  Din data de 23.02.2012 
 
1. Interpelările consilierilor locali. 
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local  din 

data de 07.02.2012. 
3. Raportul Primarului Municipiului Timişoara pe anul 2011. 
4. Proiect de hotărâre privind modificarea  şi aprobarea Organigramei , Statului de 

funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru  aparatul de 
specialitate  al Primarului Municipiului Timişoara. 

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei Fiscale a Municipiului 
Timişoara. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii  şi a 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare la Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenţă Timişoara. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare pentru Filarmonica Banatul 
Timişoara. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării şi funcţionării reţelei şcolare a 
Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2012 – 2013. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2012, 
întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din 
fondul locativ de stat al oraşului Timişoara. 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune 
nr.SC2006-15414/31.07.2006. 

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii abonamentelor TELPARK. 
12. Proiect de hotărâre privind eliberarea locaţiilor în vederea scoaterii la licitaţie 

publică a amplasamentelor pentru chioşcuri de difuzare şi comercializare a presei. 
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Etapei a 2-a – Concept general de 

dezvoltare urbană (MASTERPLAN). 
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a 

Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 – Cadastrul Verde” 
15. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Consiliului 

Judeţean Timiş asupra terenului în suprafaţă de 18.697 mp înscris în 
C.F.nr.428241 a Municipiului Timişoara 

16. 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 str. C-tin Titel Petrescu nr. 4, 
la preţul de 140.910 lei. 

17. Proiect de hotărâre privind  închirierea imobilului situat  în Timişoara Bv. 16 
Decembrie 1989 nr. 24 în care funcţionează Secţia de Obstetrică  şi Ginecologie a 
Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. 

18. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent 
imobilelor cu destinaţia de locuinţă, dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situate 
în Timişoara str. Cezar Boliac nr. 31, Rachitei nr. 8, Ardealul nr. 46 şi Frigului nr. 
1. 

19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului 
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a mijlocului fix  „tabelă 
electromecanică” care face parte din obiectivul „Sala Olimpia” din Timişoara, în 
vederea casării. 

20. Proiect de hotărâre privind instituirea servituţii de trecere pe terenul cu nr. topo 
5472 înscris în CF nr.413951, în vederea creării unui acces din Intrarea Ioan Vasii 
la Centrul persoanelor fără adăpost. 

21. Proiect de hotărâre   aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din 
Municipiul Timişoara , pe anul 2012. 

22. Proiect de hotărâre privind  alocarea unor sume în  Bugetul pe anul 2012 pentru 
proiectul „Firma de exerciţiu – o şansă  pentru cariera ta!” , finanţat din Fondul 
Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1  „Tranziţia de la şcoală la viaţa 
activă” câştigat de Colegiul Economic F.S. Nitti Timişoara. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării, în calitate de partener, a 
Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara la proiectul « reconstrucţia 
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statutului femeii : de la discriminare la formare/dezvoltare profesională şi 
egalitate de şanse », în cadrul  Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 « Promovarea incluziunii 
sociale », Domeniul major de intervenţie 1.2. «  Promovarea egalităţii de şanse pe 
piaţa muncii ». 

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

25. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu plată a Sălii Olimpia în 
vederea desfăşurării unui concert Pink Martini. 

26. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu plată a Sălii Olimpia în 
vederea desfăşurării unui concert extraordinar Demis Roussos. 

27. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 48.000 lei din bugetul local în 
vederea organizării în anul 2012 de către Municipiul Timişoara a unui eveniment 
dedicat împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului de înfrăţire a municipiului 
Timişoara cu oraşul Karlsruhe din Germania. 

28. Proiect de hotărâre privind alocarea în Bugetul pe anul 2012 a unor sume rămase 
neutilizate pentru proiectul „Cultural Heritage in Everiday Life in the Border 
Areas” (Moştenirea culturală în viaţa de zi cu zi în zona de graniţă) câştigat de 
Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” şi Colegiul Naţional „C.D.  Loga” din 
Timişoara şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România 
– Republica Serbia. 

29. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 26 din str. Miloia bl. B1, 
sc. B. 

30. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentelor 1 şi 13 situate în str. 
Miloia Bl. B1 sc. B, ap. 22 din Miloia bl. B1, sc. A  şi ap. 2 din Miloia bl. B2. 

31. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Pop 
de Băseşti, nr. 43. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Hala producţie, 
depozitare, zona administrativă şi servicii”, str. Ovidiu Cotruş CF 427419, CF 
427431, extravilan Timişoara. 

33. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenţei Comisiei speciale pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 
Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 213/13.07.1999. 

34. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 
351/2008 privind constituirea Comisiei de Analiză a spaţiilor cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara 
precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara. 

35. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr.412/27.11.2007- privind trecerea din domeniul public 
al Municipiului Timisoara  în domeniul privat al Municipiului Timisoara a unor 
parcele de teren şi atribuirea a două pacele de teren în suprafaţă de câte 166 m.p. 
către beneficiarii Legii nr.341/2004 dl. Monoranu Paul Alexandru şi d-na 
Monoranu Oana-Alexandra-Miruna ce au calitatea de urmaş de erou – martir al 
Revoluţiei române din decembrie 1989.  
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36. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 
304/2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitare Str. IANCU VACARESCU - 
tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol si B-dul 16 Decembrie 1989”, a 
Documentatiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu si a cheltuielilor 
legate de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor 
nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 
1. - „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul 
major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-
domeniul: „Poli de crestere” 

37. Adresa nr. SC2011-27504 din 17.02.2012 din partea Direcţiei Patrimoniu – Biroul 
Administrare Imobile, cu referire la preţul de închiriere a imobilului situat în B-
dul Mihai Viteazu nr. 26, în care funcţionează Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenţă Timişoara.  

38. Adresa Direcţiei Tehnice nr. SC2012 – 3998/10.02.2012 cu referire la taxele 
percepute pentru prestaţiile specifice realizate de Direcţia Tehnică. 

39. Adresa nr.CS2012 – 000004/01.02.2012   prin care Instituţia  Prefectului 
Judeţului Timiş ne aduce la cunoştinţă că a  formulat acţiune în contencios 
administrativ de anulare ca nelegală a  Hotărârii Consiliului Local nr. 
267/26.07.2011 – privind investiţiile de peste un milion de euro – iniţiată de 
consilierul local STOIA TRAIAN.   

40. Adresa nr. SC2012 -004339/15.02.2012  a S.C. E-ON  Gaz Distribuţie S.A. 
privind Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 
13/27.01.2009 – privind lucrările tehnico-edilitare care se execută pe domeniul 
public. 

 
 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul 
Municipiului  Timişoara – domnul  dr.ing. Gheorghe Ciuhandu. 

 
 

 
 
 

 
Dl. EHEGARTNER:  Inainte  de a trece la ordinea de zi, propun un moment festiv 
pentru decernarea unor premii membrilor Clubului de Sah AEM Luxtern Timisoara. 
Dl.PRIMAR:  Va fi o sedinta foarte grea dar in primul  rand trebuie sa ne recompensam 
valorile si sa le onoram asa cum se cuvine. 
 Invit in fata Consiliului Local doi sportivi, sahisti de profesie care reprezinta cel 
mai bun club de sah din Romania: AEM  Luxtern Timisoara . Ma bucur sa-l vad aici pe 
dl. Sergiu Grunberg, antrenorul, pe doamna Cristina Foisor si pe domnul Vladislav 
Nevednici care sunt onorati astazi prin diplome de excelenta deoarece fiind maestri mari 
internationali de sah au obtinut niste performante in anii 2011 si ne reprezinta orasul cu 
cinste.  
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 Doamna Cristina Foisor a fost desemnata sportiva anului in 2011, este 
vicecampioana europeana in Cupa Campionilor Europeni, vicecampioana nationala in 
superliga feminina pe echipe, castigatoarea Cupei Romaniei, campioana nationala 2011 la 
senioare si joaca la masa 1 in echipa olimpica si nationala a Romaniei. 
 Domnul Vladislav Nevednici este campion national individual , are castigat titlul  
dupa ce l-a obtinut in 2010 si este campion nationa  in superliga masculine pe echipe din 
2011. 
 Acesta este si un indemn pentru Consiliul Local ca pe viitor sa cautam sa 
asiguram in continuare finantarea acestei echipe. Va doresc toate cele bune. 
 Pe langa cei doi sportivi doresc sa-l felicit si pe domnul presedinte Grunberg. 
Poate nu am fost la inaltimea asteptarilor dumneavoastra dar dumneavoastra ati fost peste 
asteptarile noastre. Ne vom stradui sa fim mai darnici si va doresc toate cele bune. 
Dl. PRIMAR:  Avem pe langa cele 40 de puncte de pe ordinea de zi, inca 9 puncte 
suplimentare care se refera la alocarea unei sume de 7000 lei pentru cheltuielile implicate 
de participarea mun. Timisoara la 20 de ani de aniversare a semnarii acordului de 
infratire intre Timisoara si Karlsruhe. Ma refer la deplasarea acolo. 
 Mai sunt doua proiecte care vizeaza extinderea retelei de autobuz catre Ghiroda si 
Dumbravita care sunt proiecte cu finantare europeana pe care noi le-am depus si urmeaza 
a fi putin rectificate dupa experienta pe care o aveti. 
 

 MATERIALE  SUPLIMENTARE 
1. Proiect de hotărâre privind alocarea suplimentară a sumei de 7.000 lei de la 

bugetul local pentru acoperirea  cheltuielilor implicate de participarea  
Municipiului Timişoara la evenimentul aniversar, organizat la Karlsruhe în anul 
2012, cu ocazia împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului de înfrăţire dintre 
Municipiul Timişoara şi oraşul Karlsruhe din Germania. 

2. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea proiectului complex de investiţii 
"Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei 
de troleibuze Timişoara – Ghiroda)", a documentaţiei tehnico- economice şi a 
analizei cost – beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului 
Timişoara, precum şi aprobarea participării în parteneriat a Municipiului 
Timişoara, în calitate de lider de proiect, 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" 

3. Proiect de hotărâre  privind  aprobarea proiectului complex de investiţii 
"Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea 
reţelei de troleibuze Timişoara – Dumbrăviţa"), a documentaţiei tehnico- 
economice şi a analizei cost – beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin 
Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea participării în parteneriat a 
Municipiului Timişoara, în calitate de lider de proiect, 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". 
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4. Proiect de hotărâre privind acordarea  unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a 
Asociaţiilor Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii pentru 
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu Timişoara. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
281/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului 
Clinic de urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu Timişoara. 

7. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Abrud 
nr. 19, fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris în C.F. nr. 402743 Timişoara cu nr. Top 
5668, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program prelungit nr. 16. 

8. Adresa nr. SC2012 – 004811/21.02.2012 a S.C. COLTERM S.A.   privind 
numirea în funcţia de director general al Companiei Locale de termoficare 
COLTERM a d-lui PAMPU PETRICĂ. 

9. Adresele nr. SC2012 – 5349 şi 5350/28.02.2012 privind Procesul-Verbal al 
dezbaterii publice pe marginea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Etapei a 
2-a – Concept general de dezvoltare urbană (Masterplan) , din data de 27.02.2012 
şi recomandările la proiect. 

 
MATERIALE REFERITOARE LA PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

 
10. Adresele nr. SC2012 – 5281 şi5282 /27.02.2012  ale Direcţiei Comunicare privind 

procesul verbal al dezbaterii publice din data de 23 februarie 2012 şi 
recomandările la proiect.  

11. Adresa nr. SC2012 – 005061/23.02.2012 a d-nei Anculia Ionela – educatoare la 
Grădiniţa PP CFR, Str. Republicii nr. 25. 

12. Adresa nr. SC2012 – 005058/23.02.2012 a d-nei Dinicică Karina – educatoare la  
Grădiniţa PP  C.F.R., Str. Republicii nr. 25. 

13. Adresa nr. SC2012 – 005059/23.02.2012 a d-nei Moşteoru Andreea - educatoare 
la Grădiniţa PP  C.F.R., Str. Republicii nr. 25. 

14. Adresa nr. SC2012 – 005060/23.02.2012 a d-nei Dărău Cristina  - educatoare la 
Grădiniţa PP  C.F.R., Str. Republicii nr. 25. 

15. Adresa nr. SC2012 – 005062/23.02.2012 a Comitetului de Părinţi al Grădiniţei PP 
C.F.R. Timişoara. 

16. Adresa nr. SC2012 – 005106/23.02.2012 a Comitetului de părinţi din cadrul 
Grupului Şcolar de Poştă şi Telecomunicaţii Timişoara. 

 
Dl. ORZA:  Referitor la punctul 8 al ordinei de zi va propun sa fie pus pe primul loc al 
ordine de zi din respect pentru copii si cadrele didactice care se afla in sala, si din respect 
fata de cei mai in varsta care nu si-au gasit loc pe scaune. 
Dl. JICHICI:   Avand in vedere modalitatea derularii consultarii publice pe varianta 
finala a documentului de Masterplan si faptul ca de ieri si pana azi evident ca niciuna din 
observatii nu a putut fi inglobata solicit retragerea punctului 13 de pe ordinea de zi. 
Dl.PRIMAR: Nu-l retrag pentru ca ati avut timp suficient sa faceti aceste propuneri, ati 
facut-o ieri pe ultima suta de metri. Va rog sa va sustineti public aceste puncte de vedere. 
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Dl. PAU: Domnule primar,inainte de a solicita retragerea punctului 12 de pe ordinea de 
zi, pentru a nu da nastere si a intra in campanie electorala, facand parte si  avand contact 
cu partea de presa consider ca aici ar trebui sa luam in calcul si propunerile pe care le-am 
avut de parteneriat public privat in ceea ce priveste locatiile si amplasamentele pentru 
chioscurile de presa. Vreau sa va spun ca din cunostintele mele nu reprezinta afaceri care 
sa poata duce la un profit extraordinar de mare si consider ca ar trebui sa fim alaturi de 
presa mai ales in timpurile acestea. 
 Va solicit sa retragem punctul 12, sa-l reanalizam in comisii pana la urmatoarea 
sedinta de consiliu. 
Dl. PRIMAR:  Eu inteleg preocuparile dumneavoastra mai ales in context electoral si nu 
am nici un fel de rezerva si comentarii. Eu nu il  retrag si cred ca si aceste chioscuri ar 
trebui sa intre in legalitate. 
 Versiunea de asociere, nu ma pot pronunta si nu am venit aici sa o discut. Daca 
doriti sa o retrageti, o pune domnul presedinte la vot si il retargeti dar eu personal  nu il 
retrag. 
 De ani de zile se perpetueaza pe domeniul public o stare de fapt anormala, nu 
creata de municipalitate ci creata de situatii de fapt care exista si voiam sa le aduc in 
legalitate. Daca dumneavoastra apreciati ca nu e momentul, retrageti-o, puneti-o la vot. 
Dl. PAU:  Nu discutam intrarea in legalitate. 
Dl. EHAGARTNER: Cine este pentru retragerea punctului 12 al ordinei de zi ? 
 -  
 
Dl. EHAGARTNER:  Cine este pentru retragerea punctului 13 al  ordinei de zi? 
 - 
 
Dl. EHAGARTNER:  Cine este pentru ca punctul 8 de pe ordinea de zi sa devina 
punctul 4 ? 
 -21 voturi pentru 
Dl. EHAGARTNER: Cine este pentru suplimentarea ordinei de zi? 
 -20 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL I AL ORDINEI DE ZI 

1. Interpelările consilierilor locali. 
 
Dl. SARAFOLEANU:  Problemele de sanatate ma impiedica sa fac deplasarea de la 
Karlsruhe in perioada 14-17 martie si va rog sa propuneti alt consilier sa mearga in locul 
meu. Va multumesc.  
Dl. EHAGARTNER: Rog din partea grupului PNTCD sa faca propuneri . 
Dl. MOLDOVAN:  Propunem pe doamna Popa Radovan Smaranda. 
Dl. EHAGARTNER:  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru  
 
 
Dl. PAU:   Fac o interpelare cu privire la Bv.Vacarescu. Va trebui ca cei implicati direct 
in reabilitarea acestui bulevard sa aibe in vedere ca in momentul de fata circulatia si 
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accesul pe acest bulevard se desfasoara foarte greu. Sa avem in vedere daca se va umbla 
si la trotuare ca s-ar putea sa blocam in totalitate accesul. 
Dl. STOIA:  In plenul din noiembrie am  votat atribuirea catre S.C. F.C. Timisoarea S.A. 
a unui spatiu pentru magazine in vederea desfacerii de materiale sportive. 
 Am avut o discutie cu executivul care a garantat ca pana la 1 februarie chiriasii isi 
vor achita restantele pe ultimul an si jumatate, restante care se ridica la o suma 
considerabila.As vrea sa stiu daca societatea a facut platile restante si daca nu a facut cine 
trebuia sa ia masuri si daca nu s-au luat masuri sa ni se comunice in scris ce masuri 
propune executivul pentru personajele acestea care fac ce vor. 
•  Pe Legea nr. 112 s-a facut un proiect de hotarare iesit in urma unei sentinte 

judecatoresti, s-a facut cu picioarele, avand in vedere ca in afara faptului ca se 
cumpara terenul aferent cladirii, conform legii terenul de sub cladire se atribuie 
gratuit prin Ordinul Prefextului asa cum spune si sentinta obtinuta de primaria 
Timisoara. 
In acest context, nu vad de ce  terenurile trebuie trecute de 2 ori prin Consiliul Local 

avand in vedere ca  a doua trecere prin Consiliul Local nu-si are rostul din moment ce 
prefectul trebuie sa emita un ordin pentru punerea in posesie a celui indreptatit. 

 In aceasta situatie as vrea sa-l intreb pe domnul secretar de ce si cand se vor 
indrepta lucrurile ? 

Dl. STAIA:  Este vorba de spatiul atribuit Catre F.C. Politehnica ? 
Au fost  doua etape in problema spatiului respectiv, s-a facut al doilea contract de 
asociere, sumele care nu sant achitate la zi urmeaza  caile legale de urmarire silita. 
Dl. STOIA: In proiectul de hotarare se spunea ca daca nu achita pana al o data limita vor 

fi evacuati. 
Dl. STAIA:  Pe caile legale, inclusiv executarea silita in ce priveste evacuarea si 

incasarea sumelor. 
Dl. SECRETAR:  La Legea nr. 112 s-au vandut numai doua terenuri si eu zic ca pentru 
viitor vom reglementa nitar situatia. Pe baza expertizei se va spune ca terenul de sub casa 
se da gratuit si terenul ce este pe langa se va vinde. Toate vor trece prin hotarare de 
consiliu pentru ca este domeniu privat al nostru si am promis ca redactam astazi un 
proiect de hotarare. 
 Timpul a fost foarte scurt, ajuns la serviciul juridic unde au lipsit doua adrese, una  
chiar de la juridic unde se spunea ca pe terenul respectiv exista un proces si trebuie sa 
clarificam acuma situatia, si celalalt de la Directia Patrimoniu care care trebuia sa arate 
exact situatia existenta. 
 Problema este ca in prima sedinta , Regulamentul la care acuma s-a lucrat nu este 
aprobat printr-o dispozitie a domnului primar. Este un regulament  in discutie. Cu 
respectul cuvenit domnule Stoia, si asa se da gratuit si intr-o luna se va rezolva aceasta 
problema si se  vor rezolva si celelalte global. 
Dl. STOIA:  Aici este vorba despre terenul de sub cladire. 
Dl. SECRETAR: De sub cladire care se vor da gratuit. 
Dl. PRIMAR:  Noi am avut o discutie cu d-vs si cu dl. Staia. Eu va spun ca acest proiect 
il materializam. Nu stiu de ce nu a intrat azi, mi s-a spus ca sunt ceva impedimente de 
natura juridica. Cele doua proiecte care au fost deja avizate vor intra. Mai sunt 4 si 
dincolo asta mai sant 25. 
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 Eu va promit ca pe data de 27 sau 28 martie cand o sa avem plenul urmator toate 
treburile astea o sa le trecem si sunt perfect de acord cu dumneavoastra si va sustin ca 
trebuia sa cuplam intr-o singura hotarare de consiliu atat vanzarea pe Legea nr. 112 si 
adresarea catre prefect sa emita pentru terenul de sub casa Ordinul Prefectului. Exista 
bunavointa si va asigur ca nu exista nici un fel de opinie adversa sa fie impiedicat cineva 
sa intre in drepturi. 
 Pana in 28 cu Serviciul Juridic sa clarificam toate aspectele, sa nu mai intram in 
alte discutii. 
Dl. SZABO: Revin la problema statuii din P-ta Maria.In ce stadiu se afla repararea 
statuii, care este termenul de realizare a amplasarii? 
Dl. PRIMAR:  La momentul respectiv a fost evacuata de acolo sub supravegherea 
Politiei Locale, a fost dusa pe str. 16 Decembrie la ADP, am avut o discutie cu domnul 
director al ADP-ului si cu un artist plastic specializat in astfel de restaurari, dl. Oprescu. 
 Nu exista nici un risc ca ea sa fie deteriorata in plus, din contra se va face aceasta 
reabilitare a ei si  la momentul poptrivit se va pune pe soclu. 
Dl. SZABO:  S-a dat un termen? 
Dl. PRIMAR:   Nu pot sa va spun dar o facem cat de repede putem. Trebuie adusa 
marmura din Italia. 
Dl. STAIA:  Asteptam devizul de la ADP asa cum ati spus.Urmarim pas cu pas asta dar 
nu putem sa avansam un termen, ne-am propus ca in 4-5 luni sa rezolvam problema. 
Trebuie respectata si Legea Monumentelor. 
 Problema este la faza de evaluare ca sa stim cati bani ne trebuie pentru ea. 
Dl. PRIMAR:  Aceasta statuie , desi este facuta din anul 1907,ea nu figureaza in 
inventarul public al orasului. Cu concursul directiei de mediu si al Directiei Patrimoniu, 
avem acuma un numar de peste 100 de monumente care nu figureaza si le vom introduce 
in patrimoniu ca sa avem din punct de vedere financiar contabil descarcare pentru 
investitii. Asta o finantam de la bugetul local, ca atare am alocat o pozitie si o sa va 
supunem probabil lunile urmatoare acest inventar al bunurilor publice care se refera in 
principal la monumente si pe aceasta baza ele se pot finanta si pot fi rezolvate prin 
investitii ale Consiliului Local. 
 In decursul zecilor de ani s-au facut tot felul de adausiri neconforme cu varianta 
originala. Rugamintea noastra a fost sa se revina la forma initiala. 
Dl. JICHICI:  Solicit din partea executivului primariei lista persoanelor fizice si daca 
este cazul si a persoanelor juridice, suprafetele aferente  si veniturile realizate din 
inchirierea domeniului public pentru Tragul de Craciun. Pentru fiecare din aceasta lista 
doresc sa se precizeze daca s-a pus conditia de sponzorizare a Casei de Cultura si daca da  
cat a fost cuantumul sponzorizarii ? 
 Va multumesc. 
Dl. EHEGARTNER:   Am primit o solicitare din partea domnului Bogdanescu Silviu si 
am  facut o adresa la care nu am primit raspuns si solicit executivului primariei sa dea un 
punct de vedere privind obligatia conform Legii nr. 84/ 2008 a Consiliului Local pentru a 
asigura fondul de locuinte necesar pentru evacuatii conform Legii nr. 112. 
Dl. PRIMAR:  Persoana respectiva a fost la mine, solicitarea dansului este intemeiata, 
noi am pornit in decursul anului trecut un  demers pentru identificarea unei zone la fost 
baza  a RATT-ului  din I.I. de la Brad, am discutat cu Ministerul Dezvoltarii ca sa  ne 
cofinanteze conform legii acest proiect , este vorba de doua blocuri. 
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 Asteptam bani de la minister. Noi viabilizarea o avem facuta in zona, i-am spus si 
domnului Bogdanescu dar aici pe Ordonanta de care spuneti dumneavoastra trebuie sa 
contribuie si Guvernul pentru ca nu noi i-am evacuat pe oameni din case. 
Dl. STAIA: Astazi eu am semnat Adresa catre Minister privind solicitarea prin care ne-
am angajat sa punem la dispozitie terenul utilitatile si partea ce ne revine din cofinantare. 
 

 
 
PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local  din 
data de 07.02.2012. 

 
Dl. EHEGARTNER:   Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
3. Raportul Primarului Municipiului Timişoara pe anul 2011. 

 
Dl. PRIMAR:  Este un raport informativ. Daca aveti intrebari va stau la dispozitie. 
 
 
 
 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI ZI 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării şi funcţionării reţelei şcolare a 

Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2012 – 2013. 
 
 
Dl. STOIA:   La art. 2 dorim sa existe urmatoarea formulare: „ Unitatile de invatamant 
din municipiul Timisoara vor organiza invatamantul primar, gimnazial si liceal cu 
program numai de dimineata incepand cu anul scolar 2012-2013 conform orarului 
stabilit de consiliile de administratie in spatiile asigurate prin grija primariei 
municipiului Timisoara si a Consiliului Local al Municipiului Timisoara.” 
 In acest proces de clarificare de pe urma legii invatamantului exista o serie de 
probleme si noi, in calitate de consilieri am ajuns la  o concluzie vis-a-vis de ceea ce 
trebuie sa aprobam in prima faza. 
Dl. GRINDEANU:   Amendamentul meu se refera la Anexa acestui proiect de hotarare. 
Acel tabel cu 67 de pozitii cu privire la reteaua unitatilor de invatamant din jud. Timis. 
 Noi am pornit acest demers obligati de noua lege a invatamantului. Nu a fost o 
pornire din partea executivului primariei sau a Consiliului Local. Toate acele discutii 
legate de patrimoniul scolar sunt corecte.Toate acele chestiuni legate de performanta 
scolara care nu a fost pusa  ca si criteriu din ceea ce ne-a trimis initial inspectoratul scolar 
sunt corecte. Nu poti sa unesti licee cu grad de promovabilitate la BAC de 40% cu liceu 
care a avut 0.  
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 Avand in vedere si anumite lucruri care ne-au venit din dezbaterea publica, adrese 
care au venit acum, dupa aprobarea ordinei de zi, avand in vedere semnalele legate de 
anumite comasari care nu sunt facute respectand aceste criterii care vi le-am anuntat si 
care sunt corecte. 
 Stim ca exista pe rol contestarea in justitie a ceea ce inseamna clasa 0. 
 Tot ceea ce inseamna aceasta anexa de 67 de pozitii, in momentul de fata tot ceea 
ce ne-a venit din partea Inspectoratului Scolar este aceasta propunere, sa nu votam in 
integralitate aceasta anexa pentru ca prevede foarte multe lucruri cu care nu suntem de 
acord, si care au fost semnalate si de catre consilierii locali si de catre dumneavoastra in 
dezbaterea publica iar propunerea noastra este sa votam astazi cele 37 de pozitii pe care o 
sa le citesc daca imi permiteti care  nu prevad nici un fel de comasare . 
 Pe acel tabel sunt 37 care respecta ceea ce a fost pana acuma urmand ca toate 
semnalele date, urmand ca Liceul de Posta, Scoala Gen. Nr. 26, Gradinita si ceea ce s-a 
spus, sa le discutam mai asezat astfel incat toate semnalele venite dinspre d-vs sa le 
asezam intr-o zona corecta. 
 Eu voi da citire acestor 37 de pozitii.  Aceasta este o hotarare doar a grupului 
PSD. Daca nu votati acest amendament al nostru noi nu  o sa votam in ansamblu aceasta 
hotarare. 
Dl. SZABO:  Este clar ca aceasta propunere era una controversata si nu se bucura prea 
mult in randul timisorenilor. Am semnat aceasta propunere in baza datelor furnizate de 
Inspectoratul Judetean. Ideea comasarii porneste de la minister. Pana anul trecut aceste 
comasari au fost propuse si realizate in exclusivitate de inspectoratul scolar. NU este 
prima data cand se fac comasari in mun. Timisoara si daca ne uitam in  trecut, s-au facut 
multe reorganizari pe planul invatamantului din oras. Nu stiu daca este momentul potrivit 
sau daca este bine ceea ce s-a propus . S-au avut in vedere mai multe aspecte, proprietatea 
cladirilor, chiriile, performantele scolare, conditiile in care se desfasoara activitatea, 
efectivele acestei institutii,pana la urma se pare ca nu se bucura de popularitate aceasta 
propunere. Eu doresc sa va atentionez sa nu amanam la nesfarsit aprobarea acestor 
reorganizari. 
 Daca in urmatoarele saptamani nu se finalizeaza aceasta reorganizare, riscam ca 
acei colegi care lucreaza in invatamant sa ramana fara paine. 
Dl. PRIMAR: Eu am crezut ca acest proiect a fost bine discutat. Din discutile ulterioare 
mi-am dat seama ca exista anumite neadvertente. De aceea am propus ca sa separam 
problema si cele care se pot vota sa le votam iar pe celelalte sa le amanam. Dar nu mai 
mult de o luna. Daca le amanam mai mult de 27 martie se intampla exact ce spune 
domnul director Szabo. 
 Exista si argumente obiective dar chestiile astea nu mai pot sa treneze. Cel mai 
bun exemplu este ce s-a intamplat cu Liceul de Arte Plastice, unde la insistentele 
Inspectoratului Scolar s-a reabilitat o cladire, Sc. Gen.nr. 9 , care sta goala si elevii stau 
aici , intr-o cladire care nu are nici macar autorizatie sanitara.  
 Primaria plateste bani din banii parintilor acestor copii, din banii cetatenilo si nu 
putem sa ne batem joc de banul public.Mi se pare imoral ca la un liceu din Timisoara sa 
platesc 5000 lei/cap de elev, iar la alt liceu de traditie sa platesc 250lei/cap de elev. 
 Cladiri private au  fost nationalizate , s-au bagat scoli in ele, ne-am adapatat 
stilului iar acum trebuie sa facem ordine. 
 Nu vreau sa fac capital politic din asta, nu asta e scopul discutiei. 
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Trebuie sa chivernisim banii.  Menirea acestei actiuni este sa eliminam plata chiriilor, sa 
cumulam efectivele, sa incercam sa le repartizam uniform. 
 Eu as fi vrut sa intre mai multe astazi decat cele 37, dar si celelalte 30 trebuie 
rezolvate. Fac apel la constiinta civica si fac apel la copii sa inteleaga ca prefer sa bag 
bani in procesul de invatamant, in dotare decat sa bag banii in cheltuieli moarte gen 
chirii. 
D-na WOLF:  As dori sa subliniez ca amanarea acestor hotarari atrage  dupa  sine o 
bulversare in ceea ce priveste mobilitatea cadrelor didactice. Pana in 15 februarie cadrele 
didactice trebuiau sa stie daca intra sau nu in restrangere de activitate.O oarecare 
incadrare este deja facuta fara avizele necesare din pacate. 
 Nu mai putem sa luam hotarari care sa implice suplimentar restrangeri de 
activitate.Aceste masuri au fost luate si in sprijinul invatamantului. 
 Propunerea mea atr fi daca s-ar putea dicuta mai mult de 37 de pozitii. 
Exemplu concret: la Lic. Lenau isi desfasoara activitatea 12 clase de dupa-masa si 
evident ca nu suntem singurii in oras, asta inseamna 350 elevi la care se mai adauga inca 
4 clase pregatitoare, inca 100, 450 elevi, eu nu vad unde isi vor desfasura incepand cu 
anul 2012-2013 activitatea de dimineata.  
Dl. PAU: Ma bucur ca avem o discutie coerenta si ca nici unul dintre noi nu dam curs 
campaniei electorale. Este clar si sustin ideea  propusa de grupul PSD, pentru a debloca 
momentul si pentru a ne putea desfasura activitatea. Va trebui ca sa ne asumam 
responsabilitatea avand in vedere ca propunerile pentru  aceasta reorganizare ar trebui sa 
vina de la noi si sa fie aprobate de catre inspectoratul scolar, sa nu mai auzim discutii de 
genul “ni s-a impus de catre Inspectoratul Scolar” si aici intreb pe domnul coleg daca au 
reprezentant sau nu in conducerea  inspectoratului? 
 Propun fomarea unei comisii din care sa faca parte reprezentanti de la toate 
grupurile politice pentru a nu ne gasi in situatia in care abordam aceasta tema politic, 
stabilim un program de lucru bine definit, facem o propunere coerenta impreuna cu 
executivul primariei pentru a debloca aceasta situatie pentru ca si din punctul meu de 
vedere nu s-au respectat anumite prevederi legale. Aceasta comasare care se face mai 
mult pe orizontala decat pe verticala, sunt gradinite sau scoli care au un numar mai mare 
de elevi si au fost comasate si scoli care au un numar mai mic.. 
 Va trebui sa analizam fosrte bine si sa luam decizia cea mai buna pentr a nu gresi. 
Dl. PRIMAR:  Avem Comisia V de invatamant si cred ca aceasta comisie  ar trebui sa 
fie baza acestei activitati. Aceasta comisie care este prezidata de dl. prof. Szabo, din care 
face parte d-na prof. Wolf, s-a asociat si dl. prof Stoia. Eu cred ca aceasta comisie 
cuprinde cate un om din fiecare partid.  Eu zic sa stabilim acum componenta comisiei 
 Iar in 27 martie sa avem o propunere concreta pe care sa o supunem la vot 
Dl. PAU: Exact asta am vrut sa propun si eu. Nu este o treaba usoara. 
Dl.SZABO:  In Comisia V sunt reprezentate toate partidele politice mai putin din partea 
PNL. Aceasta problema s-a discutat intr-un cadru mai larg decat Comisia V, chiar cu 
domnul primar si domnii consilieri care ni s-au mai alaturat. 
Dl. PRIMAR:  Sa-si stabileasca si PNL-ul un reprezentant sa nu existe vreo suspiciune .  
Este o chestie foarte importanta pentru oras.  
 Sant foarte multe probleme de rezolvat. 
Dl. EHEGARTNER:  Din partea PNL propun pe d-na Adriana Blaj. 
Dl. GRINDEANU:  Din partea PSD propun pe domnul Stoia Traian. 
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Dl. ORZA: Directia de patrimoniu a venit cu toate datele. Problema e ca aceasta comisie 
trebuie sa-si asume ceea ce discuta si subiectele respective. Putem face multe comisii si 
sa nu se intample nimic. 
 Celelalte subiecte care se vor discuta vor trebui asumate, scolile care raman, vor 
trebui asumate intr-o forma sau alta pentru ca in martie o sa fie si mai aproape alegerile si 
nu se va decide nimic. 
 Ma intereseaza cum gasim solutia sa combinam chestiunile cerute de lege cu 
nevoia de a cheltui proportional si sabuit sumele pe care le avem fara a afecta  calitatea 
scolara. 
 Trebuie sa primeze spiritul si calitatea invatamantului. Comisia trebuie sa vina cu 
o solutie. 
Dl. STOIA:  Eu consider ca aceasta comisie trebuie sa aibe disponibilitate, sa se 
intalneasca de 3 ori pe saptamana si cu Inspectoratul Scolar si cu Directia Patrimoniu. 
Dl. EHEGARTNER:  Cine este pentru  amendamentul domnului Stoia privind realizarea 
invatamantului intr-un singur schimb. 
Dl. STOIA:  Toate institutiile de invatamant din municipiul Timisoara vor organiza 
invatamantul  primar, gimnazial si liceal cu programare numai de dimineata incepand cu 
anul scolar 2012-2013 conform orarului stabilit de Consiliile de administratie ale scolilor 
respective in spatiile asigurate prin grija primariei municipiului Timisoara si a Consiliului 
Local al Municipiului Timisoara. 
Dl. SZABO:  Nu ne opunem acestei propuneri dar sunt unitati scolare in Timisoara care 
nu au spatiu suficient pentru realizarea  invatamantului de dimineata.  
Dl. STOIA:  Spatiile le va asigura primaria si Consiliul Local Timisoara. 
Dl. PRIMAR:  Atunci ideea de comasare trebuie luata in considerare pentru ca altfel nu 
putem asigura acest excedent de spatiu pentru ca toti sa vina dimineata. 
Dl. STOIA:  Bineinteles.Ideea este ca noi avem o serie de spatii in care Consiliul 
Judetean are tot felul de activitati. Liceul Electromotor este ocupat de Casa Corpului 
Didactic, etc 
 Avem spatii disponibile pe care inca nu  le-am folosit. 
Dl. SZABO:  Aceste lucruri trebuiesc discutate de la caz la caz. Nu putem oferi un spatiu 
unei scoli din Iosefin in Calea Lipovei. Nu este real ceea ce propuneti dumneavoastra. 
Dl. PAU:  Mi-as dori ca toti copiii sa poata invata numai de dimineata. Este o propunere 
care nu tine cont de  structura reala a scolilor. Odata acceptata comasarea, asa cum am 
spus pentru cele 37 de pozitii, deja ingradim parte din comasare. 
 Haideti sa nu ne ingreunam si mai mult. Oricat ne-am dori nu este posibil acest 
lucru. Pozitia grupului nostru este impotriva acestui amendament. 
Dl. EHEGARTNER:  Cine este pentru ? 
 - 10 voturi pentru 
 -3 voturi impotriva 
 -7 abtineri 
Dl. SECRETAR:  Nu a trecut, abtinerile se considera voturi impotriva. Este 10 la 10, 
mai aveti dumneavoastra 2 voturi ? 
Dl. TOANCA :  Fondul discutiei nu exista, era formularea art. 2, daca aveti art. 2 in fata  
 
“ Unitatile de invatamant din mun. Timisoara vor organiza invatamantul primar si 
gimnazial cu program de dimineata”, deci vorbim despre materialul initial. 
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“...incepand cu anul scolar 2012-2013 conform orarului stabilit de catre consiliile de 
administratie ale acestora. 
 Amendamentul colegului meu viza implicarea patrimoniala a noastra si a 
executivului. 
Dl. SECRETAR: Domnul Stoia pune in carca primariei ca daca nu asigura alea, sa 
stabileasca cu primaria orarul. 
Dl. PRIMAR:   Va propun sa se faca aceasta recomandare in ideea  sa se faca o 
recomandare si nu in termeni imperativi.  

Că dacă nu am spaţii suficiente şi comasarea nu se doreşte nu se va ajunge, dar să 
fie o conduită pentru politica de învăţământ a municipiului Timişoara. Că în fiecare an, 
noi de acum încolo asta trebuie să ştiţi că vom face acest lucru. E primul an când o facem, 
deci dacă treaba asta trebuie să o facem an de an. Să facem o recomandare ca să nu 
blocăm acum că e 10 la 10 că e nu ştiu cum şi iar ne învârtim în jurul cozii şi nu reuşim 
să rezolvăm nimic. Deci eu aş propune dacă dl. Stoia e de acord pentru că dânsul a avut 
această iniţiativă la care eu personal subscriu dar să o dăm ca recomandare urmând ca ea 
să fie în conformitate cu legea, prin Consiliul de Administraţie adoptată şi avută ca 
directivă, să aibă în vedere să pună Consiliul de Administraţie când face orarele să le facă 
să fie preponderent de dimineaţă. Mai e o intervenţie care se va întâmpla acum cu clasele 
acestea 0 că nimeni nu ştie.  Chiar am vorbit cu dna. director Wolf de la Liceul Lenau, 
dumnealor o să aibă 4 clase pregătitoare. Nu are loc nici pentru copiii aceştia. Deci 
trebuie să abordăm foarte responsabil, că asta înseamnă clase în plus, înseamnă mobilier 
adecvat, pentru că sunt copii mici pe aceştia nu-i poţi duce după masa, atunci probabil 
aceştia vor fi obligatoriu, va trebui să-i băgăm de dimineaţă. Deci e o situaţie pe care eu 
zic să o cumpănim şi de aceea, în intervalul acesta de o lună. Dar ca să deblocăm acum 
dl. Stoia dacă sunteţi de acord, să zicem că e o recomandare şi fiecare Consiliu de 
administraţie să ţină cont de ea.  
Dl. EHEGARTNER: Este o recomandare pentru respectarea art.2 din hotărâre.  
Dl. PAU: Aş veni cu un amendament în urma celor discutate şi anume: „unităţile de 
învăţământ din municipiul Timişoara vor organiza învăţământul primar şi gimnazial cu 
prioritate în programul de dimineaţă, începând cu anul şcolar 2012-2013 conform 
orarului stabilit şi propus de către  consiliile de administraţie ale  unităţilor”.  
Dl. EHEGARTNER: Adică cereţi modificarea articolului 2? 
Dl. PAU: Articolului 2: „cu prioritate” adică acolo unde se poate, vor propune şi se va 
aproba.  
Dl. SECRETAR: Dacă nu vreţi să folosiţi cuvântul „cu prioritate” şi să folosiţi un 
cuvânt mai categoric, spuneţi: „de regulă dimineaţa şi pe cale de excepţie consiliul de 
administraţie poate hotărâ în anumite cazuri şi program după masă” 
Dl. PAU: De obicei nu sunt de acord cu ceea ce ne spuneţi dar de data aceasta subscriu 
domnule Secretar.  
Dl. ŢOANCĂ: Eu zic că pierdem vremea. Art. 2 aşa cum a fost formulat de către 
executiv nu este şi subscriu la cele spuse de către dl. primar, nici imperativ, lasă la 
latitudinea consiliilor de administraţie, nu are rost să facem exerciţii de semnatică sau de 
lingvistică pe o problemă închisă şi care nu pune nici un fel de  presiune sau de excludere 
pentru că subscriu şi la ceea ce spuneau colegii noştri cei doi directori, dar noi ca şi 
ordonatori de credite şi ca oameni care suntem principalii finanţatori ai activităţii de 
învăţământ în municipiul Timişoara, trebuie să punem ca în orice oraş civilizat din 
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această Europă o ştachetă pe care trebuie încet –încet cu paşi agreaţi desigur şi de 
comunitatea pe care o reprezentăm să o atingem.  
Dl. TOADER: Textul actual este foarte imperativ şi neinterpretabil. Şi eu zic aşa: şi 
cuvântul propus de dl. Secretar şi cel propus de dl. Pau este atât de interpretabil că o să se 
facă orice fel.  
Dl. PRIMAR: Eu vă propun să lăsaţi textul aşa cum este. Oricum e 10 la 10 nu a trecut 
amendamentul, noi reţinem art. 2 ca o linie directoare recomandată către consiliile de 
administraţie şi noi am formulat textul în asemenea manieră încât să nu creem probleme 
suplimentare. Că acum ne învârtim în jurul unui cuvânt. Ideea de bază este să aducem 
cursurile de dimineaţă.  
Dl. EHEGARTNER: Domnilor consilieri, cei care aţi făcut amendamentele, dacă 
acceptaţi propunerea d-lui primar înseamnă că sunteţi de acord cu retragerea 
amendamentelor. Dau cuvântul d-lui Grindeanu pentru a citi lista din anexă a şcolilor şi 
unităţilor de învăţământ care vor fi exceptate. Sau?  Care vor rămâne  azi în cadrul acestei 
hotărâri. 
Dl. GRINDEANU: Nu. Care vor fi azi. Nu aş vrea să fie interpretată poziţia mea de mai 
devreme. În nici un caz nu discutăm de chestiuni care să nu ducă la o mai bună 
administrare a ceea ce însemnă patrimoniu. 
Dl. GRINDEANU: ... şi un mai bun proces de învăţământ. Dar, sunt atâtea semnale, 
venite dinspre ceea ce înseamnă diverse şcoli din Timişoara cu care toată lumea e de 
acord că au fost anumite semne de întrebare şi sunt, că trebuie să ne gândim de două ori 
până să facem o comasare, da sau nu. Că sunt unii mai rapizi care au avut intrări mai 
bune pe la inspectorat şi şi-au rezolvat anumite chestiuni şi comasări soţ-soţie directori, 
astea sunt alte discuţii. Astea ţin de chestiuni care nu-şi au rostul într-un proces de 
comasare. Sunt de acord cu ceea ce a spus sl. Primar, trebuie să luăm această hotărâre şi 
cu ceea ce au spus alţi domni consilieri dar vă spun că noi nu putem fi obligaţi dacă 
vorbim doar din punct de vedere procedural doamna Wolf, nu putem fi obligaţi să dăm o 
hotărâre. Ce se întâmplă dacă tot pică? Şi vreau să vă spun că sunt oraşe în România care 
au picat inclusiv în lunile trecute aceste hotărâri. Şi ştiu că această lege a învăţământului 
extrem de contestată prin tot ceea ce s-a întâmplat nu prevede prin procedură ce se 
întâmplă dacă nu dă un Consiliu Local o asemenea hotărâre. Asta e o lacună în Legea 
Învăţământului dar de care nu ne împiedicăm sunt de acord că data de 28 sau când va 
avea loc plenul următor trebuie să repunem pe tapet discuţia. Şi acum înţeleg că mai 
doreşte dl.Szabo să spună ceva.  
Dl. SZABO: Dvs. aţi afirmat că doriţi să faceţi o propunere să rămână 37 de unităţi 
şcolare de pe această listă. Vreau să vă atrag atenţia că în acest caz vor rămâne în joc 
restul unităţilor şcolare, neavând posibilitatea în urmă ca să mai facem alte arondări şi 
comasări. Deci aceste şcoli pe care dvs. le veţi enumera vor fi scoase de fapt din joc. 
Atenţie! Nu ştiu dacă este bine aşa.  
Dl. GRINDEANU: În ceea ce înseamnă propunere venită dinspre inspectorat aşa cum aţi 
spus dvs. mai devreme, aceste poziţii în forma asta au venit. Deci sunt nelitigioase cum 
zice un coleg. Probabil şi în mod sigur inclusiv din cele 30 rămase sunt 20 probabil care 
sunt la fel,  fără amendamente. Dar propunerea mea de azi este să ne ocupăm pe această 
listă de 37 care sunt doar, îşi păstrează forma dinainte.  
Dl. SZABO: De care nu s-a atins de fapt nimeni.  Care au fost aşa.  
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Dl. GRINDEANU: Deci tabelul este legat de ceea ce vă spuneam mai devreme şi anume 
de reţeaua unităţilor de învăţământ din municipiul Timişoara pentru anul şcolar 2012-
2013. Cred că toţi consilierii au în faţă acest tabel şi propunerea e legată de ce rămâne şi 
ce votăm, deci cele 37 de poziţii. 
Dna. SARACAN: Am o întrebare. Am şi eu un tabel şi este semnat de executivul 
primăriei Timişoara. Nu ştiu unde e cel semnat de inspectoratul şcolar, că aduceţi în 
atenţie că este propunerea inspectoratului şcolar. Cine cunoaşte legislaţia ştie că este 
propunerea executivului primăriei municipiului Timişoara cu aviz conform de la 
inspectoratul şcolar.  Deci vorbim despre care tabel dl. Grindeanu? 
Dl. GRINDEANU: Vorbim despre diverse adrese date dinspre inspectorat şi inclusiv în 
anexă dacă vă uitaţi. 
Dna. SARACAN: Asta e altceva. Vă rog să prezentaţi corect despre ce vorbim.  
Dl. PRIMAR: Deci vorbim doamnă de reţeaua unităţilor de învăţământ din municipiul 
Timişoara pentru anul şcolar 2012-2013. De acesta vorbim.   
Dna. SARACAN: Propusă de către dvs. şi cu aviz conform de la inspectorat.  
Dl. PRIMAR: Deci propusă în urma discuţiilor cu Inspectoratul Şcolar care are însoţit un 
aviz conform iscălit de dl. Marin Popescu şi de dl. Francisc Halasz.  
Dna. SARACAN: Da este corect deci propunerea primăriei cu aviz conform de la 
inspectorat. Vă mulţumesc.  
Dl. PRIMAR: Da. Deci din acestea 67 de poziţii, 37 recomandăm care nu sunt cu 
probleme, să fie acceptate şi restul de 30 să le rediscutăm.  
Dl. GRINDEANU: Poziţia nr.1- Colegiul Naţional Bănăţean Timişoara. 2- C.D. Loga. 3- 
Ana Aslan. 4- Ion Vidu. 6- Calderon. 8- Nikolaus Lenau. 10- Liceul Teoretic Obradovici. 
11- Moisil. 12- Carmen Silva. 13- Liceul cu program sportiv Banatul. 14- Liceul de Arte 
Plastice. 15- Liceul Teologic  Penticostal Logos Timişoara. 16- Liceul Teologic Romano-
Catolic Timişoara. 17- Liceul Teologic Baptist Timişoara. 18- Liceul Waldorf. 19- 
Colegiul Economic Timişoara. 21- Colegiul Tehnic Azur. 22- Colegiul Tehnic 
Ungureanu. 23- Colegiul Tehnic Coandă. 24- Colegiul Tehnic Brătianu. 26- Colegiul 
Tehnic Ferdinand. 29- Liceul Tehnologic Transporturi. 30- Liceul Tehnologic de 
Industrie Alimentară. 32- Liceul Tehnologic Agricol Timişoara. 36- Şcoala gimnazială 
nr.7. 39- Şcoala gimnazială nr.16 Take Ionescu. 41- Şcoala gimnazială Avram Iancu. 42-  
Şcoala gimnazială nr.21 Vicenţiu Babeş Timişoara. 46- Şcoala gimnazială nr.30 
Timişoara. 50- Grădiniţa P.P. nr.9 Timişoara. 51- Grădiniţa P.P. nr.11 Timişoara. 53- 
Grădiniţa P.P. nr.14 Timişoara. 56- Grădiniţa P.P. nr.23 Timişoara. 58- Grădiniţa P.P. nr. 
25 Timişoara. 59- Grădiniţa P.P. nr. 26 Timişoara. 60- Grădiniţa P.P. nr. 31 Timişoara. 
67- Grădiniţa cu program săptămânal.  
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest amendament.  
- Cine este pentru?  
Se numără voturile: -19 voturi pentru 
           - 1 abtinere 
Amendamentul d-lui consilier a trecut.  
Supun la vot proiectul în ansamblu conţinând şi amendamentul d-lui Grindeanu.  
- Cine este pentru?  
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
           - 1 abtinere 
Proiectul a trecut.  
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PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotarâre privind modificarea si aprobarea Organigramei , Statului de 
functii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Timisoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru?  
Se numără voturile: -18 voturi pentru 
 

 
  PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI: 

 
Proiect de hotarâre privind modificarea Organigramei, a Statului de functii si a  
Regulamentului de Organizare si Functionare ale Directiei Fiscale a Municipiului  
Timisoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru?  
Se numără voturile:   -20 voturi  
 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotarâre privind aprobarea Organigramei, Statului de Functii si a  
Regulamentului de Organizare si Functionare la Spitalul Clinic Municipal de 
Urgenta Timisoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru?  
Se numără voturile: -20 voturi pentru  
 

 
 

  PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotarâre privind aprobarea Organigramei, Statului de functii si  
Regulamentului de Organizare si Functionare pentru Filarmonica Banatul 
Timisoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
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  PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotarâre privind aprobarea listelor de prioritati pentru anul 2012, 
întocmite pe categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinte din 
fondul locativ de stat al orasului Timisoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 19 voturi pentru 
 
   

  PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotarâre privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localitatilor prin concesiune 
nr.SC200615414/31.07.2006. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 19 voturi pentru 
 
 
 
                                       PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotarâre privind prelungirea valabilitatii abonamentelor TELPARK. 
 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul.  
- Cine este pentru?  
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
 
                                        PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotarâre privind eliberarea locatiilor în vederea scoaterii la licitatie 
publica a amplasamentelor pentru chioscuri de difuzare si comercializare a presei. 
 
Dl. EHEGARTNER: Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi.  
 
                                        PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotarâre privind aprobarea Etapei a 2-a – Concept general de dezvoltare  
urbana (MASTERPLAN). 
 
Dl. JICHICI: Având în vedere opinia grupului de consilieri ai PNL opinie care prevede 
faptul că sunt necesare îmbunătăţiri şi adăugiri la acest document, propun următorul 
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amendament:  la art. 1 se adaugă textul, se completează cu textul „se aprobă versiunea 
curentă a documentului etapa a doua Concept general de dezvoltare urbană” şi în 
continuare rămâne nemodificat. 
        Se introduce art.2 „Documentul se consideră versiune intermediară şi urmează a fi 
completat până la data de 26 martie 2012. Un grup de lucru format din Comisia 2 pentru 
dezvoltare urbanistică amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Instituţia Arhitectului Şef  şi 
elaboratorii documentului va prelua observaţiile şi propunerile prezentate în dezbaterile 
publice”. 
 Articolul 3 „Varianta finală a conceptului de dezvoltare urbană Masterplan va fi adoptată 
în următoarea şedinţă ordinară a Consiliului Local Timişoara dar nu mai devreme de 26 
martie”.  Restul articolelor se renumerotează.  
Dl. CATANĂ: În urma dezbaterii publice de ieri s-au făcut câteva adăugiri la politicile 
prezentate în cadrul Masterplanului şi ca atare aş vrea să adaug două proiecte în plus 
pentru politicile 4 privind acest document, şi anume: adăugarea în cadrul politicii 4 
privind asigurarea infrastructurii edilitare a mobilităţii şi a infrastructurii de comunicare 
IT Programul 3- Transport motorizat public a următorului proiect: Amenajarea unor 
parcări pentru biciclete în proximitatea staţiilor importante de transport public şi 
amendamentul 2- adăugarea  în cadrul politicii 4-  privind asigurarea infrastructurii 
edilitare a mobilităţii şi a infrastructurii de comunicare IT Programul 4- Trafic 
nemotorizat trasee velo şi pietonale a  următorului proiect: Amenajarea unui circuit 
veloturistic în perimetrul zonei Pădurea Verde”.  Ca observaţie generală şi vis a vis de 
propunerea colegului meu din comisie acest document la nivelul la care a fost elaborat nu 
este un document închis. El poate fi amendat pe toată durata elaborării PUG. El oferă 
doar o privire de sinteză din avion să zicem, asupra Timişoarei şi care ne oferă ghidajele 
pentru care noi să milităm pentru elaborarea noului PUG. Nici vorbă de a fi un document 
ermetic care să nu mai permită inserări de alte idei sau direcţii pe care dvs. şi noi le 
putem impune. Consider că în forma în care este el prezentat, este un document bine 
fundamentat care comportă oricând discuţii şi care ar fi bine să ni-l asumăm de pe acum 
ca bază de elaborare a noului PUG.  
Dl. ŢOANCĂ: Am două amendamente. În măsura în care propunerea d-lui Jichici va 
trece îmi rezum dreptul ca la următoarea şedinţă sub forma unui amendament scris că am 
deocamdată doar o adresă a unei doamne nemulţumită de faptul că în această versiune în 
zona Ovidiu Balea se prevede un nou parc industrial, dar oricum aceasta a treia propunere 
o voi face peste o lună. Am două amendamente.  Primul amendament. La Politica 8 
Programul 6 „Localizarea şi potenţarea centrelor de cartier al următorului proiect: 
Definirea centrului de cartier drept un areal cu funcţionalităţi socioculturale multiple în 
care să se regăsească într-o concepţie urbanistică integrate mai multe zone tematice 
înzestrate cu aptitudinea de a promova stimula şi susţine interacţiunea, comunicarea 
implicarea şi ataşamentul cetăţenilor faţă de cartierul în care locuiesc”.  
  Al doilea amendament vizează Politica 10 privind asigurarea unui mediu urban 
nepoluant cu emisii de CO2 şi pulberi pentru un oraş verde. „Instituirea unui spaţiu 
tampon care să delimiteze zona rezidenţială de zona industriilor poluante, amplasarea 
unor staţii de măsurare continuă a calităţii aerului în zonele rezidenţiale situate în 
imediata  vecinătate a industriei poluante şi montarea în acest spaţiu a unor panouri 
electronice care să afişeze în timp real rezultatul măsurătorilor efectuate”.  
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Dl. PRIMAR: Eu sunt de părere să nu mai amânăm adoptarea acestui Masterplan, care 
este un document orientativ, este un plan director, care fixează anumite linii generale care 
nu sunt bătute în cuie. Bătut în cuie devine Planul Urbanistic General.  Cu alte cuvinte 
noi putem insera aceste propuneri cum s-au făcut aici de către  colegi să le adăugim la 
ceea ce s-a făcut. Dar ca să mai amânăm încă o dată, eu vă spun că la mine vin tot felul 
de intervenţii telefonice că să bag cutare lucru, să scot cutare lucru. Părerea mea este că 
acest Masterplan trebuie adaptat şi adoptat aşa cum este, cu adăugirile de rigoare. Când 
vom ajunge la faza de PUG putem discuta. Eu am primit de la PNL o listă cu tot felul de 
obiective şi dacă vreţi pot să vă răspund punctual la toate şi dacă e cazul. Dar aceste 
puncte de vedere, o parte din ele se regăsesc în Masterplan altele mi se par ridicole unele 
dintre ele şi ca atare eu nu cred că e cazul acum să mai lungim dezbaterea pe această 
temă.  Oricând acest Masterplan rămâne deschis spre a fi completat iar când se va ajunge 
la un Plan Urbanistic General atunci într-adevăr acela e documentul care devinde lege pe 
teritoriul oraşului Timişoara. Până atunci vom mai parcurge inclusiv faze de dezbateri 
publice. În primul rând sunt mirat de faptul că spuneţi că n-au fost dezbateri publice. Au 
fost destule dezbateri publice. Că unii sau alţii nu au fost prezenţi asta nu e treaba mea. 
Apoi se vorbeşte de direcţiile fundamentale de dezvoltare ale oraşului în următorii ani. 
Deci noi am preferat să avem o atitudine realistă şi să facem o evaluare bazată pe nişte 
date concrete şi pe nişte nevoi reale şi să mergem inclusiv în tema de proiectare în calcul 
pentru următorii 10 ani la o cifră a populaţiei de 500 de mii de locuitori. Câtă vreme 
România descreşte în interval de 10 ani cu 1,5 milioane de locuitori e absurd să presupun 
că Timişoara îşi va dubla populaţia. Deci sunt nişte chestii care mi se par exagerate. Noi 
nu susţinem doar o dezvoltare bazată pe IMM uri ci susţinem o dezvoltare bazată şi pe 
IMM uri şi pe investiţii importante străine şi ca dovadă Timişoara aşa s-a şi dezvoltat. 
Dacă doriţi vă pot da nu vreau să fac aici o propagandă pro domo sau pentru alte firme 
care au venit aici pe o filieră sau alta în Timişoara în ultimii 10 ani. Cu mediul 
universitar, connsolidarea mediului universitar. Acesta e atributul universităţilor, 
deocamdată au autonomie universitară, nu pot eu să-i consolidez, cum să-i consolidez ? 
Polul extins Timişoara-Arad. Tot respectul dar asta nu e numai în Masterplanul 
Timişoarei acesta trebuie prevăzut în Masterplanul Aradului şi trebuie să existe o 
convergenţă motivată şi susţinută şi de instituţiile regionale.  În ceea ce priveşte 
racordarea la magistrala de transport, deci noi în momentul de faţă am susţinut acel 
centru internaţional intermodal de transport în zona Remetea –Aeroport care poate să facă 
legătura şi pe cale aeriană şi pe autostradă şi pe cale ferată cu zona regională ferată şi 
europeană. Dependenţa de Bucureşti. Acesta e un slogan, zilele trecute m-aţi criticat că 
tot mă plâng că nu putem realiza din cauza Bucureştiului. Într-adevăr nu putem realiza 
multe din cauza Bucureştiului dar dependenţa de Bucureşti nu are nicio legătură cu 
Masterplanul Timişoarei. Într-adevăr dacă ar fi o descentralizare reală în ţara aceasta şi o 
regionalizare cum ar fi normal problemele nu s-ar mai pune.  Vorbiţi de faptul că nu 
avem sisteme performante. Nu avem la nivel occidental dar în România avem sistemul 
GIS şi am fost unul din primele oraşe care avem şi foarte performant şi pe baza acestui 
sistem s-au fundamentat foarte multe date din acest PUG şi e opraţional de ani de zile. 
Evident că în ceea ce priveşte problemele pe care le-aţi sesizat la nivelul analizei SWOT 
această analiză redă situaţia existentă în momentul de faţă la Timişoara. Deci vorbim de 
analize a stării de fapt şi nu de soluţii pe care noi vrem să le evidenţiem. Materialul s-a 
făcut aici eu zic destul de corect pentru că cei care l-au elaborat au ţinut cont şi de 
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punctele tari şi de cele slabe. Din punctul meu de vedere acest Masterplan stabileşte nişte 
linii directoare nu e bătut în cuie. Toate completările care s-au făcut azi sau se propun pot 
fi inserate ca atare şi pot fi preluate, dar nu are rost să mai prelungim acum încă o lună să 
discutăm de exemplu în Plopii Sud. Am fost acolo şi se doresc nişte extinderi imobiliare 
pe banii oraşului, nu există nici străzi trasate. Şi eu cât voi fi primar nu voi accepta 
această situaţie să bag banul public în pământ, ca unii să-şi tragă apa şi canalul. Asta e o 
problemă de perspectivă pentru că ştiu că ieri s-a insistat mult pe varianta aceasta. Deci 
eu în concluzie şi sunt oricând la dispoziţie, aş dori să-l avizaţi aşa cum este cu 
completările de rigoare şi să trecem la faza următoare, respectiv să fundamentăm pe 
această bază realizarea PUG şi să nu o mai amânăm. Orice amânare comportă timp orice 
timp vine în defavoarea dezvoltării oraşului. Vă mai aduc aminte că răgazul acesta de 
timp ar fi necesar şi pe fondul faptului că fiind campanie electorală nu ne vom întâlni 
prea des în următoarele luni şi ca atare şi proiectanţii ar trebui să ştie de pe acum încolo 
ce fac şi să nu aştepte după alte iluzorii hotărâri ale unui consiliu care eu nu ştiu când şi 
cum se va mai întâlni. Cu tot respectul v-aş ruga cu tot ceea ce s-a  spus aici cu 
completărilşe de rigoare să se voteze Masterplanul aşa cum este.  
Dl. JICHICI: Doresc să subliniez  eleganţa dvs. domnule primar cu care catalogaţi 
ridicole nişte propuneri care vin de la un grup de consilieri ai PNL. Înţeleg că asta e baza 
dialogului între dvs. şi consilierii locali. Opinia noastră este că în conformitate cu 
prevederile legale şi aici discutăm de lege, art.46 din Legea 350/2001 spune clar că 
Planul Urbanistic General se dezvoltă pe baza strategiei de dezvoltare a localităţii. Am 
citat din lege. În al doilea rând problemele pe care le-am ridicat aici sunt probleme de 
principiu, care nu sunt adresate. Nu mi-am imaginat timişorenii se vor înmulţi între ei pe 
cale naturală şi vor ajunge la 500 de mii. Aici dvs. încercaţi să aruncaţi în derizoriu şi în 
ridicol nişte probleme care din punctul meu de vedere sunt reale.  O ultimă observaţie. 
Tocmai, noi am considerat că este necesară completarea analizei SWOT având în vedere 
că analiza SWOT şi e citat din document, a stat la baza elaborării documentului, noi 
considerăm că există o serie întreagă de elemente care nu au fost luate în calcul la analiza 
SWOT. Ca să fie foarte clară intenţia noastră.  
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot amendamentul d-lui Jichici.  
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -9 voturi pentru 
   -9 voturi impotriva 
   - 3 abtineri 
Amendamentul a căzut.  
Supun la vot amendamentele d-lui Catană.   
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -13 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 
- 5 abtineri 

Amendamentul a trecut.  
Supun la vot amendamentele d-lui Ţoancă.  
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 13 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 
- 7 abtineri 
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Amendamentul a trecut.  
Supun la vot proiectul în ansamblu.  
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 16 voturi pentru 

- 4 voturi impotriva 
- 1 abtinere 

 
                                                     PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre pentru aprobarea „Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a 
Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 – Cadastrul Verde”. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
 
                                                      PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Consiliului 
Judeţean Timiş asupra terenului în suprafaţă de 18.697 mp înscris în C.F.nr.428241 
a Municipiului Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -19 voturi  
 
                                                   PUNCTUL 16 AL 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 str. C-tin Titel Petrescu nr. 4, la 
preţul de 140.910 lei. 
 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 18 voturi pentru 
 
                                                    PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  închirierea imobilului situat  în Timişoara Bv. 16 
Decembrie 1989 nr. 24 în care funcţionează Secţia de Obstetrică  şi Ginecologie a 
Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. 
 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
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-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
    
                                                  PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara 
în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilelor cu 
destinaţia de locuinţă, dobândite în baza Legii nr. 112/1995, situate în Timişoara str. 
Cezar Boliac nr. 31, Rachitei nr. 8, Ardealul nr. 46 şi Frigului nr. 1. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
 
                                                PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara 
în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a mijlocului fix  „tabelă 
electromecanică” care face parte din obiectivul „Sala Olimpia” din Timişoara, în 
vederea casării. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
 
                   
                                               PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind instituirea servituţii de trecere pe terenul cu nr. topo 
5472 înscris în CF nr.413951, în vederea creării unui acces din Intrarea Ioan Vasii la 
Centrul persoanelor fără adăpost. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -19 voturi pentru 
 
                                                PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre   aprobarea Planului de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din 
Municipiul Timişoara , pe anul 2012. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -17 voturi pentru 
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                                            PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  alocarea unor sume în  Bugetul pe anul 2012 pentru 
proiectul „Firma de exerciţiu – o şansă  pentru cariera ta!” , finanţat din Fondul 
Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 
2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa 
muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1  „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă” 
câştigat de Colegiul Economic F.S. Nitti Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -15 voturi pentru 
 
                                              PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării, în calitate de partener, a 
Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara la proiectul « reconstrucţia 
statutului femeii : de la discriminare la formare/dezvoltare profesională şi egalitate 
de şanse », în cadrul  Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor 
Umane (POSDRU), Axa prioritară 6 « Promovarea incluziunii sociale », Domeniul 
major de intervenţie 1.2. «  Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii ». 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile:   - 19 voturi pentru 
 
 
                                                 PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  Contractului de asociere  dintre Municipiul 
Timişoara şi Asociaţia Club Banu Sport Timişoara. 
 
Dl. STOIA: Este firmă privată? Sau are statut de ONG? 
Dl. TOADER : Este structură sportivă de drept privat.  Persoană juridică fără scop 
patrimonial. Este ONG.  
Dl. STOIA: Atunci este corect.  
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 19 voturi pentru 
 
 
                                                 PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu plată a Sălii Olimpia în 
vederea desfăşurării unui concert Pink Martini. 
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Dl. TOADER: Am un amendament aici. Cred că s-a creat o neînţelegere la următorul 
punct de pe ordinea de zi pentru că asociaţia culturală Sunet Ambianţă care organizează 
mai multe manifestări culturale pentru oraşul Timişoara şi aceasta din urmă cu Pink 
Martini face parte din campania oraşului de candidatura la titlul de capitală culturală 
europeană şi pentru că e persoană juridică fără scop patrimonial. Nu face concerte cu 
Demis Roussos, e organizat de o societate comercială, eu spun să venim în întâmpinarea 
lor, ei sunt şi organizatorii Festivalului Plai din Timişoara să venim în sprijinul lor şi să 
acordăm în folosinţă gratuită sala pentru o zi. Acesta este amendamentul meu ei nu fac 
profit din treaba aceasta ci participă şi banii îi folosesc pentru organizarea acestor acţiuni 
culturale. Pentru Timişoara este un plus să fie prezenţi aici. Eu spun că pe Legea nr.215 
putem acorda în folosinţă gratuită ONG urilor. 
Dl. SECRETAR:  Aveţi o hotărâre de consiliu unde sunt stabilite tarifele. Aici este o 
treabă comercială indiferent ce fac ei apoi cu banii. 
Dl. ORZA: Atâta timp cât se vând bilete. 
Dl. SECRETAR:  Eu propun să se intre gratis şi să dăm şi noi gratis.  
Dl. TOADER:  Este un articol în Legea 215/2001 care spune că putem acorda cu titlul de 
folosinţă gratuită asociaţiilor neguvernamentale în folosinţă gratuită un imobil pe 
perioadă determinată.  
Dl. SECRETAR:   Se iau bilete se iau bani. Nu poate nimeni. Că nu o să plătească 
consilierii. Faceţi cum vreţi.  
Dl. TOADER:   Nu-i mai ameninţaţi pe consilierii locali că nu ţine. Amendamentul meu 
este să respectăm legislaţia. Să acordăm cu titlul de folosinţă gratuită pe termen 
determinat, adică 24 de ore această sală către un ONG.  
Dl. SECRETAR:   Nu vă ameninţ dar eu nu-l avizez de legalitate. În forma aceasta. 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot amendamentul d-lui Toader.  
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 6 voturi pentru 

- 4 voturi impotriva 
- 6 abtineri 

Supun la vot proiectul în forma iniţială. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -19 voturi pentru 
Dl. ORZA: Menirea nu este să dăm sala. Într-o hotărâre a noastră iniţială am spus că sala 
e strict pentru activităţi sportive am şi eliminat tot felul de indivizi de la diverse instituţii 
cu steif  care profitau acolo şi jucau fotbal şi făceau mişcare gratuit şi am insitituit o 
regulă. Şi sigur că apar situaţii de acest gen. Dacă se plătesc  bilete eu nu sunt de acord să 
se dea gratis sala. Dar noi dăm sala patrimonial e până la urmă o chestie că le permitem 
acesul acolo nu e o chestie de patrimoniu. 
Dl. SECRETAR:   Dacă au pus fetele aşa, nu le mai contrazic.  
  
                                           

         PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă cu plată a Sălii Olimpia în 
vederea desfăşurării unui concert extraordinar Demis Roussos. 
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Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -19 voturi pentru 
 
 
                                                 PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 48.000 lei din bugetul local în vederea 
organizării în anul 2012 de către Municipiul Timişoara a unui eveniment dedicat 
împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului de înfrăţire a municipiului 
Timişoara cu oraşul Karlsruhe din Germania. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -19 voturi pentru 
 
      
                                              PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI: 
  
Proiect de hotărâre privind alocarea în Bugetul pe anul 2012 a unor sume rămase 
neutilizate pentru proiectul „Cultural Heritage in Everiday Life in the Border 
Areas” (Moştenirea culturală în viaţa de zi cu zi în zona de graniţă) câştigat de 
Liceul Teoretic „Dositei Obradovici” şi Colegiul Naţional „C.D.  Loga” din 
Timişoara şi finanţat prin Programul de Cooperare Transfrontalieră IPA România 
– Republica Serbia. 
 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -17 voturi pentru 
 
 
                                             PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 26 din str. Miloia bl. B1, 
sc. B. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -19 voturi pentru 
 
                                              PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentelor 1 şi 13 situate în str. Miloia 
Bl. B1 sc. B, ap. 22 din Miloia bl. B1, sc. A  şi ap. 2 din Miloia bl. B2. 
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Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile:  -19 voturi pentru 
 
 
                                                PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Pop 
de Băseşti, nr. 43. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 18 voturi pentru 
 
                                              PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Hala producţie, 
depozitare, zona administrativă şi servicii”, str. Ovidiu Cotruş CF 427419, CF 
427431, extravilan Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -19 voturi pentru 
 
                                                PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  modificarea componenţei Comisiei speciale pentru 
întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului 
Timişoara, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local  nr. 213/13.07.1999. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -19 voturi pentru 
 
                                                 PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 
351/2008 privind constituirea Comisiei de Analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi 
în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara. 
 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -19 voturi pentru 
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                                              PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr.412/27.11.2007- privind trecerea din domeniul public al 
Municipiului Timisoara  în domeniul privat al Municipiului Timisoara a unor 
parcele de teren şi atribuirea a două pacele de teren în suprafaţă de câte 166 m.p. 
către beneficiarii Legii nr.341/2004 dl. Monoranu Paul Alexandru şi d-na 
Monoranu Oana-Alexandra-Miruna ce au calitatea de urmaş de erou – martir al 
Revoluţiei române din decembrie 1989.  
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 18 voturi pentru 
 
                                            PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din Hotărârea Consiliului Local  nr. 
304/2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitare Str. IANCU VACARESCU - 
tronsonul cuprins între B-dul Regele Carol si B-dul 16 Decembrie 1989”, a 
Documentatiei tehnico-economice, a Analizei cost-beneficiu si a cheltuielilor legate 
de proiect ce revin Municipiului Timisoara, în vederea accesarii fondurilor 
nerambursabile prin Programul Operational Regional 2007-2013, Axa prioritara 1. 
- „Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor-poli urbani de crestere”, Domeniul 
major de interventie 1.1. - „Planuri integrate de dezvoltare urbana”, Sub-domeniul: 
„Poli de crestere”. 
 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 19 voturi pentru 
 
                                                PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2011-27504 din 17.02.2012 din partea Direcţiei Patrimoniu – Biroul 
Administrare Imobile, cu referire la preţul de închiriere a imobilului situat în B-dul 
Mihai Viteazu nr. 26, în care funcţionează Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă 
Timişoara.  
 
Dl. EHEGARTNER: S-a luat la cunoştinţă.  
 
                                               PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa Direcţiei Tehnice nr. SC2012 – 3998/10.02.2012 cu referire la taxele 
percepute pentru prestaţiile specifice realizate de Direcţia Tehnică. 
 
Dl. EHEGARTNER: S-a luat la cunoştinţă.  
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Dl. MOLDOVAN: În Comisia 3 noi am propus elaborarea unui proiect de hotărâre 
privind modificarea acestuia. Pentru că e chiar o adresă din partea iniţiatorilor că au 
greşit. Au pus la grămadă într-o taxă 3 direcţii şi acum ei interpretează că se ia 450 de lei 
ori că ceri permis de spargere, orice.  În cadrul Comisiei 3 am propus, se poate vedea 
acolo.  Eu aş propune pentru plenul următor să venim cu un proiect de hotărâre. Şi aşa 
din 1 Martie se emit avize de spargere şi vor fi probleme.  
Dl. EHEGARTNER:Dar cine iniţiază? 
Dl. ORZA: Deci conform legii taxele se votează în cândva, într-o anumită lună a anului. 
Deci nu mai putem.  .  
Dl. EHEGARTNER: Am înţeles că aici  este o precizare nu e o chestie de nivel de taxe. 
Probabil că i se alocă altă încadrare  
Dl. ORZA: O precizare dar e o chestie care trebuie modificată, numai că nu ştiu dacă se 
mai poate modifica.  
Dl. MOLDOVAN: Dl. Secretar, la punctul 6 în Anexă se spune aşa: „taxă permis de 
intervenţie, avize, predare amplasament şi spargere- 450 de lei”. Dar dacă eu petent cer 
numai permis de spargere cât plătesc? Aici ar fi la grămadă toate cele trei solicitări.  
Dl. SECRETAR: Am discutat aceasta cu Dl. Chiş Culiţă. 
Dl. MOLDOVAN: Şi ei cât cer acum? De poimâine se emit permise de spargere, avize 
de amplasament, tot felul.  
Dl. SECRETAR: Ei nu au cerut şi separat că era absurd, şi ajungi la nişte sume 
astronomice, dar trebuie pusă din nou pe hârtie cum e normal cum şi lucrează până acum. 
Asta e.  
Dl. MOLDOVAN: E fezabil în martie? Dacă noi adoptăm modificarea taxelor o dată pe 
an?  
Dl. SECRETAR: Dl. Bodo,  pentru taxe cum sunt acestea permise de intervenţie, putem 
să le hotărâm şi separat? 
Dl. BODO: Nu. Ele se hotărăsc în luna mai a anului curent pentru anul viitor. 
Dl. MOLDOVAN: Pe parcurs nu se pot modifica? 
Dl. ORZA: În mai pentru 2013. 
Dl. SECRETAR: Nu se poate domnule. O dată pe an aşa e legea.  
 
                                                          
                            
                PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Dl. SECRETAR: Domnul consilier eu sunt dator să vă spun că nu o să vă apărăm în 
proces.  Deci găsiţi-vă avocat procesul acesta.  
Dl. STOIA: Decât să ne apăraţi mai bine ne apărăm singuri. Ne ocupăm de apărare. Da.  
Dl. EHEGARNER: Apreciaţi dl. Consilier, ca un act de fair play că a spus-o.  
 
 
 
                                           PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Dl. EHEGARNER: Ne aduceţi aminte dl. Secretar? Ca să ştim ce votăm.  
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Dl. SECRETAR: E-ON vrea să nu plătească.  Că ei au un statut aparte. Vă menţineţi sau 
nu hotărârea. Vedem ce va fi.  
Dl. EHEGARNER: Supun la vot menţinerea hotărârii.  
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
  
 

PUNCTE SUPLIMENTARE ALE ORDINEI DE ZI: 
 

 PUNCTUL 1 
Proiect de hotărâre privind alocarea suplimentară a sumei de 7.000 lei de la bugetul 
local pentru acoperirea  cheltuielilor implicate de participarea  Municipiului 
Timişoara la evenimentul aniversar, organizat la Karlsruhe în anul 2012, cu ocazia 
împlinirii a 20 de ani de la semnarea Acordului de înfrăţire dintre Municipiul 
Timişoara şi oraşul Karlsruhe din Germania. 

 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre  privind  aprobarea proiectului complex de investiţii "Extindere 
reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze 
Timişoara – Ghiroda)", a documentaţiei tehnico- economice şi a analizei cost – 
beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, precum şi 
aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de 
proiect, 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. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 3 
 

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea proiectului complex de investiţii "Extindere reţea 
troleibuz Dumbrăviţa (Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze 
Timişoara – Dumbrăviţa"), a documentaţiei tehnico- economice şi a analizei cost – 
beneficiu, a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, precum şi 
aprobarea participării în parteneriat a Municipiului Timişoara, în calitate de lider de 
proiect, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional 
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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. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 18 voturi pentru 
 

PUNCTUL 4 
Proiect de hotărâre privind acordarea  unui mandat special împuternicitului Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală ordinară a Asociaţiilor Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 5 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii pentru Spitalul 

Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu Timişoara 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 6 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
281/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic 
de urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu Timişoara. 

 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -18 voturi pentru 
 

PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Abrud nr. 19, 

fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris în C.F. nr. 402743 Timişoara cu nr. Top 5668, în care 
se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program prelungit nr. 16. 

 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot proiectul. 
-  Cine este pentru?  
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
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PUNCTUL 8 
Adresa nr. SC2012 – 004811/21.02.2012 a S.C. COLTERM S.A.   privind numirea în 

funcţia de director general al Companiei Locale de termoficare COLTERM a d-lui 
PAMPU PETRICĂ 

 
Dl. EHEGARTNER: S-a luat la cunoştinţă. 
 

PUNCTUL 9 
Adresele nr. SC2012 – 5349 şi 5350/28.02.2012 privind Procesul-Verbal al dezbaterii 
publice pe marginea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Etapei a 2-a – Concept 
general de dezvoltare urbană (Masterplan) , din data de 27.02.2012 şi recomandările la 
proiect 
 
Dl. EHEGARTNER: S-a luat la cunoştinţă. 
Cu acestea vă mulţumesc pentru participare domnilor consilieri si declar inchisa sedinta 
de astazi. 
  
 
 
PRESEDINTE       SECRETAR 
 
Cons. EHEGARTNER PETRU           IOAN COJOCARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




