ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 28-09-2010 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Presedinte de sedinta – Cons. Moldovan Valentin
Din numarul total de 27 de consilieri au fost prezenti 26;
Au absentat: Pau Radu Adrian;
Din partea executivului participa: domnul primar Gheorghe Ciuhandu, domnul
viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si domnul Secretar
Ioan Cojocari.
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului nr. 2178/23.09.2010
ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local al
Municipiului Timişoara din data de 03.08.2010.
2. Interpelările consilierilor municipali.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara
pe anul 2010.
4. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de
furnizare a apei potabile şi de canalizare.
5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea centrelor bugetare existente la nivelul
Municipiului Timişoara.
6. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de coşerit, de
administrare a WC-urilor publice, din Municipiul Timişoara şi a activităţii de
curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de
întreţinere şi curăţenie a sediilor şi clădirilor Primăriei Municipiului Timişoara
prin negociere directă cu S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în imobile revendicate.
8. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafeţe de 1500 mp. din terenul
din Timişoara, Bulevardul Republici nr.12 şi atribuirea acestuia către Partidul
Social Democrat filiala Timiş pentru construirea unui sediu de partid.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.
96/30.03.2010 de înaintare către Guvernul României a propunerii de emitere a
unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea unor imobile situate în Timişoara,
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din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Apărării
Naţionale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.
45/24.02.2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia
de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr.85/1992,
Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 79/1997.
11. Proiect de hotărâre privind asigurarea sustenabilităţii proiectului major
cofinanţat din Fondul de Coeziune potrivit Deciziei CE nr. 4768/08.07.2010 prin
alocarea sumelor necesare pentru asigurarea subvenţiilor acordate de Consiliul
Local al Municipiului Timişoara în completarea subvenţiilor de la Guvernul
României, respectiv M.A.I. şi M.M.F.P.S., pentru acoperirea preţului la serviciul
public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a unor bunuri – mijloace
fixe inventariate în anul 2009, care au fost propuse pentru casare.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei pentru reabilitarea clădirii
istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara.
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara a unei suprafeţe de teren de 1,40
mp din terenul cu nr. top 514/1 înscris în C.F. nr. 425270 situat în P-ţa Eftimie
Murgu.
15. Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului din Timişoara, str. Inocenţiu
Klein nr. 25,29 către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară.
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă din Timişoara, Piaţa Sf. Gheorghe nr. 4, pe bază de contract de inchiriere,
către Uniunea Naţională pentru Progresul României.
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea suprafeţei de 100,00 m.p. din suprafaţa utilă
totală de 136,25 din spaţiul cu ală destinaţie decât aceea de locuinţă din
Timişoara, str. George Coşbuc nr. 5 către beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl.
Petre Petrişor.
18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Sf. Gheorghe nr. 4 către
Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Timişoara, cu destinaţia de centru stomatologic pentru elevi.
19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă (SAD 1 şi SAD 2 ) situate în imobilul din str. Gh. Lazăr
nr. 4.
20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a celor două magaziiparter, din spaţiul comercial, situat în imobilul din Piaţa Badea Cârţan nr. 3, la
preţul de 100.000 lei.
21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în str.
Carusso nr. 3, proprietar Stanca Mirela, la preţul de 850.000 euro.
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului « Reabilitarea infrastructurii
publice urbane a malurilor Canalului Bega », 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 ».
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a
cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul
proiectului „Modernizarea Parcului Rozelor” în vederea accesării fondurilor
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei
prioritare 1. –„ Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere”,
Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr.301/29.07.2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu” Timişoara , în vederea accesării fondurilor
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară
3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 –
Reabilitarea/modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului « Reabilitarea spaţiilor publice
din centrul istoric al Municipiului Timişoara », a documentaţiei tehnicoeconomice 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 », Subdomeniul : « Poli de creştere ».
26. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 8 şi a apartamentului 13
din strada Miloia Bloc B2.
27. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie
al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
28. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie
al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 90/24.02.2009.
29. Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
280/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalului
Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
30. 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.
31. Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
282/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalului
Clinic de Obstetrică- Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timişoara.
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32. Proiect de hotărâre privind modificarea titlului proiectului, care face obiectul
Hotărârii Consiliului Local nr.151/27.04.2010, din „Extinderea şi reabilitarea
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” în „Extinderea şi
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Extinderea
şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” –
Municipiul Timişoara.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”.
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiul de fezabilitate pentru amenajarea
unui loc de joacă pe strada Intrarea Doinei din Timişoara.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizare
strada Cloşca – extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal « Comerţ,
servicii, depozitare, activităţi economice industriale nepoluante, zona Calea
Torontalului , DN 6 « , Timişoara.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cămin
studenţesc P+4E cu servicii la parter” strada Mihail Jora, nr.2 Timişoara.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Industrie
nepoluantă şi funcţiuni complementare în extinderea fabricii existente”, Calea
Torontalului DN6, Km.6, Timişoara.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Cămin
studenţesc „ – Aleea Sportivilor nr.1 (Piaţa Sf. Petru nr.5), Timişoara.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire
hală producţie şi birouri” str. Siemens nr.1, Timişoara.
42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru
creştin cu birouri şi spaţii de cazare”, str. Iosif Bulbuca nr.15, Timişoara.
43. Proiect de hotărâre privind „adoptarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Zona
Antenelor din care fac parte parcelele cu nr. cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2 înscrisă în
C.F. nr. 139820 Timişoara şi nr. cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscrisă în C.F. nr.
140621 Timişoara, proprietatea reclamantei , în corelare cu planul urbanistic
zonal” conform Sentinţei Civile nr.1/CA/07.01.2008 a Tribunalului Timiş rămasă
IREVOCABILĂ prin Decizia Civilă nr.435/10.04.2008 a Curţii de Apel
Timişoara şi conform Deciziei Civile 804 din 13 septembrie 2010.
44. Adresa nr.SC2010-016745/05.08.2010 a Serviciului Resurse Umane privind
desemnarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui
reprezentant precum şi a unui membru supleant în Consiliul de administraţie al
Spitalului Militar de Urgenţă « Dr. Alexandru Popescu » Timişoara.
45. Adresa nr. SC2010 -18371/02.08.2010 a Serviciului Inspecţie Fiscală – Persoane
Juridice şi Adresa nr. SC2010 -18423 /02.08.2010 a Serviciului Inspecţie Fiscală
– Persoane Fizice privind punerea in aplicare a Ordonanţei nr. 63/2010.
46. Adresa nr. SC2010- 19665/17.08.2010 a Sindicatului Liber al Salariaţilor din
Primăria Municipiului Timişoara şi din Serviciile Publice aflate în subordinea
Consiliului Local al Municipiului Timişoara referitoare la plângerea prealabilă
formulată împotriva Hotărârilor Consiliului Local nr. 330/03.08.2010,
331/03.08.2010, 332/03.08.2010 şi 333/03.08.2010
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47. Adresa nr. SC2010 – 21148/06.09.2010 a domnului Grubacki Jiva Svetozar
referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local
nr. 371/30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe
teritoriul Municipiului Timişoara.
48. Adresa nr. SC2010- 19415/23.09.2010 referitoare la Informarea nr.SC2010 19415/20.09.2010 privind notificarea numiţilor Shreyer Ivan, Shreyer Dana şi
Shreyer Roni pentru vânzarea imobilului din Timişoara, str. Abrud nr.19 –
Grădiniţa PP nr.16 – la preţul de 400.000 Euro.
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul
Municipiului Timişoara domnul dr. ing. Gheorghe Ciuhandu.

Dl. MOLDOVAN: Buna ziua. Declar deschisa sedinta de astazi a Consiliului Local al
Municipiului Timisoara. Petru inceput supun aprobarii procesul-verbal al sedintei
anterioare din data de 03.08.2010. Cine este pentru ?
- 23 voturi pentru
In continuare dau cuvantul domnului primar in vederea unor propuneri referitoare
la ordinea de zi a sedintei.
Dl. PRIMAR: Va supun atentiei 4 materiale, fortat de imprejurari. Am primit tot felul
de solicitari de la autoritati ale statului care ne cer in regim de urgenta sa completam
anumite acte normative care noi deja le-am emis. In primul rand este vorba despre un
“proiect de hotarare privind modificarea unei hotarari mai vechi 438/24.11.2009 privind
trecerea unor imobile din domeniul public al municipiului Timisoara si administrarea
Consiliului Local, in domeniul public al Statului Roman si administrarea Ministerului
Sanatatii pentru realizarea Institutului Regional de Oncologie Timisoara.” Este vorba
despre constructia nefinalizata si de terenul aferent. Mi-a fost inaintata de catre Directia
de Sanatate Publica, transmisa de la minister cu rugamintea ca sa operam de urgenta
pentru a fi retrimisa la minister.
In al doilea rand este un proiect de hotarare privind completarea anexei la
contractul de concesiune a S.C. AQUATIM S.A Timişoara prin delegare în mod direct a
unor bunuri publice de alimentare cu apă şi de canalizare .
In al treilea rand este vorba despre un proiect de hotarare privind trecerea din
domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara
a unor mijloace fixe care fac parte din obiectivul Piaţa Iosefin din Timişoara, în vederea
casării şi valorificării . Este vorba despre acele constructii metalice care in acest moment
adapostesc cele doua hale care se vor demola si noi putem sa le valorificam prin
demolare, obtinand fierul vechi care dupa casare sa-l vindem. Asta ar veni si in sprijinul
constituirii unui sprijin suplimentar la bugetul Consiliului Local.
Si ieri am primit o solicitare de la COLTERM S.A. care se refera la aprobarea
avalizarii privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a biletelor la ordin
emise de către S..C. Compania Locală de Termoficare COLTERM SA în valoare de 50
milioane lei în vederea asigurării plăţii combustibililor pentru producerea energiei
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termice pentru populaţie. A fost aprobata o solicitare mai veche a COLTERM-ului
printr-o hotarare din 29.07.2010 , noi am trimis-o mai departe la Ministerul Finantelor
Publice, iar din partea Comisie de autorizare a imprumuturilor locale din Ministerul
Finantelor , noi am primit si un text de hotarare de consiliu pe care ar trebui sa-l votam in
vederea aprobarii acestei avalizari.
Dl. MOLDOVAN: Avand in vedere ca joi vom avea o sedinta extraordinara propun ca
punctul cu interpelarile sa-l amanam pentru joi.
Dl. JICHICI: Avand in vedere ca joi nu pot participa la sedinta va solicit permisiunea de
a face interpelarea astazi.
Dl. SARAFOLEANU: Vreau sa propun retragerea punctului 6 de pe ordinea de zi,
deoarece sunt multe ambiguitati si aspecte care nu sant tratate in mod corespunzator.
Dl. PRIMAR: As mai dori sa fac si o informare. Noi avem o comisie de negociere care
in 21.09. 2010 trebuia sa se intruneasca si sa discute aspectul parking-urilor. Stiti foarte
bine ca avem o hotarare de consiliu aprobata. Au venit mai multe firme interesate de
aceasta problematica. Din pacate in data de 21 comisia nu s-a putut intruni nefiind
cvorumul statutar si rugamintea mea ar fi, dat fiind faptul ca oamenii astia mai sunt astazi
in Timisoara, dupa sedinta de plen sa ne intrunim , dl. Toanca, Ciuhandu, Bogdan si
Moldovan pentru ca ar fi de dorit sa avem o discutie, sa se lamureasca si oamenii astia
daca realmente si cum dorim sa facem aceasta cooperare. Daca nu va cer prea mult,
rugamintea mea ar fi ca la finele sedintei aceasta comisie sa se intalneasca
Dl. MOLDOVAN: Supun la vot propunerea integrala a domnului primar cu
suplimentarea ordinei de zi cu cele 4 proiecte propuse. Cine este pentru ?
- 25 voturi pentru
Supun la vot propunerea domnului cons. Sarafolean de retragere de pe ordinea de zi a
punctului 6 si introducerea intr-o sedinta viitoare. Cine este pentru ?
- 25 voturi pentru
Cu aceste modificari supun la vot ordinea de zi in intregime. Cine este pentru ?
- 24 voturi pentru
Dau cuvantul domnului consilier Jichici pentru a face o interpelare.
Dl. JICHICI: Va multumesc. Am o solicitare catre Biroul de Transporturi. As dori sa
fiu informat pentru perioada 01.01.2009- pana in prezent, care este numarul total de
stalpisori verzi montati pe raza mun. Timisoara si valoarea totala a sumelor cheltuite
pentru montarea acestora. Doresc raspunsul in scris pentru urmatoarea sedinta. Va
multumesc.
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PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe
anul 2010.
Dl. SZABO: Propun transferarea sumei de 107 300 RON de la cap. bugetar 67.02.05.03
spre capitolul bugetar 65.02.04. Solicitam un imprumut pentru un proiect european in
cooperare cu Serbia. Este un proiect de preaderare. Este un imprumut pentru un proiect
care va derula in urmatoarele luni. Suma integral va fi retransferata in bugetul local dupa
derularea si decontarea proiectului.
Dl. MOLDOVAN: Doresc sa propun si eu un amendament. Propun transferul sumei de
850 000 lei de la pozitia 70.02.50 alte servicii la pozitia 67.02.05.01 activitati sportive
pentru sustinere Clubului de baschet la care suntem asociati.
Cine este pentru amendamentul domnului consilier Szabo privind transferarea
sumei de 107 300 RON de la cap. 67.02.03 la cap. Bugetar 65.02.04 ?
- 25 voturi pentru
Supun la vot cel de-al doilea amendament propus de subsemnatul Cine este pentru ?
- 24 voturi pentru
Supun la vot proiectul de hotarare cu amendamentele propuse. Cine este pentru ?
-25 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI
4. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru prestarea serviciului de
furnizare a apei potabile şi de canalizare.
Dl. MOLDOVAN : Cine este pentru ?
- 24 voturi pentru
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI
5. Proiect de hotărâre privind reorganizarea centrelor bugetare existente la nivelul
Municipiului Timişoara.
Dl. MOLDOVAN:
Exista o nota din partea domnului secretar al municipiului
Timisoara care mie mi se pare chiar de bun simt. La art. 1 se propune individualizarea
celor 3 centre bugetare la cere face referire acest proiect si care vor fi comasate intr-un
serviciu special la Directia Economica. Cine este pentru ?
- 23 voturi pentru
Supun la vot intregul proiect de hotarare cu aceste amendament. Cine este pentru ?
- 23 voturi pentru
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PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI
6. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de coşerit, de
administrare a WC-urilor publice, din Municipiul Timişoara şi a activităţii de
curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi a activităţii de
întreţinere şi curăţenie a sediilor şi clădirilor Primăriei Municipiului Timişoara
prin negociere directă cu S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.
Acest proiect de hotarare a fost amanat.

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI
7. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în imobile revendicate.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
-26 voturi pentru
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
8. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unei suprafeţe de 1500 mp. din terenul
din Timişoara, Bulevardul Republici nr.12 şi atribuirea acestuia către Partidul
Social Democrat filiala Timiş pentru construirea unui sediu de partid.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 25 voturi pentru
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI
9. Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local nr.
96/30.03.2010 de înaintare către Guvernul României a propunerii de emitere a
unei Hotărâri de Guvern privind transmiterea unor imobile situate în Timişoara,
din domeniul public al Statului Român şi din administrarea Ministerului Apărării
Naţionale în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în administrarea
Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
-25 voturi pentru
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI
10. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.
45/24.02.2009 privind concesionarea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia
de locuinţă dobândite în baza prevederilor Legii nr. 61/1990, Legii nr.85/1992,
Legii nr. 112/1995 şi Legii nr. 79/1997.
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Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 24 voturi pentru
PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI
11. Proiect de hotărâre privind asigurarea sustenabilităţii proiectului major
cofinanţat din Fondul de Coeziune potrivit Deciziei CE nr. 4768/08.07.2010 prin
alocarea sumelor necesare pentru asigurarea subvenţiilor acordate de Consiliul
Local al Municipiului Timişoara în completarea subvenţiilor de la Guvernul
României, respectiv M.A.I. şi M.M.F.P.S., pentru acoperirea preţului la serviciul
public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 25 voturi pentru
PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a unor bunuri – mijloace
fixe inventariate în anul 2009, care au fost propuse pentru casare.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 24 voturi pentru
PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei pentru reabilitarea clădirii
istorice din Piaţa Unirii nr. 4, Timişoara.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 23 voturi pentru
- 1 abtinere
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI
14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită către Universitatea de
Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” Timişoara a unei suprafeţe de teren de 1,40
mp din terenul cu nr. top 514/1 înscris în C.F. nr. 425270 situat în P-ţa Eftimie
Murgu.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 25 voturi pentru
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI
15. Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului din Timişoara, str. Inocenţiu
Klein nr. 25,29 către Direcţia de Asistenţă Socială Comunitară.
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Dl. CIUHANDU: Stiu ca acest camin are personalitate juridica conform unei hotarari
date de noi si nu stiu daca nu ar trebui data direct catre caminul respectiv si nu prin
directie.
Dl. MOLDOVAN: Din cate stiu este coordonat de catre Directia de Asistenta Sociala.
Dl. CIUHANDU: Stiu dar m-am gandit ca daca are personalitate juridica il putem da
direct lor. Sant aici in sala prezente doamnele de la directie...
Dl. MOLDOVAN; Doamna Stoianov, va rog sa-mi comunicati cum se numeste
institutia.
D-na STOIANOV: Caminul pentru persoane Varstnice Timisoara.
Dl. MOLDOVAN:
Avand in vedere propunerea domnului consilier Ciuhandu,
modificam art. 1 si titlul „ ...privind atribuirea imobilului din Timisoara, str. Inocentiu
Klein nr. 24-29 catre Caminul pentru Persoane varstnice Timisoara”. Cine este pentru
aceasta propunere?
-25 voturi pentru
Cine este pentru intregul proiect cu acest amendament ?
-26 voturi pentru
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI
16. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă din Timişoara, Piaţa Sf. Gheorghe nr. 4, pe bază de contract de inchiriere,
către Uniunea Naţională pentru Progresul României.
DL. MOLDOVAN : Cine este pentru ?
- 23 voturi pentru
PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI
17. Proiect de hotărâre privind atribuirea suprafeţei de 100,00 m.p. din suprafaţa utilă
totală de 136,25 din spaţiul cu ală destinaţie decât aceea de locuinţă din
Timişoara, str. George Coşbuc nr. 5 către beneficiarul Legii nr. 341/2004, dl.
Petre Petrişor.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
-23 voturi pentru
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI
18. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiului cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, Piaţa Sf. Gheorghe nr. 4 către
Serviciul Public Asistenţă Medicală Şcolară din subordinea Consiliului Local al
Municipiului Timişoara, cu destinaţia de centru stomatologic pentru elevi.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 22 voturi pentru
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PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI
19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă (SAD 1 şi SAD 2 ) situate în imobilul din str. Gh. Lazăr
nr. 4.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 24 voturi pentru
PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI
20. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a celor două magaziiparter, din spaţiul comercial, situat în imobilul din Piaţa Badea Cârţan nr. 3, la
preţul de 100.000 lei.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 23 voturi pentru
- 1 vot impotriva
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI
21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a imobilului situat în str.
Carusso nr. 3, proprietar Stanca Mirela, la preţul de 850.000 euro.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 25 voturi pentru
PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului « Reabilitarea infrastructurii
publice urbane a malurilor Canalului Bega », 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. JICHICI : As dori sa adresez o intrebare Directiei Dezvoltare. Ea se refera la
punctul 22 asa cum se referasi la punctele 23, 24, 25. Daca ar putea sa ne spun care este
stadiul obtinerii finantarii pentru aceste proiecte.
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D-na JUNIE: Pe ordinea de zi de astazi sunt 5 proiecte. Dintre acestea, punctul 24 este
un proiect pe care il propunem spre finantare pe Axa 3 din POR. Din POR, teoretic
fondul total admisibil a fost ocupat cu proiecte. Nu sunt jurizate proiectele, nu este
inchisa linia de finantare. Spitalul de Obstetrica si Ginecologie a solicitat sa ii sustinem
proiectul, este un S.F. facut de catre spital si solicita sustinerea proiectului sperand ca
totusi unele proiecte vor fi respinse si pot sa obtine finantarea. Noi nu am platit S.F. –ul
dar am fost de acord sa le sustinem si in situatia in care se va admite finantarea sa le
finantam proiectul tehnic. Finantarea se admite dupa S.F.
Celelalte proiecte, inclusiv punctul 36 , str. Closca sunt pe Axa 1. La Axa 1 exista un
regim complet diferit de toate axele POR-ului in sensul ca, proiectele ca si concept sunt
aprobate odata cu PID-ul, chestia asta producandu-se anul trecut in decembrie 2009.
In pricipiu toate aceste proiete au fost aprobate cu un buget previzionat si cu date
fixe de depunere. Noi trebuie doar sa depunem documentatia tehnica corecta la datele pe
care le-am fixat.
Deci, finantarea este asigurata pentru ele in situatia in care documentatia tehnica
este corecta, daca nu , trebuie refacuta.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 26 voturi pentru
PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei tehnico-economice şi a
cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara în cadrul
proiectului „Modernizarea Parcului Rozelor” în vederea accesării fondurilor
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent Axei
prioritare 1. –„ Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor- poli urbani de creştere”,
Domeniul major de intervenţie 1.1. – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”,
Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 24 voturi pentru
PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI
24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr.301/29.07.2010 privind aprobarea proiectului “Reabilitarea, modernizarea,
dezvoltarea şi echiparea ambulatoriului Spitalului Clinic de Obstetrică şi
Ginecologie “Dr. Dumitru Popescu” Timişoara , în vederea accesării fondurilor
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013, Axa prioritară
3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 –
Reabilitarea/modernizarea /echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 25 voturi pentru

12

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului « Reabilitarea spaţiilor publice
din centrul istoric al Municipiului Timişoara », a documentaţiei tehnicoeconomice 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 », Subdomeniul : « Poli de creştere ».
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 23 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI
26. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 8 şi a apartamentului 13
din strada Miloia Bloc B2.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
-23 voturi pentru
PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI
27. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie
al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
Dl. MOLDOVAN: Daca mai sunt optiuni pentru locurile goale va rog sa le faceti.
Dl. CIUHANDU : Pentru Sc. Gen. Nr. 19 propun pe domnul consilier Horablaga
Marinel, la Lic. Teologic Penticostal domnul Romeo Barlea, la Lic. Baptist Timisoara ,
subsemnatul Ovidiu Ciuhandu, la Gradinita PP 53 si PP 45 – domnul Horablaga Marinel,
la PP 3- d-na Saracan Maria . La Lic. Economic ramane doar domnul Sandu Stefan, fara
Claudia Borza.
Dl. TOANCA: La Colegiul National Banatean sunt 2 propuenri d-na Borza si domnul
Stoia. Va trebui sa supunem la vot.
Dl. TOADER: Ar trebui sa le luam pe rand pentru ca vad mai multe pozitii cu mai multe
persoane.
Dl. MOLDOVAN: La Grupul Tanasescu se retrage domnul Mosiu Simion, la Lic Ioan
Vidu ramane domnul Mosiu Simion, la Lic. Economic se retrage doamna Borza, la Lic
Teoretic Obradovici- se retarge doamna Borza Claudia.
La pozitia 4 se retrage domnul Catana iar la pozitia 33 –Grupul Scolar Banatean –
vot secret , si la Gradinita PP 23 d-na popa Radovan Smaranda si dl. Catana.
D-na RADOVAN: Domnul Catana a spus ca se retrage.
Dl. MOLDOVAN: Atunci nu este cazul de vot.

13

Rog secretariatul sa pregateasca buletine de vot...
Dl. SECRETAR: De ce nu-i lasati pe amandoi? Este in beneficiul scolii.
Dl. WOLF: Ordinul ministrului prevede ca in consililiul de administratie al scolii sa fie
prezent un reprezentant al consiliului local si un reprezentant al primariei.
Dl. SECRETAR: Daca sunt doi, in interesul scolii de ce sa punem asa problema?
Retragem de la executiv, de la primar.
D-na WOLF : Numarul maxim este de 11.
Dl. SECRETAR: Retragem de la executiv de la primar.
Dl. ORZA: Nu mai numim noi reprezentantul primariei si raman cei doi consilieri: unul
din partea primarului si unul din partea consiliului.
Dl. SECRETAR: S-a retras doamna Viziteu.
Dl. TOANCA: Elegant. Doamna Borza din partea domnului primar.
Dl. PRIMAR: La Colegiu , la mine figurati dumneavoastra si atunci din partea mea vine
domnul Stoia.
Dl. TOADER: Vreau sa mentionez ceva. Domnul secretar ca sa ajute consiliul trebuia sa
ne spuna asa de la inceput, nu sa facem un consiliu de administratie cu 12 membri.
Dl. EHEGARTNER: La pozitia nr.38, la Lic. C.D. LOGA- domnul Jichici Ciprian.
Dl. MOLDOVAN: Aveam o nominalizare doamna Romanita Jumanca. Am scapat de un
vot si trecem la alt vot?
Dl.. PRIMAR : Il scot pe domnul Ardeleanu si punem pe domnul Jichici Ciprian.
Dl. SECRETAR: Mai sunt rubrici goale. Mai sunt licee si gradinite, PP 53 – str.
Pestalozzi.
Dl.HORABLAGA: Pozitia 10 – Maria Saracan.
Dl. MOLDOVAN: Scoala Gen. Nr. 6 - doamna Blaj Adriana, Sc. Gen 18 – Saracan
Maria, Sc. Gen 19 – dl Horablaga Marinel, Sc. Gen 15 – Toanca Radu, Sc. Gen. 21 –
Moldovan Valentin, Sc. Gen. 27 – Bungau Ionel, Sc.Gen. 29 – Ritivoiu Mihai, Grup
Scolar Transporturi CFR - Bogdan Ciprian, Lic. Waldorf – Borza Claudia, Gradinita PP
53 si PP 45 – Horablaga Marinel, PP 3- Saracan Maria, P.P.Posta Romana, 5,6 – Sandu
Stefan, PP 24 , PN23 si PP 4 – Bungau Ionel, PP 30 si PN 10 – Romanita Jumanca, PP
38 – Jumanca Romanita, PP 44, 18 si PN 5 – Moldovan Valentin. Pozitia 81 – Jichici si
la 83 – Catana C-tin, pozitia 85 – Toanca Radu, PS 1 – Moldovan, PP Posta Romana –
Saracan Maria.
Dl. PRIMAR: Lic Carmen Silva- dl. Secretar Cojocari
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru proiectul de hotarare cu aceste optiuni ?
-22 voturi pentru
PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI
28. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie
al S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. aprobată prin Hotărârea Consiliului
Local nr. 90/24.02.2009.
Dl. MOLDOVAN : Cine este pentru ?
- 21 voturi pentru
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PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI
29. Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
280/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalului
Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
Dl. MOLDOVAN : Cine este pentru ?
-22 voturi pentru
PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI
30. 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. MOLDOVAN : Cine este pentru ?
- 23 voturi pentru
PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI
31. Proiect de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
282/13.07.2010 privind constituirea Consiliului de Administraţie al Spitalului
Clinic de Obstetrică- Ginecologie Dr. Dumitru Popescu Timişoara.
Dl. MOLDOVAN : Cine este pentru ?
-23 voturi pentru
PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI
32. Proiect de hotărâre privind modificarea titlului proiectului, care face obiectul
Hotărârii Consiliului Local nr.151/27.04.2010, din „Extinderea şi reabilitarea
sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” în „Extinderea şi
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 22 voturi pentru
PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate privind „Extinderea
şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş” –
Municipiul Timişoara.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 21 voturi pentru
PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI
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34. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului „Extinderea şi
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”.
Dl. MOLDOVAN: Cine este pentru ?
- 24 voturi pentru
PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiul de fezabilitate pentru amenajarea
unui loc de joacă pe strada Intrarea Doinei din Timişoara.
Dl. MOSIU: Am o propunere. Doresc retragerea acestui punct de pe ordinea de zi
deoarece sunt cateva neconcordante si discutii vis-a-vis de pretul de cost. Nu discutam de
oportunitatea lui ci de pretul de cost al proiectului.
Discutam de bani publici. Respectivul proiect are o acoperire de 1675 mp din care
alei, pavele betonate -324, suprafata de nisip – 441 mp, total = 1028 mp fara vegetatie. Pe
1028 mp. Nu se poate pune nici o vegetatie. Raman 600 mp. Vreau sa intreb proiectantul
sau reprezentantul dansului cum planteaza pe 600 mp. – 1675 de arbori si arbusti, asta
inseamna o medie de 3 /mp.
Dl. CIUPA: Lucrurile sunt foarte simple intru-cat numarul pe care d-vs l-ati amintit
reprezinta in primul rand gardul viu ori se stie ca pe 1 mp. De gard viu se consuma intre
11-15 fire. Daca merge la mp.aveti explicatia.
Dl. CIUPA: Am pus poziţie arbori şi arbuşti împreună ca să nu defalcăm foarte mult. Este o
explicaţie cât se poate de profesională şi găsiţi normele peste tot nu numai la Timişoara ci în
întreaga lume.
Dl. MOŞIU: Nu este diferenţiat. Cred că era interesant să ştim câţi sunt în parc. O altă
întrebare ar fi preţul de proiectare la 1600 de mp. Cred că o parte din dvs. au case şi
conştientizează ce înseamnă suprafaţa aceasta, preţul de proiectare este 12.322 euro, ca şi
proiectare. Ca şi organizare de şantier se mai adaugă 7400 de euro. În total din suma de
177.000 euro cât costă acest parc, 20.000 euro este proiectare şi organizare. Nu ştiu vă las pe
dvs. să judecaţi costurile din banii publici, dacă merită 20.000 euro un parc de 1600 mp.
Dl. CIUPA: Valoarea totală pentru proiectare este de 10.838 euro. Noi am avut deja o
discuţie cu proiectantul, facem note de renunţare la o parte din obiectivele pe care le voi spune,
urmând ca valoarea să scadă proporţional. Acest lucru înseamnă la proiectul tehnic o să venim
tot cu acea suprafaţă dar pe obiective, imediat o să fac specificaţia, cu alte subobiective.
Dl. MOŞIU: Bine dar sunt 177.000 euro.
Dl. CIUPA: Intrarea Doinei – 17000 de locuitori, singura zonă în care se poate face ceva
pentru locuitori este această suprafaţă.
Dl. MOŞIU: Nu discutăm de oportunitate, cred că aţi uitat. Deviem.
Dl. CIUPA: Discuţii- doi ani şi jumătate, discuţiile cu cetăţenii, ce se face pe această
suprafaţă? Se face o mică zonă verde, se face o canisită, se face loc de joacă pentru copii,
pentru copiii de 3-6 ani, 6-10, 10-14 ani, se face teren de handbal, fotbal, baschet, se face
barbeque. Din toate acestea, având în vedere că cetăţenii au solicitat, am venit cu soluţiile care
sunt trecute în normele tehnice.
Dl. MOLDOVAN: Întrebarea era de preţ. Pe valori.
Dl. CIUPA: Preţul e din 149.000, după cum se vede, pe construcţii şi instalaţii sunt 124.000.
Adică terenul de fotbal de exemplu va fi cu tartan.
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Dl. STOIA: Spuneţi preţul final.
Dl. CIUPA: Am discutat cu proiectantul, nu-l mai facem cu tartan, renunţăm şi îl facem un
teren obişnuit. De asemenea din piese de joacă pentru copii nu mai mergem la îngrădirea care a
fost pusă, o să o restrângem şi o să mergem cu mai puţine piese de joacă. Instalaţia electrică:
nu mergem peste tot cu instalaţie decât unde este necesar. Aceasta înseamnă că la proiectul
tehnic vom putea să reducem cu
35%-40%. Ceea ce înseamnă că va fi mai puţin cu 40.000-45.000 euro.
Dl. MOŞIU: Dar nu vi se pare că cu jumătate din sumă se poate parcul acesta? Că sunteţi
profesionist.
Dl. CIUPA: Da, am spus se poate face, renunţăm la o parte dintre ele fără nicio problemă, dvs.
sunteţi cei care hotărâţi.
Dl. MOŞIU: Mai am o singură problemă, de timp, totuşi, sunt 12 luni. Deci dacă noi facem în
oraşul Timişoara un parc de 1600 mp în 12 luni, înseamnă că Parcul Trandafirilor trebuie să-l
inaugurăm peste vreo 15 ani.
Dl. CIUPA: Ştiţi dvs., un aviz de la Mediu de exemplu se obţine în 3-6 luni de zile. Un aviz de la
Electrica se obţine în 6 luni, un an de zile, de când este italianul patron. Deci aici sunt probleme
reale obiective, nu pe care noi le facem.
Dl. STOIA: Eu consider că e strict necesar să facem parcul acesta dar la un preţ real. Vreau să vă
spun că un metru pătrat de gazon, din acela din care am montat vreo 1000 mp la Arsenal Park la
Orăştie, costă la Bucureşti şi transportat acolo, cam 4,5-5 euro cu tot cu transport. În aceste
condiţii la 900 mp. costă 4500 de euro.
Dl. CIUPA: Mai este şi pregătirea terenului pentru a pune gazonul.
Dl. STOIA: Tartanul, este foarte bine să facem terenul nu numai cu bitum ci şi cu tartan pentru că
e mai sănătos pentru gleznele celor care joacă acolo. Acesta de tartan poate să coste la 10 mp. în
jur de 9 euro. La 200-300 mp. este 3000. Vreau să vă arăt că preţurile sunt duse la limita de sus. În
aceste condiţii noi nu discutăm de oportunitate ci doar noi trebuie să-l aprobăm dar să schimbe
preţurile.
Dl. MOLDOVAN: Nu avem timp să facem analiză, dacă considerăm o să supun la vot chiar
amânarea şi aveţi timp în comisie să analizaţi.
Dl. JICHICI: Subliniez faptul că nu se pune în discuţie oportunitatea realizării investiţiei dar cu
tot respectul dl. Director, la un preţ mediu de 100 euro/mp cred că amenajăm apartamente de lux
nu parcuri. În al doilea rând v-aş ruga să nu veniţi în faţa Consiliului Local cu afirmaţii din acestea
extrem de vagi de genul „o să vorbim cu proiectantul”, „o să reducem preţul”, „vedem ce facem”.
Noi când dăm o horărâre, dăm pe nişte documente scrise nu pe ce spunem aici că o să facem sau
că am putea să facem. În al treilea rând îmi pun şi eu întrebarea retorică, având în vedere că este
vorba de un Studiu de Fezabilitate respins de Consiliul Local, vreau să ştiu ce penalităţi suportă
această firmă Green Project care a realizat studiul, ştiut fiind faptul că noi în acest Consiliu Local
am avut discuţii despre această firmă care face pentru Primăria Timişoara studii de fezabilitate care
merg până la 18% din valoarea totală a investiţiei. Să aducem aminte tuturor despre cine discutăm
aici şi cine este acest elaborator al studiului de fezabilitate. Susţin şi eu ideea de retragere de pe
ordinea de zi şi refacerea acestui studiu pentru că mi se pare că sumele şi costurile care sunt
prezentate aici sunt mult exagerate.
Dl. MOLDOVAN: O să vin cu propunerea să-l retragem şi să-l introducem pe ordinea de zi la
următoarea şedinţă ordinară. Până atunci probabil că ne lămurim. Ca să nu amânăm prea mult.
Dl. MOŞIU: Mai am o întrebare. Dacă firma care a proiectat nu e cumva şi beneficiarul
execuţiei? Ca să fim clari.
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Dl. MOLDOVAN: Bănuiesc că execuţia nu s-a licitat. Cum să fie? Dl. Ciupa, licitaţia a fost
proiectare şi execuţie?
Dl. CIUPA: Din punct de vedere legal lucrurile sunt foarte clare, documentaţia a fost licitată,
pentru realizarea studiului de fezabilitate, proiect tehnic, autorizaţie, a fost câştigată de firma
Green Project, aceasta pentru că acum 2 ani când s-a făcut licitaţia, a fost contestată, a fost
câştigată, a fost contestată, a fost câştigată şi a câştigat la pachet cu celelalte proiecte care au fost
aprobate ultima dată de către dvs. Legislaţia pe care s-a lucrat a fost cea legală. Posibilitatea de a
merge pe proiectare, cu procente mai mari de acum înainte, având în vedere apariţia a două
ordonanţe este imposibilă. Întrucât prin Consiliul Local de acum înainte documentaţia nu poate
depăşi 3 maxim 5% în situaţii speciale din valoarea totală. Deci, este ultimul proiect probabil care
va trece prin Consiliul Local la valoarea respectivă. Din discuţia pe care am avut-o cu Green
Project licitaţia a fost făcută de colegi şi a fost în condiţii cât se poate de legale s-au îndeplinit
toate normele pe care noi le-am solicitat. Deci aici nu cred că există o suspiciune. Suspiciunea
există după ce a apărut legislaţia în care proiectarea să nu depăşească 3%. În ceea ce priveşte
devizul, deja am discutat cu proiectantul, a fost aici în Timişoara, am discutat cu cetăţenii din zonă,
le-am spus la ce vom renunţa, şi pentru că atâţia sunt banii, sigur că aceştia îi vom folosi.
Dl. MOLDOVAN: Supun la vot retragerea acestui punct şi introducerea în şedinţa următoare,
până atunci se va lămuri acest punct.
Dl. CIUPA: Sigur, noi nu suntem în concurenţă cu Consiliul Local ci în cooperare.
Dl. MOLDOVAN: Supun la vot retragerea acestui punct şi introducerea în următoarea şedinţă
ordinară.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -22 voturi pentru
- 1 vot impotriva
- 2 abtineri

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizare strada
Cloşca – extindere la 4 benzi, sector Blv. Cetăţii – str. Ovidiu Balea.
MOLDOVAN: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -24 voturi pentru
PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal « Comerţ, servicii,
depozitare, activităţi economice industriale nepoluante, zona Calea Torontalului , DN
6 « , Timişoara.
MOLDOVAN: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
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PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Cămin studenţesc
P+4E cu servicii la parter” strada Mihail Jora, nr.2 Timişoara.
MOLDOVAN: În Comisia 3 a fost respins acest material.
Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -19 voturi pentru
- 3 voturi impotriva
- 1 abtinere
PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Industrie nepoluantă
şi funcţiuni complementare în extinderea fabricii existente”, Calea Torontalului DN6,
Km.6, Timişoara.
MOLDOVAN: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -25 voturi pentru
PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Cămin studenţesc „ –
Aleea Sportivilor nr.1 (Piaţa Sf. Petru nr.5), Timişoara.
MOLDOVAN: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -23 voturi pentru
- 1 abtinere
PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire hală
producţie şi birouri” str. Siemens nr.1, Timişoara.
Dl. CATANĂ: Vă rog să consemnaţi în Procesul Verbal al Şedinţei că nu particip la acest vot.
MOLDOVAN: Dl. Catană nu va participa nici la discuţii nici la vot conform prevederilor
legii.
Dl. MOŞIU: Am participat la dezbaterea publică, după care s-a făcut propunerea să se amâne
ca şi dezbatere de pe ordinea de zi. Din partea primăriei a fost o singură persoană, din
conducere nimeni mai exact şi am înţeles că s-a amânat, ca şi presa. Întreb dacă este în ordine
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să fi rămas? Sau nu? Din moment ce s-a hotărât că s-a amânat. Probabil dl. Secretar a
considerat că s-a amânat dezbaterea publică şi atunci e clară.
Dl. SECRETAR: Eu am avut o discuţie cu persoanele care au fost la noi la dezbaterea publică,
este Procesul Verbal de dezbatere publică şi am întrebat şi eu că era în presă discuţia dacă a
avut loc dezbaterea publică sau s-a amânat. Şi mi-au spus că a avut loc dezbaterea publică.
Asta mi s-a spus, asta este consemnat. Nu s-a amânat. A avut loc.
Dl. MOŞIU: A avut loc şi s-a amânat. Înseamnă că trebuie să penalizaţi presa şi pe toată
lumea că toţi am înţeles altfel.
Dl. SECRETAR: Şi în referat se spune că a fost supus dezbaterii publice, tot. Între timp
problemele s-au lămurit nu ştiu dacă aţi fost la comisii, au venit la comisii, au discutat.
Dl. MOŞIU: Nu, nu am avut nicio problemă vis a vis de delegaţia Continental.
Dl. SECRETAR: Era o confuzie de nume.
MOLDOVAN: Supun la vot să ia cuvântul cetăţenii care doresc acest lucru. Conform
Regulamentului.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 15 voturi pentru
-6 voturi impotriva
- 4 abtineri
Puteţi lua cuvântul. Aveţi un minut să vă spuneţi punctele de vedere.
Dl. OVIDIU RADU TĂNASE: Avem rugămintea la dvs. ca să nu aprobaţi punctul 41 de pe
ordinea de zi, până ce firma Continental nu va depune un memoriu justificativ, exact ce se va
întâmpla, piesele pe care le vor produce în fabrică. Eu am strâns câteva sute de semnături, sper
că zilele acestea vom strânge până la 10.000 de semnături. Nu suntem împotriva înfiinţării
unei hale de producţie, nu avem nimic cu firma Continental, dar este o problemă legată de
mediu. Deci să depună un memoriu justificativ să vedem dacă se aprobă sau nu.
Dl. ADRIAN STOICA: Doresc să sesizez că în data de 16.09.2010 la finalul şedinţei care a
avut loc, la finalul dezbaterii publice pe marginea documentaţiei de urbanism Planului
Urbanistic de Detaliu „Construire hală producţie şi birouri” str. Siemens nr.1, Timişoara,
concluzia a fost amânarea dezbaterii şi reluarea acesteia după clarificarea aspectelor pe care noi
societatea civilă le-am invocat. Dl. Cojocari putea să consulte stenograma şi să afle exact care
au fost concluziile. Iată care au fost aspectele pe care noi le-am invocat: documentaţie
incompletă conform legii, ar fi trebuit să avem memoriu justificativ, lipseşte, continuă să
lipsească şi acum, dacă vă veţi uita pe site-ul primăriei veţi constata cu surprindere că acest
document lipseşte, ceea ce ne îndreptăţeşte să considerăm că în acea zonă se poate construi
altceva decât susţine în mod verbal autoritatea publică. Am evidenţiat în acelaşi timp posibilul
conflict de interese în persoana d-lui primar Ciuhandu, acest aspect l-am sesizat Instituţiei
Prefectului chiar în data de 17. Ne aşteptam să fie reluată dezbaterea publică şi să fie
prezentate concluzii pe marginea celor două aspecte. De asemenea în Legea nr. 52/2003 a
transpareţei decizionale se prevede faptul că proiectul de hotărâre va fi supus consultării
publice pe o perioadă de minim 30 de zile. Dacă veţi sesiza, în data de 20 proiectul de act
normativ a fost supus dezbaterii publice, nu au trecut 30 de zile şi totuşi primăria, Consiliul
Local, face demersurile pentru ca acest proiect să intre în discuţia dvs. Concluzia noastră este
una, dorim retragerea proiectului de act normativ de pe ordinea de zi şi reluarea procesului de
consultare publică, cu respectarea strictă a prevederilor legale. Dorim să fim informaţi, să
vedem Memoriul Justificativ, dorim să cunoaştem concluziile la care a ajuns Instituţia
Prefectului cu privire la starea de incompatibilitate. La început dvs. aţi spus că noi avem ceva
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cu Continental, nu avem nimic, vrem să relevăm că ne deranjează lipsa de transparenţă. Aş
vrea să închei citându-l pe Churchill „O societate nu este cu adevărat democratică dacă
cetăţenii săi au sentimentul că nu pot schimba lucrurile”. Asta faceţi dvs. în momentul în care
ne baraţi accesul la microfon. Petiţia e din partea colegului care nu avea experienţa în relaţia cu
dvs.
Dl. RADU VICTOR ANDREI: Tonul civilizat al dezbaterilor e în interesul Timişoarei. Nu
am nimic împotriva a ceea ce se face dar vreau să amintesc că ceea ce prevede o lege nu se mai
supune la vot dacă se execută sau nu. Legea 52/2003 la art. 8 prevede următoarele: „Persoana
care prezidează şedinţa, publică, oferă invitaţilor şi persoanelor care participă, din proprie
iniţiativă, posibilitatea de a se exprima cu privire la problemele aflate pe ordinea de zi”. Pentru
a nu plana niciun fel de dubiu a ceea ce se produce, noi nu avem nimic cu Continentalul, şi
asupra impactului asupra cetăţenilor, asupra sănătăţii, s-a hotărât ca să se reia dezbaterea
publică, trebuia reintrodus acest punct de pe ordinea de zi în dezbatere publică şi apoi supus
spre aprobare Consiliului Local. Este bine să se cunoască în amănunt ceea ce se produce
fiindcă la punctul 39 se arată clar, industrie nepoluantă, deci se ştie cu ce se lucrează acolo,
tipul, caracterul. Aşa e bine să cunoaştem şi la punctul 41. propun să se organizeze dezbaterea
publică pentru a se elimina orice dubiu. Nu avem interes să se scadă stelele Timişoarei.
Dl. PRIMAR: Am luat cuvântul pentru că ştiu dedesubturile întregii proceduri. M-a mirat că
40 de puncte au mers aşa de lejer şi mă gândeam că a coborât liniştea în Consiliul Local. Este
clar un atac împotriva mea, unul deghizat sub formă de societate civilă. Firma Continental
vrea să facă această hală în Timişoara. S-a făcut o confuzie voită care a fost difuzată prin
diverse bloguri şi în mass-media, în sensul de poluare. Că este Continental care poluează şi că
se mai produce încă o poluare. Mă adresez celor din Ciarda Roşie. Fals. La acea dezbatere cei
care au venit din partea firmei au spus acest lucru. Mai mult, lucrurile au mers şi la Autoritatea
de mediu care a dat un aviz de principiu favorabil. Dar dincolo de aceasta vă spun situaţia mea
în raport cu această lucrare. Se insinuează aici, deci de fapt motivaţia pentru care s-a cerut
amânarea este de o făţărnicie şi de o ipocrizie extremă. Chipurile, ca eu să fiu apărat şi să mă
explic sau să-mi apăr imaginea. Eu nu am nevoie de astfel de apărători de imagine. Pentru că
ştiu că toată mârşavie aţi făcut-o în scop politic şi vreau s-o spun clar să se ştie. Sunt primar şi
trebuie să respect o lege. Firma Continetal, sau fostă Siemens l-a angajat pe fiul meu care
lucrează la o firmă. Deci a angajat firma fiului meu. Fiul meu este arhitect, deci este liber
profesionist şi îşi poate desfăşura în această ţară, sper, încă, activitatea oriunde doreşte, mai
puţin în Timişoara. Pentru că există această prejudecată, această ură personală, eu aşa o percep.
În Timişoara a lucrat în rare ocazii şi în niciun caz nu a lucrat pentru primărie. Firma
Continetal l-a angajat şi cei care sunt de faţă i-aş ruga să explice motivele pentru care l-au
angajat. Angajându-l, el a făcut acest PUD. Dacă eram într-un conflict de interese găseam
diverse variante sau căi ca să eludez o dezbatere. Lucrurile au mers normal la dezbaterea
publică nu am fost în Timişoara. Dezbaterea s-a finalizat cum aţi spus dvs. în sensul că pentru
a-mi apăra imaginea trebuie nu ştiu ce amânare. Dar nu are niciun fel de importanţă o astfel de
invocare pentru amânare. E problema de mediu care se rezolvă prin Autoritatea de Mediu şi
problema legăturii contractuale pe care fiul meu o are nu cu mine, nu o are cu Primăria
Municipiului Timişoara ci cu firma respectivă. Asta este realitatea. Că a făcut acest contract şi
l-am supus atenţiei. Dacă nu vreţi această investiţie, sau dacă aveţi alte motive obiective, puteţi
să o respingeţi. Dar trebuie să spun aceste lucruri pentru că de săptămâni de zile sunt supus
unei campanii mediatice şi de intimidare pe alte căi şi acum a venit şi acest lucru, în care să mi
se scoată în faţă faptul că fiul meu lucrează pentru o firmă străină, cred că face un lucru foarte
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bun şi eu mă simt onorat ca tată că a fost ales de o astfel de firmă. Nu a făcut niciun fel de
mizerie nu a eludat legea. Nu sunt în conflict de interese. Nu am o legătură contractuală cu fiul
meu şi prin poziţia mea eu nu influenţez. Dvs. votaţi dacă vreţi, iar restul procedurilor sunt
documente care sunt specificate în lege cum se rezolvă. Deci eu nu dau autorizaţia pe numele
fiului meu, ci se va da pe firma care a cerut-o. Deci este o problemă falsă exacerbată dintr-o
motivaţie politică ipocrită care poate văduvi oraşul de o investiţie importantă mai ales într-un
context în care economia trece printr-o situaţie dramatică în România. Eu am cerut
reprezentanţilor firmei Continental să se ducă la dl. Prefect să-i explice această problematică,
dl. Prefect nu m-a chemat până la această oră şi nu mi-a imputat vreo încălcare a legii sau vreo
incompatibilitate, din contră, le-a spus să meargă înainte cu această investiţie. Deci nu am ce
să-mi reproşez. Fiul meu lucrează mult, câştigă bine şi poate asta îi deranjează pe unii. Fiul
meu nu are vreo relaţie contractuală cu primăria. Şi dacă trebuie să treacă şi pe la primărie este
evident că eu nu pot să fac o discriminare nu împotriva lui ci împotriva firmei care l-a angajat.
Deci discuţia este încheiată şi o rog pe d-na care reprezintă firma să explice.
Dna. ALINA BRATU: Legat de ceea ce s-a discutat mai devreme referitor la poluare, la
dezbaterea publică din 16.09.2010 am adus câteva din produsele pe care noi le dezvoltăm în
Timişoara şi ne-am oferit chiar să facem o zi a porţilor deschise pentru a demonstra exact ce se
face şi că nu există poluare. Dar în clădirea pe care noi dorim să o construim pe str. Siemens
nr. 1 nu va fi producţie, va fi doar parte de birouri şi testare de prototipuri. Asta implicit nu
înseamnă producţie şi nu înseamnă poluare.
Dl. MOLDOVAN: Ce producţie aveţi acolo?
Dna. ALINA BRATU: În acest moment în hala de producţie din Timişoara care e deschisă din
2006 producem diverse componente electronice pentru industria auto de la instrumente de bord
până la acea unitate de control pentru air-bag-uri. Deci nu producem nimic care să afecteze
mediul.
DL. JICHICI: Compania Continental Automitive România S.R.L. este cumva rezultată în
urma achiziţiei diviziei Siemens Automotive?
Dna. ALINA BRATU: Da. În 2007 S.C. Siemens VDO Automotive S.R.L. a fost
achiziţionată de către Continental pe plan global nu doar în România.
DL. JICHICI: Nu discutăm aici de producţia de cauciucuri de anvelope, este vorba despre
preluarea diviziei Siemens Automotive care timp de ani de zile şi-a desfăşurat activitatea în
Timişoara care s-a transformat în această societate.
Dl. MOLDOVAN: De fapt din partea Agenţiei de Mediu există clar precizarea că nu este
necesar avizul de mediu. Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -25 voturi pentru
PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru creştin cu
birouri şi spaţii de cazare”, str. Iosif Bulbuca nr.15, Timişoara.
Dl. MOLDOVAN: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 24 voturi pentru
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PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind „adoptarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Zona
Antenelor din care fac parte parcelele cu nr. cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2 înscrisă în C.F. nr.
139820 Timişoara şi nr. cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscrisă în C.F. nr. 140621 Timişoara,
proprietatea reclamantei , în corelare cu planul urbanistic zonal” conform Sentinţei
Civile nr.1/CA/07.01.2008 a Tribunalului Timiş rămasă IREVOCABILĂ prin Decizia
Civilă nr.435/10.04.2008 a Curţii de Apel Timişoara şi conform Deciziei Civile 804 din 13
septembrie 2010.
Dl. MOLDOVAN: Supun la vot acest proiect.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 17 voturi pentru
PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr.SC2010-016745/05.08.2010 a Serviciului Resurse Umane privind desemnarea
de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui reprezentant precum şi a unui
membru supleant în Consiliul de administraţie al Spitalului Militar de Urgenţă « Dr.
Alexandru Popescu » Timişoara.
Dl. SECRETAR: Numiţi-l pe dl. Toader Corado
Dl. MOLDOVAN: Nu trebuie hotărâre de consiliu?
Dl. SECRETAR: E o adresă.
Dl. TOADER: Aşa ştie dl. Secretar, pe gură, nu trebuie neaparat proiect de hotărâre. Eu zic că
greşeşte.
Dl. MOLDOVAN: Corado, cum nu trebuie?
Dl. TOADER: Aşa spun şi eu că e o informare şi noi am luat la cunoştinţă.
Dl. MOLDOVAN: Am luat la cunoştinţă, o să ne însuşim propunerea.
PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2010 -18371/02.08.2010 a Serviciului Inspecţie Fiscală – Persoane Juridice
şi Adresa nr. SC2010 -18423 /02.08.2010 a Serviciului Inspecţie Fiscală – Persoane Fizice
privind punerea in aplicare a Ordonanţei nr. 63/2010.
Dl. MOLDOVAN: Am luat la cunoştinţă.
PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2010- 19665/17.08.2010 a Sindicatului Liber al Salariaţilor din Primăria
Municipiului Timişoara şi din Serviciile Publice aflate în subordinea Consiliului Local al
Municipiului Timişoara referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva
Hotărârilor Consiliului Local nr. 330/03.08.2010, 331/03.08.2010, 332/03.08.2010 şi
333/03.08.2010
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Dl. MOLDOVAN: Voi supune la vot menţinerea. Având în vedere că sunt salariaţii care ne
ajută propun să dăm cuvântul preşedintelui sindicatului. Vă rog dl. Negrei.
Dl. NEGREI: Aveţi în mape un memoriu pe care l-am înregistrat la primărie astăzi. Este o
completare la plângerea noastră prealabilă prin care vă rugăm să revocaţi sau să suspendaţi prin
hotărâre de consiliu local aplicarea celor 4 hotărâri: HCL nr.330, 331,332,333 care vizează
organigramele şi statele de funcţii de la Primărie, Direcţia Fiscală, Direcţia Evidenţa
Persoanei, şi Serviciul Public Poliţia Comunitară Timişoara, având 4 motive. Primul este
Comunicarea 8099 din 13.07.2010 a Instituţiei Pefectului, act administrativ care a fost
suspendat prin Sentinţa Civilă 1131, pronunţată de Tribunalul Timiş. Aveţi anexate la memoriu
această sentinţă cât şi adresa prefectului care a fost suspendată, ori tocmai în baza acestui act
administrativ suspendat au fost modificate organigramele şi statele de funcţii prin cele 4 acte
administrative, cele 4 hotărâri. Au fost iniţiate deja procedurile prevăzute de Codul Muncii
privind concedierile colective. Al doilea motiv la aplicarea de către Consiliul Local şi Primarul
municipiului a Dispoziţiilor Ordonanţei nr. 63, numărul maxim de posturi au fost incluse în
mod nelegal posturi din învăţământ, 131 de posturi şi de la Casa de Culttură 25 de posturi.
Dacă acestea, 156 de posturi nu ar fi fost incluse în numărul total de 1169, atunci reducerea de
personalal ar fi fost mult mai mică adică 156 de salariaţi ar putea fi salvaţi de la conceidierea
colectivă. Al treilea motiv, HCL nr. 330/2010 care vizează organigrama primăriei a fost
adoptată cu menţinerea unor posturi vacante. Aceasta rezultă fără niciun dubiu din răspunsul la
plângerea prealabilă şi din dispoziţiile de concediere care au anexate lista posturilor vacante.
Din răspunsul pe care l-am citat la plângere se spune acest lucru că în ceea ce priveşte
posturile vacante, menţionăm că majoritatea au fost desfiinţate cu prioritate fiind menţinute
strict cele necesare pentru funcţionarea optimă a noii structuri. Ori, potrivit Constractului
Colectiv de Muncă Unic la nivel naţional este obligatoriu în aceste instituţii la reorganizare să
se reducă posturile vacante. Şi un ultim motiv, spunem noi s-au încălcat dispoziţiile art. 100,
alin. 4 din Legea 188 privind Statutul Funcţionarilor publici. Am citat acel articol. Având în
vedere că plângerea noastră prealabilă a fost înregistrată acum o lună, am considerat, de bună
credinţă fiind, să vă anunţăm că am formulat o acţiune în contencios administrativ împotriva
celor 4 hotărâri vis a vis de anulare şi că dvs. aveţi posibiliatea de a hotărâ fie revocarea fie
suspendarea acestora dacă consideraţi că avem dreptate, până la momentul pronunţării unor
hotărâri judecătoreşti. În acest fel ar putea fi evitate sau amânate concedierile unor salariaţi şi
am ataşat această sentinţă.
Dl. SECRETAR: Punctele celelalte au fost cuprinse în nota sindicatului şi prima dată când
aţi votat dvs. şi în discuţii. Singurul element de noutate ar fi că face referire la suspendarea
hotărârilor dar este suspendată o singură hotărâre din 4 cea privind evidenţa persoanei, care a
avut la bază Adresa Prefecturii prin care spune numărul de locuitori. Restul de 3 nu au
legătură cu numărul de locuitori ci au legătură cu OUG 63/2010 care nu are legătură cu ce s-a
discutat. Deci o hotărâre aceasta a d-lui Tărciatu este suspendată, şi aşteptăm să ne judecăm,
celelalte sunt în vigoare. Celelate aspecte le aveţi dvs. şi puteţi discuta.
Dl. TĂRCIATU: Se conssideră suspendată hotărârea privind organigrama la Direcţia de
Evidenţă a Persoanei. Dar pentru mai multă siguranţă aş dori să vă pronunţaţi şi dvs. în acest
sens. HCL. NR. 333, despre aceasta este vorba.
Dl. SECRETAR: Îmi asum răspunderea că acea hotărâre este suspendată.
Dl. TĂRCIATU: Era bine să fie asumată de către Consiliul Local. Se ia act de faptul că
instanţa a suspendat actul prefectului care priveşte toate cele 4 hotărâri. Nu doar una.
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Dl. SECRETAR: Eu am zis că doar asta priveşte.
Dl. MOLDOVAN: Supun la vot menţinerea hotărârilor de Consiliu Local nr. 330, 331,332 din
03.08.2010.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: 17 voturi pentru
-1abtinere
- 1 vot impotriva
Deci cele 3 hotărâri se menţin.
PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2010 – 21148/06.09.2010 a domnului Grubacki Jiva Svetozar referitoare la
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007
privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara.
Dl. MOLDOVAN: Supun la vot menţinerea hotărârii.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -17 voturi pentru
-2 abtineri
PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2010- 19415/23.09.2010 referitoare la Informarea nr.SC2010 19415/20.09.2010 privind notificarea numiţilor Shreyer Ivan, Shreyer Dana şi Shreyer
Roni pentru vânzarea imobilului din Timişoara, str. Abrud nr.19 – Grădiniţa PP nr.16 –
la preţul de 400.000 Euro.
Dl. MOLDOVAN: S-a luat la cunoştinţă.
PUNCTUL 1 SUPLIMENTAR AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 438/24.11.2009
privind trecerea unor imobile (construcţie nefinalizată şi teren) din domeniul public al
Municipiului Timişoara şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în
domeniul public al Statului Român şi administrarea Ministerului Sănătăţii, în vederea
realizării Institutului Regional de Oncologie din Timişoara.
Dl. MOLDOVAN: Supun la vot proiectul.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru

PUNCTUL 2 SUPLIMENTAR AL ORDINEI DE ZI:
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Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Contractul de concesiune a S.C.
AQUATIM S.A. Timişoara prin delegare în mod direct a unor bunuri publice de
alimentare cu apă şi de canalizare.
Dl. MOLDOVAN: Supun la vot proiectul.
- Cine este pentru?
Se numără voturile: -22 voturi pentru

PUNCTUL 3 SUPLIMENTAR AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în
domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din
obiectivul Piaţa Iosefin din Timişoara, în vederea casării şi valorificării.
Dl. MOLDOVAN: Supun la vot proiectul.
- Cine este pentru?
Se numără voturile:
-21 voturi pentru
PUNCTUL 4 SUPLIMENTAR AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timişoara a
biletelor la ordin emise de către S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.
în valoare de 50 milioane lei în vederea asigurării plăţii combustibililor pentru
producerea energiei termice pentru populaţie.
Dl. MOLDOVAN: Supun la vot proiectul.
- Cine este pentru?
Se numără voturile:
-24 voturi pentru
Dl. SECRETAR: Vă reamintesc că joi este şedinţa pentru modificare Regulamentului la ora
15.
Dl. PRIMAR: Vă mai reţin atenţia cu câteva aspecte. Cei care sunteţi în această comisie vă
rog să rămâneţi să discutăm. Am fost în Germania împreună cu cei de la RETIM şi am văzut
utilaje de preparare a compostului. Există posibilitatea achiziţionării acestor utilaje care
prelucrează acest material şi să facă combustibil sub formă de brichete. Ei ne-au invitat în
Italia unde este o astfel de staţie. Vă rog până joi să configurăm o delegaţie. Nu am nicio
preferinţă, fiecare grup să-şi desemneze reprezentanţii. Plecarea s-ar face pe data de 19 într-o
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zi de Marţi. Revenirea ar fi în 20. Singur nu mă duc, nu că nu pricep dar e o chestiune
importantă pentru oraş şi cred că trebuie să fie şi oameni de specialitate. Joi când ne întâlnim
vă rog să-mi spuneţi cine, participă din partea Consiliului Local.
Dl. MOLDOVAN: Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al
Municipiului Timisoara si va multumesc pentru participare.
PRESEDINTE DE SEDINTA

SECRETAR

Cons. MOLDOVAN VALENTIN

IOAN COJOCARI
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