ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
din data 03-05-2012 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Presedinte de sedinta – Cons. SARACAN MARIA
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 21;
Au absentat : Romeo Barlea, , Jichicici Ciprian , Ciuhandu Ovidiu,Sandu Stefan,
Pau Adrian si Wolf Elena
Din partea executivului participa domnul primar Gheorghe Ciuhandu , domnul
viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin Grindeanu si pentru secretar
domnul Chira Sorin.
Sedinta a fost convocata prin Convocatorul Nr. SC 10712/27.04.2012 la
solicitarea consilierilor municipali inregistrata cu Nr. SC 2012 – 010686/27.04.2012/
ORDINEA DE ZI :
1 Proiect de hotărâre privind construirea a cinci parcări subterane.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului estimativ de vânzare a terenurilor
aferente construcţiilor edificate de către S.C. BRAYTIM S.R.L., situate în Calea
Martirilor nr.51.
SUPLIMENTARE
1. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timisoara in
domeniul privat al Municipiului Timisoara a mijlocului fix aferent obiectivului Piata
Iosefin din Timisoara in vederea casarii si valorificarii.
2. Proiect de hotarare pentru completarea anexei la HCL nr. 371/30.10.2007 privind
constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Mun. Timisoara ,modificarea si
completarea prin HCL nr. 206/26.05.2009.
3. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului
Timisoara nr. 409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului « Modernizarea statiilor de
transport public intermodal la nivelului Polului de Crestere Timisoara », a Documentatiei
tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect
ce revin Municipiului Timisoara, in vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin
Programul Operational Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – « Sprijinirea
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dezvoltarii durabile a oraselor –poli urbani de crestere », Domeniul major de interventie
1.1. – « Planuri integrate de dezvoltare urbana « , Sub-domeniul : « Poli de crestere »
4. Proiect de hotarare privind inchirierea imobilului situat in Timisoara, B-dul Mihai
Viteazul nr. 26, in care functioneaza Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
D-na SARACAN :Bine ati venit. In sala sunt prezenti un numar de 21 de consilieri,
sedinta este statutara, pe ordinea de zi initiala se aflau 2 puncte. Pana la data de astazi
exista o solicitare de suplimentare a ordinei de zi cu inca 4 puncte.
Dau cuvantul domnului primar pentru sustinerea lor.
Dl. PRIMAR : Este vorba despre un proiect de hotarare care vizeaza trecerea din
domeniul public al municipiului Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara
al mijlocului fix aferent obiectivului Piata Iosefin pentru a se putea casa si valorifica. Este
un proiect pe care l-am reluat la solicitarea Politiei Locale legat de Hotararea nr. 371 p
rivind constatarea si sanctionarea contraventiilor.
Avem un proiect unde trebuie sa adaptam niste sume, un proiect european, este un
proiect care vizeaza o lucrare care o avem noi in cadrul acestor proiecte europene vizand
polul de crestere Timisoara si un ultim punct care a fost solicitat de conducerea Spitalului
Municipal , si care este o chestiune de urgenta si vizeaza inchirierea imobilului situat in
Timsoara, B-dul Mihai Viteazul nr. 26 in care functioneaza Spitalul Clinic Municipal de
Urgenta Timisoara. Aici au fost negocieri si s-a convenit la o suma acceptabila. L-am
introdus pe ordinea de zi daca acceptati.
D-na SARACAN : Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a patru puncte
suplimentare prezentate de domnul primar.
-20 voturi pentru
Cine este pentru oridinea de zi cu modificarile facute ?
-21 voturi pentru
D-na SARACAN : Supun la vot procesul-verbal al sedintei anterioare. Cine este
pentru ?
-21 voturi pentru

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind construirea a cinci parcări subterane.
D-na SARACAN : Proiectul este avizat de comisii si avem nevoie de 18 voturi.
Cine este pentru ?
-21 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI
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Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului estimativ de vânzare a terenurilor aferente
construcţiilor edificate de către S.C. BRAYTIM S.R.L., situate în Calea Martirilor nr.51.
D-na SARACAN : Cine este pentru ?
Avem nevoie de 18 voturi pentru a fi adoptat.
Dl. TOANCA : Acest proiect a fost aprobat doar de 17 colegi saptamana trecuta, avand
nevoie de 18 voturi, din cauza unui singur cuvant « estimativ ».
Dupa parerea mea termenul de estimativ nu are ce sa caute intr-o hotarare de
consiliu local si pentru a preintampina un nou vot negativ ceea ce ar insemna conform
noului Regulament de functionare al Consiliului Local faptul ca acest proiect un an de
zile nu mai poate fi pus pe ordinea de zi propun modificarea atat in titlu cat si la art. 1 a
termenului « estimativ » cu « pretul minim de vanzare »
Se aproba pretul minim de vanzare 34 euro/mp, TVA inclus.
D-NA SARACAN : Cine este pentru acest amendament ?
- 21 voturi pentru
Cine este pentru acest proiect de hotarare cu amendamentul aprobat ?
-21 voturi pentru
SUPLIMENTAR 1
1.
Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului
Timisoara in domeniul privat al Municipiului Timisoara a mijlocului fix aferent
obiectivului Piata Iosefin din Timisoara in vederea casarii si valorificarii.
D-na SARACAN : Serviciul Juridic si-a mentinut Nota de data trecuta. Daca nu sant
amendamente deschid procedura de vot . Cine este pentru ?
-21 voturi pentru
SUPLIMENTAR 2
2.
Proiect de hotarare pentru completarea anexei la HCL nr. 371/30.10.2007 privind
constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul Mun. Timisoara ,modificarea si
completarea prin HCL nr. 206/26.05.2009.
D-na SARACAN : Cine este pentru ?
-17 voturi pentru
- 1 vot impotriva
- 2 abtineri
Proiectul a fost adoptat.

SUPLIMENTAR 3
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Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului
Timisoara nr. 409/13.12.2011 privind aprobarea proiectului « Modernizarea statiilor de
transport public intermodal la nivelului Polului de Crestere Timisoara », a Documentatiei
tehnico-economice si a Analizei cost-beneficiu, precum si a cheltuielilor legate de proiect
ce revin Municipiului Timisoara, in vederea accesarii fondurilor nerambursabile prin
Programul Operational Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 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 »
D-na SARACAN : Cine este pentru ?
- 21 voturi pentru

SUPLIMENTAR 4
4. Proiect de hotarare privind inchirierea imobilului situat in Timisoara, B-dul Mihai
Viteazul nr. 26, in care functioneaza Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara.
D-na SARACAN : Proiectul are nevoie de 18 voturi pentru a fi adoptat. Cine este
pentru ?
- 20 voturi pentru
Acest proiect a fost adoptat.
Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cons. SARACAN MARIA

P.SECRETAR
Jr. CHIRA SORIN
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