ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 03-09-2013 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Presedinte de sedinta – Cons. ADRIAN ORZA;
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 22;
Au absentat: Andrei Petrisor, Radu Dimeca, Ramona Olteanu,Nistor Geana, Taropa
Lucian;
Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar
Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara Nr.
1415/29.08.2013

ANEXĂ
la Dispoziţia nr.1415
din data de 29.08.2013
1. Interpelările consilierilor municipali.
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din data de
02.08.2013.
3. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru
PURCELD MIRCEA OCTAVIAN.
4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru
CAPREA VASILE.
5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului FOLICĂ
PETRICĂ.
6. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului STOIAN
FLORIAN.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei II – pentru dezvoltare
urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei IV – pentru administraţie
locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul
Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
8. Adresa nr. 2032/29.07.2013 a Curţii de Conturi- Camera de Conturi a Judeţului Timiş,
înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2013 – 022375/05.08.2013 –
referitoare la Decizia nr. 79/29.07.2013 privind Raportul de audit financiar nr.
1

019100/05.07.2013 încheiat în urma misiunii de „Audit financiar asupra contului anual de
execuţie bugetară pe anul 2012” la Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul
Timişoara.
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul
2013.
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în
domeniul privat al Municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe aflate în administrarea
Regiei Autonome de Transport Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune,
dezmembrării, casării şi valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în
domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de
locuinţă, situat în Timişoara, str. Cermena nr.16.
12. Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuinţe B3-B4-B5 înscris în C.F.
nr. 434345 – C1 Timişoara, nr. top 434345, situat în Timişoara, Str. Miloia.
13. Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuinţe B6 înscris în C.F. nr.
434344 – C1 Timişoara, nr. top 434344, situat în Timişoara, Str. Miloia.
14. Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuinţe B7 înscris în C.F. nr.
434343 – C1 Timişoara, nr. top 434343, situat în Timişoara, Str. Miloia.
15. 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 10, la preţul de 30.000 euro şi SAD 11, la preţul de 30.000 euro, situate în
imobilul din str. Proclamaţia de la Timişoara nr.5.
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 1, situat în imobilul din str. Oituz nr.5, la preţul de 50.000 euro.
17. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului
Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/5, din spaţiul cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă SAD 3, situat în imobilul din str. General E. Grigorescu nr.1, la
preţul de 18.000 euro.
18. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor de teren înscrise în CF nr. 412246
Timişoara, CF nr. 400524 Timişoara şi CF nr. 411537 Timişoara şi apoi dezlipirea din
parcela nou creată în urma alipirii, a unei suprafeţe de 114 mp, în vederea transmiterii în
administrarea Regiei Autonome de Transport Timişoara.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Parteneriat activ, mediu economic –
şcoală, soluţia pentru o carieră de succes”, proiect propus de Colegiul Tehnic „Emanuil
Ungureanu”, din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru de afaceri,
hosting, cercetare , învăţământ şi cultura în regim S+P+2E şi parcări”, str. Ştefan cel Mare
nr. 42, Timişoara.
21. Adresa nr. SC2013 – 21536/29.07.2013 a Direcţiei Urbanism privind nominalizarea unui
consilier în Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Străzi, Parcuri, Pieţe.
22. Adresa nr.SC2013 -18253/01.08.2013 a Direcţiei Tehnice privind intenţia de denunţare a
Contractului nr. 324/20.01.1999 încheiat între RATT şi S.C. MEDIATIM S.R.L.
23. Adresa nr. SC2013 – 023535/20.08.2013 a Sindicatului Exploatare CET CENTRU
privind concedierea colectivă.
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Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul Municipiului
Timişoara domnul Nicolae Robu
ANEXA LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 03.09.2013
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 398/30.07.2013
prin care s-a aprobat atribuirea în concesiune a unei suprafeţe de 25 m.p. teren situat în
Timişoara, către Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413/30.07.2013
prin care s-a aprobat închirierea unui imobil cu destinaţie comercială situat în Parcul
Copiilor „Ion Creangă” Timişoara.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea de activităţi comerciale
în parcuri şi locuri de joacă.
4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a etajului 4 din imobilul situat în
Timişoara, B-dul Regele Carol I nr.11, înscris în CF nr. 425407 – C1 – U1 Timişoara, nr.
top. 17150/2/II către Colegiul Naţional Bănăţean.
5. Adresa nr. SC2013 – 024817/02.09.2013 a Colegiului Tehnic de Vest privind plângerea
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 – privind
mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte
Plastice Timişoara.
Dl. ORZA: Deoarece doi dintre consilieri au incetat din viata dau cuvantul domnului primar
urmand sa tinem apoi un moment de reculegere.
Dl. PRIMAR: Am aflat cu totii cu tristete ca doi dintre colegii nostri s-au stins din viata. Am
avut o colaborare excelenta cu dansii si am fost socat sa aflu ce s-a intamplat. Va propun si eu ca
in memoria domniilor lor sa tinem un moment de reculegere.
Se pastreaza un moment de reculegere.
Dl. PRIMAR: Dumnezeu sa-i ierte si sa-i odihneasca in pace!
Dl.ORZA: Supun la vot procesul-verbal al sedintei de data trecuta. Cine este pentru ?
-19 voturi pentru
Avand in vedere ca avem cvorum, din prezenta asigurata, aici 21 de consilieri.
Supun la vot ordinea de zi dar, avand in vedere ca sunt cateva proiecte suplimentare. Va propun
sa-l ascultam pe domnul primar pentru sustinerea acestor proiecte.
Dl. PRIMAR: Dupa cate am fost informat, din aceasta lista de 5 proiecte care nu au putut fi
anuntate de la inceput pe ordinea de zi, cel putin 3 au trecut prin comisii, numai ca dupa ce am
anuntat ordinea de zi. Ele pe fond nu sunt suplimentare. Este vorba despre un proiect de hotarare
privind modificarea unei hotarari anterioare prin care am aprobat atribuirea in concesiune a unei
suprafete de 25 mp. teren situate in Timisoara catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis. E
vorba de mutarea statiei din Piata Libertatii. Am vrut sa o mutam la Electromotor, am primit aviz
de la Comisia Europeana dar pentru o alta locatie: Carmen Sylva si acest proiect vizeaza
modificarea de locatie in textul hotararii anterioare.
Al doilea proiect vizeaza tot o modificare a unei hotarari anterioare, prin care s-a aprobat
inchirierea unui imobil cu destinatie comerciala in Parcul Copiilor “Ion Creanga” Timisoara.
S-a strecurat o greseala in text si trebuie corectat, in loc de redeventa sa apara inchiriere.
Pana nu facem asta nu putem scoate la licitatie pentru a inchiria odata acel spatiu care ar fi fost
bine sa fie functional déjà in timpul verii.
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Al treilea este un proiect de hotarare pentru desfasurarea de activitati comerciale in
parcuri si locuri de joaca.
Si acesta ca si celelalte doua pe care vi le-am prezentat au trecut prin cateva comisii si au
aviz favorabil din partea comisiilor dar trecerea s-a facut cu o anumita intarziere.
Suplimentare cu adevarat ar fi proiectul de la punctual 4 si anume: Proiect de hotărâre
privind atribuirea în folosinţă gratuită a etajului 4 din imobilul situat în Timişoara, B-dul Regele
Carol I nr.11, înscris în CF nr. 425407 – C1 – U1 Timişoara, nr. top. 17150/2/II către Colegiul
Naţional Bănăţean. Noi cand am discutat mutarea Colegiului de Vest si venirea in locul lui a
Liceului de Arte Plastice, am pus in discutie si atribuirea unei parti din spatiu catre Colegiul
Banatean. Acest etaj IV din cladirea internat, vrem sa o atribuim Colegiului Banatean si nu cred
ca ar fi in regula sa mai amanam momentul tinand seama ca incepem scoala in curand.
La pozitia 5 este vorba despre o Adresa a Colegiului Tehnic de Vest privind plangerea
prealabila formulat impotriva hotararii prin care noi am statuat mutarea Colegiului de Vest si
venirea in locul lui a Liceului de Arte Plastice. Ceea ce fac cadrele didactice de la Colegiul de
Vest, sigur ca noi trebuie sa tratam asa cum e firesc sa o facem, tinand seama ca traim intr-o
societate democratica . Eu cred ca profesorii de la Colegiul de Vest ar avea lucruri mai bune de
facut decat sa ceara in instanta anularea unei hotarari a Consiliului Local.
Daca ne gandim la separarea puterilor in stat cred ca daca se muat sau nu un liceu dintr-un
spatiu al primariei in alt spatiu al primariei trebuie sa decida Consiliul Local. Asa inteleg domnii
si doamnele profesori sa se comporte, nu e nici o suparare. Din pacate Colegiul de Vest are un
numar foarte mic de elevi in clasa a IX-a si daca va continua asa va ajunge sa nu mai existe ca
structura de sine statatoare. Cred ca preocuparea ar trebui sa fie concentrate pe cresterea
numarului de elevi si nu pe a contesta hotarari ale Consiliului Local.
Acestea sunt cele 5 proiecte si eu v-as ruga sa le acceptati. Primele 3 nu sunt de facto
proiecte suplimentare, ultimele sunt proiecte suplimentare.
D-na SARACAN: O precizare mai corecta.Am avut rugamintea la domnul Secretar inca
de la sedintele trecute, conform regulamentului pe care l-am adoptat si este in vigoare, s-a stabilit
ca toate proiectele intra in toate comisiile. Asa este cum a precizat domnul primar, 3 proiecte au
fost ieri la comisia 1, la care am fost convocata peste termen, comisia avand loc martea trecuta,
am acceptat invitatia si am venit pentru ca imi iau rolul in serios de consilier local, dar nu mi se
pare normal, o solutie de avarie, chemam 3 consilieri la o comisie peste rand si consideram
proiectele acceptate de catre comisii. As dori convocarea sa se faca pentru toate comisiile si o sa
vedem atunci, acceptarea proiectelor suplimentare sau nu daca se vor considera acceptate. As
vrea sa-i deranjati pe toti consilierii domnule primar si sa vedem atunci care este aprecierea
referitor la regulament si la modul nostru de lucru. Noi suntem surprinsi ca o luna intreaga de
vara, cu ritmul alert pe care dumneavostra il sustineti in primarie, nu au fost gata proiectele la
timp. Am facut aceasta precizare ca sa se inteleaga ca nu au fost in cateva comisii, a fost doar
intr-o comisie.
Dl.SECRETAR: Ordinea de zi s-a dat cu ce ati discutat dumneavoastra marti in comisii.
Dupa publicarea ordinei de zi ca sa nu mai fie discutii ca se baga inainte de plen fara sa se
respecte procedura, legea prevede ca cel putin una dintre comisii sa isi dea avizul pana la plen, sa convocat comisia dumneavoastra care este cea mai serioasa comisie.
Sunt 2-3 care sunt modificari, nu sunt greseli de fond mari, se indreapta. La
Colegiul Tehnic daca nu se voteaza acuma, incepe scoala si nu se mai poate rezolva. Sunt niste
treburi presante si aceasta cu colegiul nu puteam sa o bag marti pentru ca mi-a venit de la
inspectorat abia luni. Dintre acestea cea mai importanata este cea cu inchirierea la Parcul
Copiilor, care este un caiet de sarcini si asta cu Colegiul Tehnic.
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Dl. PRIMAR: Ati luat la cunostinta care e continutul lor, a fost si o perioada de concedii din
care abia s-a venit si unele lucruri nu au fost facute . In context as vrea sa va adresez o rugaminte.
Sedintele dumneavoastra sunt in mod uzual martea si cred ca ar trebui sa le faceti lunea pentru ca
lunea eu convoc consiliul pentru vineri, cand avem consiliu vinerea si daca ati avea
dumneavoastra sedinta de comisii lunea atunci ar putea sa intre pe ordinea de zi principal si
proiecte care altfel apar ca suplimentare venind la comisii abia martea. Daca apar lucruri foarte
urgent atunci macar comisia I va fi convocata joia pentru a mai trece ceva in plus dar am
minimizat numarul de proiecte care apar tocmai datorita ritmului in care se lucreaza.
Dl. TOANCA: De 20 de ani sedintele se tin martea si pe langa aceasta cutuma trebuie sa tineti
cont si de faptul ca martea si joia sunt pana seara toti functionarii care vin in comisii si dau
explicatii.
Dl. ORZA: S-a schimbat.
Dl. TOANCA: Si daca s-a schimbat eu sunt impotriva cu tot respectul. Ramanem pe marti.
Dl. ORZA: Modificarea modificarilor incurca putin si programul consilierilor. Sunt oameni
implicati in diverse activitati, unii mai pleaca si din oras si cand stii ca intr-o marti din luna ai
plen si in celelalte si comisii iti poti organiza timpul foarte usor. Uneori apar proiecte extreme de
importante si atunci se intampla sa fim chemati. Dar daca stim clar ca in ultima marti din luna
avem plen ordinar si in fiecare marti avem comisii atunci stim sa ne organizam timpul si nici
macar nu mai trebuie sa fim anuntati pentru ca stim ca la ora 3 sau 4 venim la comisie. Daca
odata tinem plenul vineri, odata marti, odata joi, o sa se bulverseze agendele astea care tin de
regulamentul de functionare a consiliului.
Dl. PRIMAR: Asta in nici un caz ca sigur s-ar crea acel haos, asta daca dumneavoastra
apreciati daca va convine la fel de mult ca in loc de marti sa veniti luni dar in mod sistematic
luni. Asta era idea propusa. Pe mine nu ma deranjeaza, d-vs puteti sa veniti in continuare marti
daca considerati ca marti va convine mai mult avand in vedere programul pe care vi l-ati facut cu
o anticipatie pe o perioada mai lunga de timp.Singurul rezultat pozitiv ar fi fost acesta, ca unele
proiecte care ar fi fost gata cateva ore mai tarziu fata de programul de lucru al comisiilor, par a fi
suplimentare desi ele nu sunt suplimentare.
Dl. ORZA: Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi a primului punct suplimentar ?
-

16 voturi pentru
4 voturi impotriva

Cine este pentru introducerea punctului 2 suplimentar pe ordinea de zi ?
-

15 voturi pentru
3 voturi impotriva

Cine este pentru introducerea punctului 3 suplimentar pe ordinea de zi ?
- 14 voturi pentru
- 5 voturi impotriva
Cine este pentru introducerea punctului 4 suplimentar pe ordinea de zi ?
-15 voturi pentru
- 5 voturi impotriva
Cine este pentru ordinea de zi suplimentara ?
-

20 voturi pentru
5

INTERPELARI:
Dl. ORZA: Haideti ca va lamuriti maine la sedinta
D-NA TÎRZIU: Am trei subiecte de abordat. În cursul lunii februarie am adoptat o hotărâre de
consiliu local referitor la atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu pentru Asociaţia „Timişoara
– Capitală Culturala Europeană 2021” pe strada Alba Iulia nr. 2. Atunci am făcut un
amendament, care a fost şi aprobat, privind prezentarea unui raport trimestrial de către această
asociaţie, asupra activităţii pe care a desfăşurat-o în ultimele 3 luni şi o strategie a activităţii lor în
perioada imediat următoare. Din păcate acest raport nu a fost prezentat şi de aceea solicit ca acest
raport să fie prezentat în şedinţele următoare. Solicit răspuns în scris.
Pe 18 iunie, cu ocazia şedinţei de plen a Consiliului Local am făcut o interpelare vis a vis
de situaţia de pe str. Felix nr. 1-5 din Cartierul Aradului Vest. Interpelarea era referitoare la
situaţia drumului din spatele acestor blocuri, care este un drum foarte prost şi pe timp de ploaie se
umple de noroi solicitându-se analizarea posibilităţii unei parcări, eventual ecologice. Din păcate
nu am primit răspunsul care era legal, în termen de 30 de zile şi de aceea solicit în acest moment
un răspuns în scris.
În al treilea rând mă refer la situaţia apărută la unele consilii de administraţie a unor şcoli.
După cum ştiţi, fiecare consilier local a fost repartizat la cel puţin una din şcoli, eu sunt la 4 şcoli
şi la două dintre acestea, de când s-a adoptat această hotărâre de consiliu local nu am fost
niciodată solicitată să fiu prezentă la Consiliul de Administraţie. Este vorba de CSS Bega şi de
Şcoala Generală nr. 26 care între timp s-a comasat cu Liceul Ion Mincu. Nu ştiu dacă este corectă
adresarea Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale din primărie, dar doresc să
primesc clarificări asupra acestui fapt, adică a neconvocării consilierilor local şi a reprezentanţilor
primăriei în consiliile de administraţie. Discutând şi cu alţi colegi, consilieri locali am remarcat
că se întâmplă acelaşi lucru.
D-NA WOLF: Tot legat de consiliile de administraţie din şcoli există o prevedere nouă
din martie 2013 care stabileşte un anumit număr de consilieri locali în consiliile de administraţie,
în funcţie de numărul de clase, drept pentru care solicit să luăm legătura şi o cu Inspectoratul
Şcolar să avem o privire de ansamblu care sunt şcolile, câte clase au fiecare şi în funcţie de asta
să rediscutăm listele.
DL. PRIMAR: Aşa este, sunt deja în derulare acţiunile de completare a Consiliilor de
administraţie. Dl. viceprimar Diaconu a luat legătura cu Inspectoratul Şcolar Judeţean şi trebuie
într-adevăr să avem sensibil mai mulţi reprezentanţi în consiliile de administraţie.
D-NA TÎRZIU: Întrebarea punctuală este de ce unii directori de şcoli convoacă consilierii
locali şi reprezentanţii primăriei în consiliile de administraţie iar alţi directori nu m-au sunt
niciodată pentru aşa ceva.
DL. PRIMAR: Am reţinut, nu este în regulă şi vom interveni la şcolile pe care le-aţi
menţionat să punem lucrurile la punct şi îi atenţionăm şi pe ceilalţi directori să convoace toţi
membrii consiliilor de administraţie pentru şedinţă.
DL. HERZOG: Foarte pe scurt am să vă deranjez cu o experienţă neplăcută, a mea
personală, din cursul verii, care nu ţine de Consiliul Local, dar cred că situaţia cu care m-am
confruntat eu e importantă şi alţi cetăţeni ai oraşului în caz de nevoie se vor confrunta cu
probleme identice. A trebuit să ajung la urgenţe la Spitalul Judeţean, la începutul acestei luni şi
am stat acolo cu tatăl meu, care între timp a şi decedat, şi a trebuit să aştept 10 ore fără ca nimeni
să îmi spună ce se întâmplă, fără să fie o repartiţie pe secţii, fără ca nimeni să mă bage în seamă.
El a stat pe targă timp de 10 ore cu perfuzii ş.a.m.d. La nici o săptămână după această problemă
acelaşi lucru i se întâmplă unui coleg de muncă, care aşteaptă 8 ore din nou fără să fie băgat în
seamă de nimeni. Ştiu că Spitalul Judeţean nu e o instituţie care ţine de competenţa noastră, a
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Consiliului Local Timişoara şi nici de administraţia domnului Primar însă genul acesta de
probleme este important pentru populaţia oraşului nostru. Vroiam să îi cer concursul colegului
nostru dl. dr. Bîrsăşteanu să încercăm să stăm de vorbă cu managerii acelor instituţii pentru că,
chiar dacă nu ţin direct de noi, numirea lor în funcţia de manager e rezultatul unei înţelegeri
politice şi a unui impact pe care comunitatea locală vrea să îl dea asupra instituţiilor respective.
Dacă poate printr-o privire aruncată acolo şi printr-o optimizare a ceea ce se întâmplă, poate
reuşim să îmbunătăţim puţin situaţia.
DL. PRIMAR: Aşa este cum aţi spus, nu este în jurisdicţia noastră, dar un demers de
sesizare pot să fac având în vedere cele relatate şi daţi-mi voie să vă transmit sincere condoleanţe
pentru pierderea tatălui dvs. Nu e normal să se întâmple astfel de lucruri.
DL. HERZOG: Nu e doar cazul meu, asta vă spuneam că se ajunge la o anumită conduită.
Nu trebuie să acceptăm acest lucru pe termen lung.
DL. SANDU: Am mai multe probleme punctuale. Prima se adresează Direcţiei Instituţii
Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale şi se referă la faptul că de o bună bucată de vreme, în
şcolile, în special cele cu ciclul primar şi gimnazial, au apărut automate de cafea pe coridoarele
acestor şcoli. Eu personal am văzut câteva, colegi de-ai noştri au văzut în alte şcoli, cred că
situaţia este generalizată la nivelul tuturor instituţiilor de învăţământ din Timişoara. Dacă în ceea
ce priveşte liceele, situaţia poate fi discutabilă, sunt copii de 17-18 ani, considerăm totuşi că a
pune cafea la dispoziţia copiilor din clasele primare este total inadecvat. Mai presus de atât există
şi un ordin al Ministerului Sănătăţii care interzice comercializarea oricăror fel de băuturi din
şcoli, cu excepţia apei plate sau minerale îmbuteliate. Am sesizat într-o conferinţă de presă acest
aspect în urmă cu o lună şi jumătate. Nu am văzut nicio reacţie pozitivă nici din partea
Inspectoratului Şcolar, nici din partea Direcţiei de Sănătate Publică astfel că în final, cu toate că
noi gestionăm doar spaţiile aş dori dl. Primar să vedem dacă se pot întreprinde nişte măsuri care
să stopeze această practică. Respectivele automate de cafea pot să îşi aibe locul în cancelarie, la
dispoziţia profesorilor, dar nu cred că este potrivit să fie lăsate la îndemâna elevilor chiar dacă
acele automate au în toată gama de produse şi ceai, care este însă cât se poate de nociv, fiind pe
bază de granule şi un conţinut de chimicale foarte mare.
DL. PRIMAR: Sigur că nu e normal să se întâmple astfel de lucruri şi trebuie să protejăm
şcolile şi pe copii de toate activităţile poluante care din păcate vin cu agresivitate înspre şcoli.
DL. SANDU: O a doua interpelare se adresează Biroului autorizare şi comerţ şi am dori să
aflăm câte săli de jocuri există funcţionale în Timişoara, câte case de pariuri şi câte Case de
Amanet. Am observat în ultima vreme o proliferare a acestor activităţi în oraş, nu sunt toate cele
mai sănătoase pentru viaţa socială a oraşului. Sunt activităţi permise însă cred că un număr foarte
mare nu este foarte sănătos pentru oraş. În acest sens v-aş ruga să vedem în ce mod au evoluat
aceste unităţi şi ce se poate întreprinde ca totuşi să fie limitat nr. lor.
Un al treilea aspect se adresează Poliţiei Locale. Am observat în ultimul timp în paralel cu
acţiunea de înştiinţare a proprietarilor de clădiri privind unele măsuri pe care aceştia trebuie să le
întreprindă pentru îndepărtarea grafitti-urilor de pe faţade, faptul că pe majoritatea stâlpilor de pe
arterele principale ale oraşului o firmă care îşi oferă serviciile pentru forarea puţurilor îşi prezintă
serviciile pe postere mari de obicei lipte pe acelaşi stâlp cu număr de telefon. Aş dori dacă se
poate lua legătura cu această firmă şi să se stopeze această practică pentru că bineînţeles crează
un aspect total inestetic în oraş.
DL. PRIMAR: Veţi primi răspuns şi vis a vis de aceste năravuri sigur că suntem indignaţi
că ele există. Poliţia a dat ceva amenzi, inclusiv firmei de care aţi vorbit şi trebuie să acoperim tot
oraşul. Nu avem forţe suficiente pentru câte nerguli se întâmplă şi pe ce areal, încât să putem
interveni suficient de prompt. Asta nu înseamnă neapărat că lucrăm la capacitatea maximă.
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Întotdeauna e loc de mai bine, dar din păcate avem foarte mulţi concetăţeni care nu înţeleg să se
comporte civilizat, care nu respectă nicio regulă şi cred că pot să facă orice. Apar tot felul de
bannere te miri pe oriunde. Noi am vrut să fim eleganţi şi să dăm mai întâi atenţionări, apoi apar
tot felul de reacţii de nemulţumire că nu există libertate în oraşul nostru. Libertatea trebuie
înţeleasă în termeni corecţi, nu în sensul de debandadă, că nu suntem în ţara nimănui.
DL. ORZA: Fiindcă l-am văzut pe dl. Cojan că vrea să intervină, aş dori să fac o
completare ca şi idee de răspuns şi să confirme dânsul sau cineva din executiv dacă este adevărat
că există persoane care locuiesc în imobile din zona istorică, a căror faţadă a fost mâzgălită cu
grafitti şi că li s-ar da amendă acestor persoane. Mie mi se pare absurd să dăm amendă
proprietarilor de clădiri pentru spray-urile şi grafitti-urile de pe clădiri care se fac de către diverşi
grafferi. Sigur că există nişte norme pentru proprietarii de clădiri, pentru ca aceştia să îşi întreţină
clădirea, dar cred că în acest caz nu este vina proprietarilor de clădiri că apar pe faţadele lor astfel
de mâzgălituri şi nu e fair-play să dăm amenzi. Nu ştiu dacă s-au dat.
DL. DIRECTOR COJAN: Aş încerca să răspund şi la prima interpelare. Într-adevăr dl.
viceprimar Diaconu a fost informat în timp oportun despre această situaţie. Este vorba despre un
tânăr din jurul Bucureştiului care a venit şi a lipit acele afişe în Timişoara şi a şi plecat imediat.
Până acum a luat 6 sancţiuni. În fiecare săptămână lunea ia amendă, i se dă termen până sâmbătă
să cureţe. Am ajuns la 6 şi l-am informat pe dl. viceprimar pentru că cred că s-ar impune aici
discutarea unei soluţii referitoare la ce facem după ce aceste afişe se lipesc. Am încercat inclusiv
cu poliţişti în ţinută civilă să încercăm să îi identificăm pe cei care fac aceste lucruri, dar e greu
pentru că îşi iau măsuri de precauţie să nu vadă niciun om, nu doar poliţişti. Eu sunt curios, şi am
promis domnului viceprimar că voi verifica, dacă acele sancţiuni se încasează la primăria
respectivă. Normal nu ar fi ca cineva care ştie că în fiecare săptămână ia amendă să continue să
nu facă nimic. Vom încerca să găsim o soluţie pentru a curăţa aceşti stâlpi, pentru că amenzi dăm
şi atât putem face.
DL. SANDU: Eu cred că a fost extrem de eficient pentru că a reuşit să împânzească întreg
oraşul cu acele afişe.
DL. DIRECTOR COJAN: Da aveţi dreptate. Legat de clădiri, noi am identificat în jur de
900 de imobile care sunt mâzgălite cu grafitti şi suntem în faza în care s-au notificat proprietarii
pentru a curăţa aceste clădiri. Nu am dat nicio sancţiune, suntem în faza de notificare, urmează să
stabilim ce facem. Problema este că niciunul dintre proprietarii acestor clădiri nu ne-a sesizat la
968, telefonul direct că acum cineva face ceva. Nu putem acoperi tot oraşul, avem 25 de oameni
plecaţi la un curs, pentru că e obligatoriu, suntem pe cotă de avarie. Încercăm să găsim soluţii, dar
e foarte urât. Sunt foarte urâte şi sunt de foarte mult timp făcute aceste însemne pe clădiri şi
nimeni nu ia nicio atitudine. Suntem într-o fază de notificare, urmează să stabilim ce facem.
Avem o firmă specializată care a început deja pe obiectivele primăriei să cureţe cu gheaţă
carbonică. S-ar putea face ceva.
DL. ORZA: Este foarte normal că se ia atitudine şi s-a luat de foarte mult timp atitudine
pentru că se vorbeşte de subiectul acesta de ani de zile. S-au pus la dispoziţie ziduri pentru cei
care fac din grafitti o artă, dar sunt cei care fac acele semnături şi acele mâzgăleli. Nu e vorba că
nu se ia atitudine, e vorba că se ia atitudine împotriva proprietarilor de clădire şi nu e normal
pentru că acei oameni probabil se aşteaptă de la autorităţi să fie protejate clădirile lor de astfel de
indivizi.
DL. DIRECTOR COJAN: Au şi această obligaţie prevăzută prin hotărâre de consiliu local.
DL. PRIMAR: Sigur că este delicat subiectul, dar haideţi să gândim foarte concret. Ne
confruntăm cu această situaţie, există 900 de clădiri inscripţionate, ce posibilităţi avem?
1 – să le lăsăm aşa
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2 – să fie înlăturate inscripţiile de către proprietari, de bunăvoie sau sub presiune
3 – să fie înlăturate de altcineva sau de către noi
Haideţi să le luăm pe rând. Să le lăsăm aşa e în regulă? Mie nu îmi place să văd Timişoara
cu 900 de clădiri cu tot felul de inscripţii pe ele. Indiferent cât de reuşite ar fi aceste jocuri făcute
de unii care chiar au talent, nu e normal. Le-am pus la dispoziţie subpasajul de la Maria.
DL. ORZA: De 10 ani e pus la dispoziţie.
DL. PRIMAR: Da şi l-am zugrăvit ca să îl facă din nou, să aibe de lucru. Putem să mai
identificăm în altă parte pereţi unde să îşi manifeste talentul, dar nu putem totuşi lăsa clădirile
oraşului şi sunt 900 pictate sau mâzgălite că avem tot felul de categorii de inscripţii. Dacă luăm
aceste posibilitzăţi la rând, sistematic, constatăm că altcineva nu vine să le facă, noi nu putem să
intervenim să rezolvăm problema la 900 de clădiri şi rămân proprietarii. Unii le fac de bunăvoie,
alţii nu. Atunci trebuie să exercităm o presiune dacă vrem să schimbăm faţa oraşului. Niciodată şi
niciunde în lume nu vor fi suficienţi poliţişti care să acţioneze şi să îi prindă în flagrant pe cei
care acţionează pe raza unei localităţi atât de mari ca şi Timişoara. Când vom avea un sistem de
supraveghere va fi ceva mai uşor, dar nu vom ajunge să avem fiecare zid al oraşului sub
monitorizarea camerelor video şi atunci ajungem inevitabil, dincolo de nepopularitatea ei, la
această măsură. Ne asumăm această nepopularitate de dragul oraşului.
DL. VICEPRIMAR DIACONU: Eu aş mai avea de adăugat, legat de prima problemă că
ne aflăm în situaţia foarte ciudată în care cel care este amendat trebuie să facă ulterior şi curăţarea
stâlpilor, nu o face, iar noi nu avem un serviciu care să cureţe aceşti stâlpi. De aceea în următorul
plen probabil vom veni cu un nou proiect de hotărâre pentru a se extinde serviciile de curăţare în
această zonă pentru că până acum s-au mai ocupat voluntari sau am mai făcut-o cum am putut.
Va trebui să ajungem la o soluţie profesionistă şi optimă pentru curăţarea stâlpilor.
DL. MOŞIU: Eu aş vrea să revin cu două interpelări mai vechi. Prima e legată de şantierul
din zona Podului Michelangelo, unde la începutul lucrărilor am solicitat şi aţi fost de acord cu
montarea de rampe pentru spălarea anvelopelor utilajelor care ies de pe şantier. Se pare că după
fiecare ploaie se poluează atât cu noroi cât şi cu praf. Am vrut să vă întreb dacă cineva este în
măsură să verifice dacă aceste rampe au fost executate sau nu pentru că încep ploile şi este o
situaţie delicată a străzilor din jurul şantierului.
DL. PRIMAR: Pot să vă răspund: se spală roţile maşinilor. Este posibil să mai fie scăpări,
e regretabil dacă sunt, dar le-am transmis solicitarea de a se spăla roţile şi am confirmarea că se
spală. Nu vă pot garanta că nicio maşină nu iese cu roţile nespălate. Vom mai atenţiona.
DL. MOŞIU: A doua interpelare se referă la Parcul Coronini şi anume la felinarul de la
intrarea în parc. Au mai trecut 4 luni şi au rămas doar cele 3 lanţuri triste acum. Răspunsul de la
Direcţia Tehnică a fost destul de hazliu şi anume dacă aş avea proiectul meşterului de la 1870
care a făcut felinarul. E mai simplu să luăm modelul de la castelul Huniazilor, de la intrarea de pe
partea stângă, există un ultim felinar în oraş şi se poate copia. E păcat, e cel mai vechi parc din
oraş şi chiar te întâmpină cu o intrare tristă şi chiar nu e corespunzătoare. V-am înmânat şi dvs
personal o carte poştală unde se vede foarte exact cum arată felinarul şi cred că e păcat să alterăm
o imagine de referinţă pentru oraş. Nu ştiu care e părerea dvs.
DL. PRIMAR: Coincide cu a dvs. Arată foarte bine în acea carte poştală şi cred că e o
idee bună să luăm modelul de la Muzeul de Istorie. E o variantă bună, pentru că un proiect din
păcate nu există ca să reproducem un felinar, dar avem acel model şi se poate face. Vom rezolva
conform sugestiei, mai ales că veţi vedea, în curând zona va avea un nou element de frumuseţe şi
de valoare inclusiv istorică. În curând va fi gata amenajarea din Piaţa Romanilor din vecinătate şi
cu ecleraj artistic al Bisericii şi cu statuia Sfântului Nepomuk amplasată într-o piaţetă pe care o
creăm acuma.
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D-NA JUMANCA: Mă adresez dvs. în triplă calitate, în aceea de consilier local, de
membru în Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional C.D. Loga şi în numele grupului
consilierilor PSD. Interpelarea noastră, la care aş dori un răspuns şi în scris se referă la stadiul
lucrărilor vis a vis de rezolvarea gravelor probleme generate de starea generală de degradare a
Colegiului C.D. Loga. Aş dori să vă aduc la cunoştinţă că aici la Loga lucrează 84 de oameni,
studiază 1072 de elevi iar vis a vis de rezultatele acestui colegiu, Loga a avut un procent de
promovare la examenul de bacalaureat de 99,5%, mediile de admitere la clasa a IX sunt cele mai
mari din tot judeţul, iar anul acesta este un record al diplomelor şi premiilor obţinute şi anume 99
de premii şi menţiuni obţinute la etapele judeţene, 15 elevi calificaţi la etapele naţionale, 4 în
loturile internaţionale, 2 în loturile naţionale şi 1 mediale de argint la olimpiada de informatică
din Australia.
DL. PRIMAR: Pot să vă spun cum stau lucrurile acolo. Din păcate proiectul de reabilitare
a unor clădiri cu fonduri obţinute prin acea colaborare cu Banca de Dezvoltare a Germaniei KFW
merge extrem de anevoios. La începutul mandatului, imediat după vacanţa de vară de anul trecut,
chiar am intenţionat să renunţăm la acest proiect, deşi termenii acordului sunt foarte favorabili.
Este un acord încheiat de precedenta administraţie, care este întocmit în termeni foarte favorabili
numai că la implementare lucrurile nu merg. După ce am transmis o scrisoare părţii germane în
termeni fermi, în ideea că ori reuşim să punem în practică prevederile şi atunci avem tot interesul
să colaborăm ori, dacă din diverse motive asta nu se poate sau nu poate merge mai repede atunci
să ni se comunice şi căutăm alte surse financiare, în toată sărăcia asta a noastră ca să ne rezolvăm
nişte probleme arzătoare. În 10 zile de la transmiterea acelei scrisori a venit o delegaţie
numeroasă din Germania şi după o discuţie furtunoasă, în care în prima parte se dădea vina pe
municipalitate, era vorba de precedenta administraţie, când eu am prezentat cum au stat lucrurile,
pentru că mă informasem foarte bine s-a făcut dovada că nu aici era vina. Lucrurile mergeau greu
şi nu vreau sa intru în detalii, datorită mecanismelor puse în mişcare pentru implementarea
acestui acord. Atunci am smuls un angajament ferm că pentru Lenau, pentru Loga şi pentru
Calderon se vor lua toate măsurile încât clădirile respective să intre în reabilitare. Într-adevăr la
Lenau lucrurile s-au şi mişcat mulţumitor, pentru mine, din momentul discuţiilor până când s-au
început lucrările. Modul cum decurg lucrările este deja alt subiect, eu vorbesc despre declanşarea
lor, intrarea lor efectiv în finanţare. Pentru Loga s-a făcut proiectul, iniţial acesta a fost agreat
apoi au apărut nişte observaţii la proiect, nişte controverse între proiectant şi consultanţii părţii
germane, fiecare operând cu alte standarde şi fiecare având dreptate în felul lui. Consecinţa a fost
că nu s-a putut lansa licitaţia, din moment ce proiectul nu a avut avizele de conformitate datorită
diferenţelor de optică şi de standarde cu care se opera de către specialiştii germani, respectiv cei
români. Pe cale de consecinţă, s-a ajuns în această situaţie în care nici astăzi nu avem lansată
licitaţia, dar în cursul acestei săptămâni proiectul va primi undă verde, dl. viceprimar dacă a mai
apărut vreo modificare vă rog să interveniţi şi astfel vom putea lansa licitaţia. Ce opţiuni am fi
avut? Nu aveam decât opţiunea să scoatem Liceul Loga din acest proiect, care repet, are o
finanţare convenabilă din partea germană şi să facem noi eforturi de a susţine financiar lucrarea
din resurse proprii. Până la urmă am optat să facem intervenţii în regim de avarie, ca să nu se
întâmple vreo nenorocire, să cadă vreo ţiglă sau mortar de pe pereţi şi să se accidenteze cineva.
Sigur că şi acei bani vor fi pierduţi când vor începe lucrările, dar să lăsăm clădirea aşa cum este
nu se poate. S-au făcut intervenţii în regim de avarie şi se vor face în continuare atât cât trebuie
ca să asigurăm securitatea copiilor, profesorilor şi a tuturor celor care intră în şcoală sau sunt în
vecinătatea şcolii. Sperăm ca după această săptămână să putem în sfârşit să organizăm licitaţia
pentru contractarea executantului acelei lucrări pe proiectul cu KFW.
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DL. ŢOANCĂ: Până intrăm în licitaţii ar trebui, mai ales că dl. viceprimar Diaconu are un
amendament la rectificarea de buget, pentru şcoli, ar trebui să întervenim cum spuneaţi, în regim
de avarie. Săptămâna trecută a căzut un candelabru de 25 de kg, era să omoare muncitorii de
acolo. Nu mi se pare normal ca elevi de clasa a 8-a care au promovat examenul cu 9,80 să facă
şcoală la Loga în pivniţă. Chiar dacă acei bani se pierd haideţi să începem de undeva că mai sunt
2 săptămâni. Cât priveşte Liceul Lenau, mâine am să îmi permit cu d-na directoare şi cu dl.
viceprimar Diaconu să venim până la dvs.
DL. PRIMAR: Sigur că nu e normal dl. consilier. Trebuie să asigurăm condiţii decente
pentru fiecare copil chiar dacă nu este atât de înzestrat cu capacităţi şcolare, daramite la un liceu
care este de elită. Am făcut, facem şi vom face şi în continuare aceste intervenţii în regim de
avarie. Aşteptăm să fim şi sesizaţi pentru că e greu de ştiut din primărie unde trebuie să se
intervină şi cu ce trebuie să se intervină.
DL. CIUHANDU: În vara aceasta din fericire am fost puţin prin ţară şi am rămas surprins
plăcut de modul cum arată oraşul Braşov nefiind acolo de cel puţin 15 ani. Cred că ar fi bine să
înceapă şi în Timişoara amenajarea de sensuri giratorii. Timişoara este plină de semafoare, toate
intersecţiile noastre sunt semaforizate. Aproape toate intersecţiile din Braşov şi nu numai au
sensuri giratorii, doar în Timişoara am auzit teoria aceasta, de 9 ani de când sunt consilier că e
mai bine cu semafoare decât cu sens giratoriu. Dacă mergi în Ungaria, fiecare localitate are la
intrare, în centru, fiecare stardă are sens giratoriu. Mă gândesc că atunci când au făcut studiile de
circulaţie cei din occident s-au bazat pe ceva. Nu înţeleg de ce în Timişoara nu se începe acest
lucru. Chiar şi cele pe care le avem, cum ar fi cel de la punctele cardinale, de la clinici, din
Lipovei la noi arată groaznic, cu buruieni, cu iarbă uscată. Cele din Sibiu şi cele din Braşov, o fi
temperatura mai bună pentru iarbă, sunt în permanenţă udate pe timp de noapte şi arată
impecabil. Cred că sunt lucruri minore, măcar cele pe care le avem să le amenajăm să arate mult
mai bine şi sunt convins că dacă aţi lua decizia să facem aşa ceva în Timişoara lucrurile ar începe
să se mişte mult mai bine. Ei aproape au renunţat la semafoare, doar câteva intersecţii mai sunt
semaforizate.
Cu siguranţă aţi văzut cu toţii la televizor cazul copilului din Bucureşti care a murit din
cauza câinilor comunitari. Cred că Timişoara are în continuare o problemă legată de câinii fără
stăpân. Am înţeles că în Parlament va fi aprobată de urgenţă o lege în acest sens, dar am văzut şi
la televizor şi la parlamentari şi în general la partea executivă din sfera politică toţi se feresc să ia
o decizie în sensul că trebuie să scăpăm de aceşti câini. Este anormal, într-o ţară, în secolul în
care trăim noi să îşi fie ruşine să recunoşti că e nevoie să dispară aceşti câini o dată şi pentru
totdeauna. Nu are nimeni curajul să spună că trebuie strânşi de pe străzi şi dacă nu avem bani să îi
ţinem şi să le dăm de mâncare atunci trebuie să dispară. Nimeni nu are curajul, toată lumea se
fereşte. M-am uitat la parlamentari de toate culorile politice, la primari viceprimari şi nu îmi
venea să cred; toată lumea recunoaşte problema, dar nimeni nu are curajul să spună nu avem bani
să-i ţinem şi nici nu avem spaţii suficiente. Există două soluţii, ori societăţile şi ONG-urile care
vor să ţină câinii respectivi pe cheltuiala lor şi pe banii lor să îi ţină, dar dacă nu administraţia
locală va trebui să ia măsuri radicale. Îmi aduc şi acum aminte la dezvelirea unui monument pe
str. Alba Iulia, aproape de acea fântână, se întâmpla acum un an şi ceva, la o delegaţie germană,
cine credeţi că a fost elementul principal şi pitoresc al monumentului? Un câine comunitar a fost
fotografiat de toată presa şi cetăţenii germani fotografiau în mijlocul mulţimii. Ne face de ruşine
şi mi-a părut rău să constat că oamenii nu au fost foarte deranjaţi de faptul că a murit un copil. De
data asta a murit cineva. Sunt convins că dacă la Spitalul Judeţean sau la Spitalul Municipal se
întreabă câte persoane sunt muşcate de câini pe stradă atunci poate vom constata că e o problemă
reală.
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O altă problemă pe care o ridic la intrarea în cel de-al doilea an de mandat al dvs se referă
la locurile de parcare şi sper ca acestea să fie pentru dvs, aşa cum aţi declarat şi în campania
electorală o prioritate. Poate ar fi indicat ca actualul consiliu local împreună cu executivul să
încerce un sistem pilot într-un cvartal de blocuri. Avem foarte multe cvartale de blocuri care au
mii de mp cu buruieni cu garaje de tot felul autorizate sau nu, în care unii îşi ţin maşini, alţii
zarzavaturi şi nu e normal aşa ceva şi să se ia unul unde nu sunt garaje, că banuiesc că există, să
facem un sistem pilot să le arătăm asociaţiilor de proprietari şi locatari ce se poate face acolo.
Până la urmă trăim într-o societate în care trebuie să plătim pentru faptul că ne parcăm o maşină
undeva şi trebuie să suportăm un cost dacă vrem să fim şi civilizaţi. Luaţi vă rog frumos această
iniţiativă pentru că este nevoie să se înceapă. Un sistem pilot, în câteva luni de zile până începe
iarna se poate prezenta deja asociaţiilor pentru că nu e o avere, cred că găsim atâţia bani, e vorba
de câteva sute de mii de lei ca să amenajezi şi vedem ce înseamnă ca şi costuri un loc de parcare
pe care cineva trebuie să îl suporte dacă îl vrea acolo. Sunt zone, cum ar fi Calea Aradului, în
care s-au încercat toate măsurile, sunt doar sensuri unice pe toate străduţele şi dacă ai cumva o
maşină mai lată s-ar putea să nu mai poţi să treci printre maşini. Dacă te duci în spate se văd
buruieni, locuri cu pământ şi nişte garaje care în ultimii 20 de ani s-au construit pe zona
respectivă. Au oamenii garaje? Nicio problemă, îi dăm un loc gratuit în loc de garajul respectiv
dacă şi l-au construit, dar putem să eficientizăm zona respectivă.
Ultima rugăminte a mea este legată de Liceul Lenau. Există deja o suprafaţă de teren pe
care municipalitatea o are pentru viitoarea construcţie a noii clădiri. Din păcate a trecut un an de
zile, am înţeles că s-au terminat toate problemele legate de suprafaţa de teren, dar eu aş vrea să
încercăm până în decembrie să scoatem la licitaţie proiectul tehnic pentru ca în trei ani de zile,
cât mai avem de mandat, să reuşim să terminăm construcţia respectivă. Sunt acolo probabil 4-5
milioane de euro, dacă o bugetăm pe bugete multianuale şi cu ajutorul Guvernului, care a primit
în Timişoara 70% din voturi, mi se pare normal ca cei în jur de 20 de parlamentari să facă ceva să
aducă bani de la Guvern pentru construcţia respectivă. Altfel batem pasul pe loc. Eu m-am
interesat în ce stadiu e şi încă nu s-a scos la licitaţie, nu este poziţie bugetară şi am zis că dacă
anul acesta nu reuşim să scoatem la licitaţie proiectul atunci cu siguranţă anul viitor nu avem cum
să bugetăm şi nu poate să înceapă nimic.
DL. PRIMAR: Da dl. consilier, aşa este. Şi mie îmi place cum au fost rezolvate
problemele acestea de urbanism, intersecţiile şi multe alte lucruri şi în Braşov şi în Sibiu şi în alte
oraşe din România. Trebuie să recunoaştem că am rămas în urmă mult de tot la capitolul
infrastructură urbană. Nici eu nu am înţeles de ce specialiştii din Timişoara nu agrează deloc
sensurile giratorii. Şi eu am venit ca fan al sensurilor giratorii şi încă sunt şi voi rămâne convins
că sensul giratoriu este o soluţie foarte bună. Sigur că ei, specialiştii în trafic, au argumente atunci
când optează pentru semafoare şi dau şi anumite exemple din alte părţi. Eu personal am văzut că
într-adevăr în diverse oraşe se adoptă diverse soluţii. În Berlin, spre exemplu sunt de departe
predominante semafoarele, semafoare care lucrează sincronizat, controlat prin computer, printrun sistem inteligent al traficului, aşa cum încercăm să facem şi noi. În majoritatea oraşelor însă,
în ultimii 20 de ani, intersecţiile au ajuns să fie cele mai delicate şi să fie orientate spre sensuri
giratorii şi promovăm sensurile giratorii în Timişoara. Lucrările din Piaţa Bălcescu vor crea un
sens giratoriu acolo, dar unul nu în formula cea mai clasică, în sensul că giraţia nu este un cerc ci
sub o formă ovaloidă, dar este sens giratoriu. Vom căuta să facem cât mai multe în oraş.
În privinţa aspectului sensurilor giratorii, sunt frumoase şi cele din Braşov şi cele din Sibiu
şi Deva şi din alte oraşe, dar nu ştiu câţi aţi văzut sensurile giratorii din Franţa, sunt opere de artă,
mai ales din partea de sud a Franţei. Fiecare sens giratoriu este un aranjament vegetal de un
rafinament desăvârşit. E o plăcere pur şi simplu să te uiţi la ele. Vom avea în curând pentru toate
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sectoarele Timişoarei firme de întreţinere a spaţiilor verzi, pentru că ştiţi ce probleme am avut şi
acolo cu licitaţiile, abia acum suntem în faza de contractare. Am avut o situaţie foarte neplăcută
în această privinţă, a întreţinerii spaţiilor verzi şi respectiv a fântânilor din Timişoara. Deviez
puţin şi vă spun că fântânile din Timişoara, în loc să funcţioneze pe timpul verii, când era cea mai
bună oportunitate şi nevoie de puţină răcoare, în majoritatea lor au fost nefuncţionale pentru că
firma care le-a avut în întreţinere şi-a bătut joc, le-a jefuit efectiv. Au dispărut pompe, au dispărut
computerele de control al irigării în zonă. Astea sunt dificultăţi cu care ne confruntăm şi cărora le
găsim soluţii, nu doar le căutăm, dar în mod inevitabil traversăm anumite perioade de timp când
ochiul oricui vede că ceva nu e în regulă. Nu e culpa noastră că s-a întâmplat aşa, dăm peste
parteneri care se dovedesc total neserioşi şi care ne crează probleme.
În privinţa câinilor vă amintiţi când am avut dezbaterea privind noul regulament de
gestiune al populaţiei canine. Eu am spus atunci, cum am spus şi vis a vis de ce se întâmplă în
Piaţa Victoriei. Nu trebuie să aşteptăm să se întâmple tragedii ca să luăm măsuri ci trebuie să
acţionăm anticipat. E absolut înfiorător ce s-a întâmplat în Bucureşti şi nu este prima dată. Să ne
amintim că un japonez a fost omorât de câini în Bucureşti, a mai fost o bătrână la un moment dat
omorâtă tot de câini şi iată acuma e un copil. Nu e în regulă, nu putem să rămânem pasivi. Noi să
ştiţi că nu v-am făcut o informare până acum. Am acţionat în urma adoptării acelei hotărâri şi
până în momentul de faţă avem 1600 de câini sterilizaţi, de la data respectivă şi până acum, din
care 200 au fost sterilizaţi prin clinici mobile. Aici avem o problemă cu cetăţenii. Cu toate
eforturile noastre de a crea o clinică mobilă, nu ştiu dacă a mai făcut cineva în ţară aşa ceva, de a
o duce acolo aproape de cetăţeni, de a face sterilizarea gratuit, veneau 20-30 de cetăţeni pe
săptămână cu câinii, oricâtă propagandă am făcut. Nu e în regulă în termeni de atitudine civică.
Cei mai mulţi câini apar pe stradă din gospodăriile cetăţenilor care ţin mulţi câini. Puii sunt scoşi
în stradă şi de acolo apar. Că mai vin 2 – 3 de prin vreun sat din vecinătate, asta e total neglijabil.
În majoritatea lor covârşitoare câinii de pe stradă provin de la cei care deţin mulţi câini. Sigur că
noi trebuie să venim acum şi cu partea a doua din hotărârea adoptată de dvs şi să aplicăm acele
taxe pentru cei care cresc multe animale, respectiv să-i penalizăm pe cei care nu şi le sterilizează.
Am hotărât asta şi trebuie să punem în practică. Nu avem încă amenzi date, aţi remarcat şi vis a
vis de mâzgălirea zidurilor şi de orice că am adus o altă abordare la nivelul Poliţiei Locale. Am
mers pe un principiu de tratament elegant al situaţiilor şi Poliţia Locală face mai întâi notificări.
Am parcurs aceste etape de notificări şi acum urmează să venim cu sancţiuni. Se vor plânge unii
pentru sancţiuni, dar este opţiunea lor să ajungă să fie sancţionaţi. Noi am venit mai întâi cu
duhul blândeţii şi doar i-am atenţionat să îşi rezolve problema. De asemenea 1700 de câini au
fost cipaţi. Dacă vă uitaţi prin oraş veţi vedea că peste jumătate din câinii Timişoarei, la ora
actuală sunt cu crotaliu în ureche. Au trecut pe la noi, au fost luaţi în evidenţă, au fost sterilizaţi.
300 de câini au fost adoptaţi. Acesta este bilanţul pe care vi-l putem prezenta. Mai avem foarte
mult de muncit până când să ne putem declara mulţumiţi, dar un progres uriaş este făcut. Nu
trebuie să fie mii de câini pe stradă pentru a se întâmpla nenorociri. Se pot întâmpla şi cu unul,
doi.
Legat de parcări şi garaje, avem o situaţie cumplită în oraş. Eu nu cred că există oraş în
România în care să existe mai multe garaje decât în Timişoara. Majoritatea şi cred că nu greşesc
când spun asta, sunt deja în regulă, cu toate actele, nu prea avem mare lucru de făcut. Avem acum
în derulare lucrări de amenajare complexă în Cartierul Soarelui şi pe Calea Buziaşului. În Calea
Buziaşului nu am intrat efectiv pentru că e aceeaşi firmă SDM-ul care execută lucrările şi nu am
vrut să deschidem un front prea larg. În cadrul acestor lucrări se va face o amenajare complexă şi
completă. Se vor reabilita, respectiv realiza unde este cazul carosabile, trotuare, locuri de parcare,
spaţii verzi, locuri de agrement. Veţi vedea noi soluţii promovate, astfel încât pe de o parte să
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reducem cantitatea de noroi ajuns pe carosabil şi pe cale de consecinţă şi cantitatea de praf în faza
următoare şi de asemenea să putem avea cât mai multe locuri de parcare. Nu ştiu dacă mai există
vreun alt cartier în Timişoara în care să putem face şi avem un proiect în derulare, cum vă
spuneam, să facem exact ce aţi spus dvs, decât Calea Buziaşului. În Calea Buziaşului nu prea sunt
garaje. E un cartier mai mic, e adevărat, dar e destul de dens populat pentru că acolo blocurile
sunt unul lângă altul şi cartierul are acum faţă de ghetou. Maşinile stau într-o debandadă totală,
între blocuri, pe pământ pentru că nu e nimic amenajat şi intervenţia pe care o vom face va fi una
care va schimba radical faţa acelui cartier. Şi acolo vom încerca să promovăm soluţii care pot fi
luate şi cu titlu de exemplu. Şi în Cartierul Soarelui vom promova, dar în cartierul Soarelui din
păcate sunt zone unde aşa soluţii bune am avea de aplicat, dar nu putem să le aplicăm din cauza
garajelor.
DL. MOŞIU: În 2010 am făcut o deplasare la Belgrad cu reprezentanţii de la ADP. Am
stat acolo 2 zile iar cei de la Belgrad aveau în 2010, 11 cvartale de parcări supraterane. Parcările
supraterane au multiple avantaje şi anume: pot fi amplasate peste garajele existente, pot fi
amplasate în zonele istorice, deoarece pe exterior pot fi puse mesh-uri de reclamă sau verdeaţă şi
au un timp de execuţie de maxim o lună, o lună jumătate pentru 100-200 locuri de parcare. Costul
unui mp pentru aceste parcări, împreună cu rampa şi sistemul de bariere era atunci în jur de 230
de euro. Am prezentat această acţiune la faimoasa Direcţie Tehnică şi mi s-a spus că nu este
oportună. Noi considerăm că este în orice moment oportună, mai ales că avantajul este de a putea
fi amplasate atât în zonele de locuinţe cât şi în cartierele istorice, la un cost modic, faţă de
problemele pe care le întâmpănăm cu o parcare subterană şi faţă de timpul operativ în care ele pot
fi terminate. Eu cred că ar trebui la nivel de consiliu local şi dvs să urgentăm această problemă, să
începem cu un cvartal, într-o zonă aleasă de cei de la urbanism. E o soluţie eficentă care ar tripla
numărul de locuri de parcare şi pe categorii. Ele au un anumit număr de locuri de parcare pentru
abonamente, pentru cei care locuiesc în zona respectivă, un alt număr pentru cei care vin
ocazional ş.a.m.d. Spaţiile laterale se pot închiria contra cost pentru a se plăti utilităţile sau
persoana care supraveghează. E cel mai simplu mod de a se rezolva o parte din această problemă
acum. Până când rezolvăm cele subterane, care durează, vă rog să luaţi în calcul. În Belgrad ei au
un director care răspunde de parcări, care ne-a plimbat atât în centrul istoric, cât şi în cartierele
mărginaşe şi am văzut cât de bine arată. Unele erau cu verdeaţă, altele erau cu mesh-uri sau
placate cu oglinzi care să reflecte clădirile istorice din zonă. Aşa ceva există şi la Budapesta.
DL. ŢOANCĂ: În mandatul trecut, împreună cu colegul meu dl. consilier Ciprian Bogdan
am promovat un proiect de hotărâre pe care l-am şi retras, privind sistematizarea parcărilor între
blocuri. A fost un subiect care a împărţit opinia publică în două. Practic proprietarii de maşini ar
fi fost de acord contra unei sume modice să aibe un loc de parcare bine determinat, în schimb
bătrânii sau cei care nu posedau autoturisme au făcut un scandal imens. Nu pot doi consilieri
locali sau trei, e nevoie de o viziune în forţă a executivului pentru a sistematiza aceste probleme.
Nu ne deranjează atât de mult garajele, sunt zone care ar putea fi amenajate sau pur şi simplu ar
putea fi delimitate şi ar fi zeci, sute de oameni care pentru 100 sau 200 de lei pe an şi-ar lăsa
maşina acolo. Trebuie o viziune şi o intervenţie în forţă pentru că subiectul este controversat.
Vom avea şi oameni care sunt de acord, dar vom avea şi cârcotaşi de serviciu care nu sunt puţini.
Am fost acuzaţi că ducem parcările acasă etc. Erau nişte bani publici pe care îi foloseam pentru
respectivele cartiere. L-am retras, nu am avut curajul să îl promovăm şi dacă dvs aveţi o viziune,
să o facem cât mai repede pentru că restanţele sunt istorice.
DL. PRIMAR: E un subiect delicat. Aşa este, trebuie să reflectăm asupra lui. În privinţa
tipului de parcări, eu sunt ferm convins că soluţia cea mai bună este parcarea supraterană. De
aceea am şi declanşat procesul de realizare a acestor parcări. Dl. viceprimar Stoia are sarcina să
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finalizeze caietul de sarcini pentru a scoate la licitaţie pentru un parteneriat public privat de
realizare de parcări supraterane pentru zona centrală pentru că ne arde. Sperăm să finalizăm cu
succes licitaţia pentru reabilitarea centrului istoric şi atunci transformarea centrului istoric în zonă
pietonală evident că necesită rapid să avem parcări de jur împrejur. Soluţia de a avea parcări
supraterane e şi după părerea mea mult mai potrivită Timişoarei decât cea cu parcări subterane. În
Timişoara vrem să facem pentru început o parcare supraterană în zona Parcului Brătianu, o alta
pe Popa Şapcă, în final acolo unde este un loc pentru această destinaţie în planul zonal şi acum
am descoperit, pentru că noi trebuie să ne descoperim patrimoniul, nu avem o evidenţă clară a lui,
că acolo unde era grădina de vară a fostului restaurant Cina, terenul este al municipalităţii. Acolo
s-ar potrivi, sigur vom intra într-un litigiu cu cei care nu vor recunoaşte ceea ce este înscris în
Cartea Funciară şi în toate documentele noastre, dar vom rezolva problema, şi acolo s-ar putea
realiza aşa ceva. Evident trebuie să facem între blocuri, unde avem spaţii, pentru că este soluţia
cea mai bună şi această soluţie se potriveşte şi pentru zone istorice, pentru că se dă aspectul
exterior în ton cu clădirile istorice dacă se vrea asta şi se potriveşte şi cu zonele moderne, pentru
că se poate da un aspect exterior ultra modern.
DL. MOŞIU: Eu vă mulţumesc dl. primar, dar să ştiţi că veţi avea mari surprize datorită
operativităţii cu care se pun în operă aceste parcări. Vor fi probleme la nivel de primărie.
DL. PRIMAR: Mă preocupă în mod nemijlocit. Veţi vedea că nu vom lăsa problema să
treneze. Mai sunt dator cu un răspuns legat de noua clădire pentru Liceul Lenau. Pot să vă
informez că am declanşat proiectul respectiv, studiul de fezabilitate este încheiat şi am avea
nevoie de un milion de lei pentru a da drumul proiectului. Eu regret că nu s-a întâmplat asta
măcar în urmă cu o zi pentru a avea la comisia 1 un amendament pentru proiectul pe care l-am
prezentat, dar cred că veţi fi de acord la rectificarea de buget, pentru a putea da drumul la licitaţie
imediat.
DL. CIUHANDU: Vă mulţumesc mult pentru asta şi chiar insist să încercăm să se facă
proiectarea anul acesta pentru că altfel nu putem să îl bugetăm pentru anul viitor.
DL. PRIMAR: Ne-am mişcat cât s-a putut de repede, dar aceste etape sunt şi ele
consumatoare de timp. Studiul de fezabilitate trebuie făcut, de acolo urmează proiectul tehnic şi
asta e. Birocraţia e cronofagă, dar o învingem până la urmă. Va fi prima şcoală de la revoluţie
încoace care se va realiza în Timişoara şi cred că ar fi şi vremea după 24 de ani.
DL. ORZA: Aş dori să intervin şi eu având în vedere discuţia legată de nevoia de parcări.
Evident zona centrală e cea mai cu cerinţă din punctul acesta de vedere. Dacă tot se vorbeşte de
nevoia de locuri de parcare de la cartierele mărginaşe şi până în centru, nu înţeleg atunci când se
iau decizii şi se pun în practică nişte soluţii de ce dispar locuri de parcare. De exemplu pe Piatra
Craiului, pentru o pistă de biciclete, care din punctul meu de vedere este inutilă, pentru că există
una aici de pe CD Loga şi merge pe BV. Republicii, spre Piaţa 700, s-a mers spre o variantă cu o
pistă de biciclete prin faţa blocurilor de pe Piatra Craiului, s-a lăţit trotuarul de la magazinul
Sportul şi au dispărut o grămadă de locuri de parcare de acolo, plus cele de pe intrarea Măceşilor.
Acolo, pe Piatra Craiului este o nebunie să îţi găseşti loc de parcare şi dacă tot vorbim de nevoia
de a aduce în plus la patrimoniul oraşului locuri de parcare cred că ar trebui să ne gândim când
operăm cu soluţii de genul acesta.
DL. PRIMAR: S-au pierdut cel mult 3 locuri de parcare în zonă şi eu am altă părere în
privinţa pistei. Vom avea piste foarte bune pentru că am lărgit trotuarul tocmai pentru a putea
oferi o parte pentru pistă pe ambele laturi, şi în zona clădirii Piariştilor şi vis a vis. Atât pietonii
cât şi bicicliştii vor putea să circule liniştiţi în acea zonă. Eu cred că va fi apreciată realizarea,
când ea va fi finalizată. Dincolo am pierdut nişte locuri de parcare pentru că am vrut ca acel scuar
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să devină pietonal aşa cum se cuvine în zona centrală. Maşinile erau parcate până aproape de
Piaţa Victoriei.
DL ORZA: Erau parcate până la cele două intrări în ganguri, intrări care deservesc la
rândul lor parcări de cvartal acolo în interior. Zona era oricum pietonală de la acei stâlpi de
blocare a circulaţiei.
DL. PRIMAR: Şi după ce am făcut noi amenajarea le-am văzut personal, când am mers să
văd stadiul şantierului erau maşini până departe. Chiar ieri am vorbit cu dl. director Chiş când am
fost acolo era plin de maşini parcate. I-am spus să pună semne de oprire interzisă pentru alţii
decât riveranii, care trebuie să intre în curţi.
DL. ORZA: Acum da pentru că s-au scos stâlpii de oprire a circulaţiei. Eu mi-am permis
să vă spun părerea celor care locuiesc acolo şi veţi vedea cât de mulţumiţi vor fi de amenjarea
respectivă. Eu am spus-o de bună credinţă.
DL. PRIMAR: Nu vă acuz. Pot fi percepţii diferite, nu e nicio supărare. Eu cred că am
făcut frumos acolo, vom schimba şi acele jardiniere care nu sunt prea frumoase, dar astea le
aveam pe stoc şi le-am pus acolo ca să blocăm intrarea maşinilor. Şi acea zonă va primi altă faţă
decât cea pe care a avut-o până acum. Pentru că am vorbit de înfrumuseţarea oraşului vă dau o
veste bună, în mass media în mod sigur ea a apărut deja, am reuşit să încheiem cu succes licitaţia
pentru proiectul amenajarea malurilor Begăi. A expirat şi termenul de contestaţie ieri, avem deja
o firmă executantă, e o firmă din Arad, Tehnodom se numeşte şi vom da drumul acestui proiect
foarte important cât de curând. Sperăm să finalizăm cu succes şi licitaţia pentru centrul istoric.
DL. ŢOANCĂ: Avem pe bugetul în curs o sută de mii de ron SF şi PT pentru Lenau deci
putem intra pentru a scoate la licitaţie proiectarea.
DL. PRIMAR: Să vedem cât am consumat pentru SF, dl. Costa? Trebuie să facem o
rectificare a sumei, noi avem poziţie în buget, dar suma nu corespunde pentru că atunci când am
prevăzut suma n-am vrut să blocăm bani mulţi pentru că nu aveam certitudinea că ajungem în
timp util să lansăm şi etapa a doua. Ajungând într-un timp bun şi la această etapă trebuie să facem
o rectificare şi până ajungem acolo vom vedea unde intervenim ca să suplimentăm această sumă.
DL. ŢOANCĂ: Asta înseamnă că procedura poate să înceapă în paralel, pentru că avem
proziţie prinsă în buget.
DL. ORZA: Trecem la ordinea de zi.
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru
PURCELD MIRCEA OCTAVIAN.
Dl. ORZA: Cine este pentru ?
-

19 voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local pentru
CAPREA VASILE.
Dl. ORZA: Cine este pentru ?

16

-

19 voturi pentru
1 abtinere

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului FOLICĂ
PETRICĂ.
Dl. ORZA: Ii dau cuvantul domnului Alfred Simonis, presedintele Comisiei de Validare.
Dl. Simonis da citire raportului Comisiei de Validare.
Dl. ORZA: Inainte de a-l invita pe domnul consilier sa depuna juramantul va propun sa
aprobam aceasta validare. Cine este pentru ?
-

17 voturi pentru

Domnul Folica depune juramantul
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului STOIAN
FLORIAN.
Domnul Simonis da citire raportului Comisiei de Validare.
Dl. ORZA: Cine este pentru ?
-

16 voturi pentru

Domnul Stoian depune juramantul.
Dl. PRIMAR: Doresc sa adresez un calduros bun-venit noilor consilieri si sa-mi exprim
convingerea ca vor fi consilieri activi si ca vom avea o colaborare la fel de buna ca cea pe
care am avut-o cu regretatii consilieri care ne-au parasit. Succes si felicitari!

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei II – pentru dezvoltare
urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei IV – pentru administraţie
locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul
Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Dl. ORZA: Cine este pentru ?

17

-

18 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
Adresa nr. 2032/29.07.2013 a Curţii de Conturi- Camera de Conturi a Judeţului Timiş,
înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2013 – 022375/05.08.2013 –referitoare
la Decizia nr. 79/29.07.2013 privind Raportul de audit financiar
Dl. MOSIU: Doresc sa fac cateva precizari cu bunavointa dumneavoastra. Este un semnal de
alarma destul de curios, al patrulea in decurs de 2 ani, ma refer la Curtea de Conturi, Garda
Financiara si un control intern, si cu voia dumneavoastra as vrea sa clarificam. La punctul 7 se
specifica ca obiectul controlului l-a constituit verificarea modului de derulare a contractului
incheiat de S.C. ROSIGN S.A. Timisoara in calitate de executant si Consiliul Local al
municipiului Timisoara in calitate de beneficiar. Perioada verificata 2010-2012.
Va rog sa fiti atenti ca este vorba de Consiliul Local, ce s-a constatat si cred ca un coleg
de–al nostru este in aceasta comisie si ne poate da clarificari.Am inteles ca nu este exacta
constatarea. Abaterile financiare constatate au scos in evident faptul ca decontarea peste
prevederile contractuale a unor cheltuieli facturate de catre S.C. ROSIGN S.A. Timisoara si
receptionate nelegal de catre UAMT Timisoara s-a facut cu incalcarea prevederilor art. 18 si art.
30 din contractul privind lucrarile de semnalizare rutiera din municipiul Timisoara incheiat in
12.12.2001
Valoarea estimativa a pagubei constatate prin incalcarea prevederilor contractuale stabilite
de auditorii publici externi si a constatarilor comisarilor Garzii Financiare, un control care a avut
loc luna trecuta, pentru perioada 2010-2012 , este de 3 075 815,25 lei. La aceasta valoare se vor
adauga si dobanzile aferente calculate potrivit cu prevederile circulatiei Bancii Nationale.
Aceasta valoare de 3 milioane reprezinta 700 000 euro in 2 ani de zile, adica in jur de 30 000 euro
lunar. Acum constatarile dansilor, si vreau sa va intreb domnule primar care este pozitia
dumneavoastra si a noastra implicit este urmatoarea: analizarea si dispunerea dupa caz a
masurilor legale de stabilire in timp si de recuperare a prejudiciului impreuna cu beneficiile
nerealizate, dobanzi, penalitati a prejudiciului cauzat bugetului institutiei prin utilizarea nelegala
a creditelor in perioada 2010-2012, in cazul contractului privind lucrarile de semnalizare rutiera
din Timisoara, derulat cu S.C. ROSIGN in valoare de 3 075 815,25 lei. Termenul de finalizare si
de raportare a masurilor este 31.10.2013.
Nerecuperarea prejudiciului, ca urmare a nedispunerii si neurmaririi de catre conducere a
masurilor transmise de catre Curtea de Conturi constituie infractiune si se pedepseste cu
inchisoare de la 6 luni la 3 ani, conform prevederii Legii nr. 94/1992- privind organizarea si
functionarea Curtii de Conturi, republicata.
Eu vad ca e vorba de Consiliul Local. Acest prejudiciu are legatura cu Consiliul Local si
ni se imputa…

Dl. TOANCA: Cu Consiliul Local de acum 10 ani. Domnule primar, cu tot respectul , ce cauta
acest material pe ordinea de zi ? In 9 ani de mandate nu am avut de a face nici macar ca
informare. Pentru ce se arunca responsabilitati in urma unor controale normale de la executive
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sau anumiti oameni din executive din toate timpurile,catre consiliul local? Ce lagatura au cei 27
de consilieri cu aceste probleme?
Dl. MOSIU: Ce legatura avem noi ?
Dl. TOANCA: Ca material informative e o.k. dar scoateti-l de pe ordinea de zi. Nu stiu cine a
fost cu idea asta genială ?
Dl. MOSIU: E atributia Directiei Tehnice, nu avem nici un fel de legatura cu prejudiciul cauzat
de Directia Tehnica noi ca si Consiliu Local.
Dl. TOANCA: Pe un contract semnat in urma cu 12 ani. Nu e tema fisei postului consilierilor.
Dl. PRIMAR: Sa vina domnul Secretar Cojocari. Acest material a fost trecut pentru
informare.Asa am fost eu informat.
Dl. TOANCA: In afara sa-l luam la cunostinta si sa-l ignoram sub forma de vot pentru ca nu
putem vota niste lucruri pe care nu le cunosti si care nu intra in atributiile noastre de consilieri.
Dl. PRIMAR: Nu este proiect de hotarare, este o adresa de informare.
Dl. TOANCA: Am luat la cuostinta. Domnule presedinte, sa trecem peste.
Dl. MOSIU: Valoarea estimativă a pagubei constatate .. perioada 2010-2012
Dl. TOANCA : Am vazut, stiu si eu sa citesc.
Dl. PRIMAR: Vis-à-vis de acest subiect pot sa va spun cate ceva pentru ca eu a trebuit sa dau un
raspuns si desigur ca acesta este un subiect delicios pentru mass-media. Lucrurile nu sunt chiar
asa cum par la prima privire. Eu am fost pus in situatia sa dau un raspuns pentru ceea ce s-a
intamplat in legislatura anterioara 2010-2012. Ma refer doar la aceasta perioada si nu la crearea
ROSIGN, semnarea contractului…
Nu stiu cum ati fi procedat oricare dintre dumneavoastra in fata unui raport al Curtii de
Conturi in care era invocat un raport al unui control al Garzii Financiare si in care ti se cerea sa
recunosti ca prejudiciu pentru primarie ceva ce dupa logica mea nu putea fi acceptat ca prejudiciu
si vin cu exemple concrete. Eu am fost pus in postura avocatului conducerii anterioare a
primariei. Niciodata nu am jucat rolul de avocat si m-am straduit sa fiu cat se poate de obiectiv.
In momentul in care se considera prejudiciu faptul ca ai platit, nu stiu cate, 5 semafoare care au
fost montate si stalpii aferenti lor care au fost montati care pot fi vazuti acolo, pe motiv ca nici
semafoarele, corpurile semafoarelor si nici stalpii nu figurau in inventarul firmei furnizoare. Eu
cred ca domnul Ciuhandu nu avea cum sa controleze firma ROSIGN sa vada daca are pe
inventar sau nu are pe inventar aceste obiecte. Comisia de receptie a primariei avea de mers pe
teren, de constatat ca cele 5 semafoare sunt montate asa cum prevede contractul si sa le
receptioneze. Ori asemenea receptie este constatata de catre Garda Financiara ca invalida, si
prejudiciul e in valoare de…
Eu am dat un raspuns de respingere a acestui prejudiciu. Consider ca nu a fost prejudiciu
acolo. Dupa aceea s-a considerat ca intr-o anumita zona unde s-a vopsit, nu putea sa se vopseasca
pentru ca iarasi vopseaua nu era gasita in inventarul firmei in cantitatile care rezultau dintr-o
anumita socoteala facuta de comisarii Garzii Financiare pe baza nu stiu caror normative.
Eu pot sa spun ca acea comisie care a receptionat zonele vopsite nu a constatat ca sunt
vopsite de adevaratelea acum 3 ani acele zone ? Pe ce temei sa spun eu ca n-au fost vopsite ?
Daca existau documente intocmite de o comisie care a fost la fata locului cel putin asta
pretind. Cine poate sa faca expertize, sa dovedeasca ca atunci s-a pus vopsea, ca s-a pus intr-un
strat de grosime corespunzatoare?
Astfel de prejudicii eu nu puteam sa le accept si prin urmare suntem acum intr-un
litigiu pe acest subiect. Nu eu personal, institutia primariei cu institutia Curtea de Conturi care la
randul ei a preluat fara sa faca propria auditare, a preluat de la Garda Financiara. Asta este
situatia. E mult mai complexa de cum pare la prima privire. Ceea ce in mod categoric nu era in
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regula inainte si eu nadajduiesc ca am reusit sa corectez aceasta neregula. Se intrunea Comisia
de Circulatie care intamplator continea si oameni aflati in conflict de interese cu societatea
Rosign, constata ca este nevoie de nu stiu ce semne, nu stiu de cate, de unde si urmare a acelei
constatari din Comisia de circulatie semnele apareau si apoi erau decontate. Asta nu era in regula.
Am schimbat componenta Comisiei de circulatie in fapt nu mai e nimeni in conflict de interese
acolo si ca procedura nu se pot face plati pe baza parerii unei comisii si numai pe baza de
semnatura a cuiva din executuiv: primar, viceprimar la un nivel corespunzator. Lucrurile acestea
le-am corectat. De asemenea am cerut atentie maxima la toata lumea implicată sa nu ne mai
trezim cu semne care sunt puse nejustificat pentru ca si eu am vazut ca orice cetatean al
Timisoarei o multime de semne carora nu le vad logica. Nu se poate ca de la Spitalul Judetean si
pana la AEM sa ai pe fiecare stalp, sunt 36, cate doua semne, numai ca soferii de salvare sa vada
ca acolo sunt stalpi. Se putea da cu putina vopsea fosforescenta si era mult mai simplu.
Sunt o multime de astfel de situatii in care lucrurile nu sunt in regula din punct de vedere
al bunului simt dar din punct de vedere al unei relatii comerciale lucrurile sunt in regula.
Dl. TOANCA: Domnule secretar de ce ati pus pe ordinea de zi astfel de material?
Dl. SECRETAR: Domnule Toanca, cu tot respectul, eu am 3,5 dioptrii, vad ca dvs. nu
purtati ochelari, dar daca citeati adresa Curtii de Conturi, initiale, scrie asa: in termen de 30 de
zile de la primirea deciziei, ordonatorul principal de credite, Primarul municipiului Timisoara va
transmite la sediul Camerei de Conturi , Procesul-verbal al sedintei Consiliului Local avand ca
ordine de zi analizarea raportului de audit financiar si a masurilor…
Dl. TOANCA: Domnule secretar , dumneavoastra sunteti angajat al Curtii de Conturi?
Mergeti acolo sa luati salariul. De cand ne dicteaza Curtea de Conturi ordinea de zi a Consiliului
Local?
Dl. SECRETAR: E trecut in legea lor.
Dl. TOANCA: Nu ma intereseaza.
Dl. SECRETAR: E trecut in legea lor ca dumneavoastra ca alesi ai poporului sa luati la
cunostinta si sa analizati.
Dl. TOANCA: Ce sa analizez?
Dl. SECRETAR : Exact ce a facut domnul viitor candidat de primar, domnul Nonu.
Dl. MOSIU: Va rog sa nu dezinformati.Domnule primar, daca totul este in ordine,v-as
ruga sa ne spuneti care sunt demersurile care le-au luat juridicul,ce prejudiciu cere de imagine
Primaria la Curtea de Conturi si la Garda Financiara ?
Am ajuns intr-un impas noi ca si consiliu local si eu nu stiu daca cineva are sau nu un
interes in aceasta faimoasa comisie tehnica care stiti cum este . Ce treaba avem noi cu asta?
Dl. PRIMAR: Nu cred ca isi pastreaza o traditie negativă dar daca aveti elemente sa o
considerati astfel imi faceti un serviciu daca le dezvaluiti si evident ca vom actiona prompt pentru
a corecta ceea ce e de corectat.
Dl. MOSIU: Nu negative.
Dl. PRIMAR: Eu pentru linistea mea in primul rand, ca ordonator de credite pentru ca
intotdeauna am fost extrem de atent la legalitate si la cheltuirea banului public. De aceea in toate
raspunderile pe care le-am exercitat pana acum eu nu am avut nici macar o amenda de platit si nu
vreau nici ca primar sa ajung sa am vreo problema pentru ca va garantez in tot ce fac sunt onest si
corect si am toata preocuparea sa nu gresesc in raport cu legea chiar daca legea e stramba,
proasta, obstructionistă. Am toata preocuparea sa nu gresesc in raport cu legea.
Eu va propun sa fiti de acord sa platim si niste experti independenti care sa analizeze
aceasta situatie pentru ca eu am judecat-o dupa bunul simt confirmat de catre cei din primarie cu
pregatire economica si juridica. In situatiile pe care vi le-am relatat aici dupa bunul simt eu nu
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puteam considera ca putem vorbi de prejudiciu dar as fi mai linistit sa stiu ca niste experti
independenti fac o analiza a situatiei si se pronunta ei si desigur ca mai departe daca ei spun ca
prejudiciul este de 3 700 000 voi solicita recuperarea daunelor catre cei care se fac vinovati dar
nu am nici un temei pur si simplu ca pe baza a ceea ce v-am relatat aici sa consider ca primaria a
fost prejudiciata de 3, 7 milioane lei. Poate a fost de mai mult, poate a fost de mai putin, poate nu
a fost deloc.
Dupa bunul simt al meu, pe acele spete prezentate acolo nu a fost prejudiciata, pe altele
nu stiu ce s-a intamplat acolo in trecut.
Dl. MOSIU: Domnule primar, voiam sat trag un semnal de alarma ca daca Garda
Financiara, Curtea de Conturi, raportul de control intern al unui consilier de-al dumneavoastra
dezinformeaza, si nu sunt specialist, ar trebui penalizati pentru ca vad ca pisica e aruncata la
consiliul local. Foarte interesant.Ce treaba are consiliul local cu prejudiciul acesta ?
Curtea de Conturi lanseaza si o arunca la noi.
Dl. PRIMAR: Eu nu pot sa acuz nici Garda Financiara si nici Curtea de Conturi ca
dezinformeaza. Asa li s-a parut evaluatorilor ca stau lucrurile. Nimeni nu detine adevarul absolut.
Cred ca a recurge la niste experti externi este cel mai potrivit. Eu nu pot fi acuzat ca as
vrea sa protejez precedent administratie dar nici nu pot sa-i pun in carca niste lucruri pe care nu
le gasesc in neregula.
Dl. MOSIU: Dar vi se pare normal Consiliul Local sa fie vinovat? Acuzat de asa ceva?
Asta reiese de aici.
Dl. PRIMAR: In nici un caz.
Dl. ORZA: Este o informare si in general ca si procedura, in momentul in care exista un
control asupra unitatii, daca institutia nu este multumita se adreseaza instantei si instanta decide
in final.
Dl. MOSIU: Intreb daca s-au facut demersuri pentru a contesta asta ?
Dl. JICHICI: Imi cer scuze dar subiectul mentionat de colegul meu de Consiliu Local
este cel putin halucinant.Din cate cunosc eu, intelegerea mea limitata a legilor in baza carora
functionam, nici Consiliul Local al Municipiului Timisoara, nici executivul primariei nu are nici
un fel de atributie de a efectua controale economic-financiare la agentii economici cu care are
contract. Cred ca nu pot sa fiu suspectat derept vreun mare sustinator al fostei administratii dar
aici cred ca lucrurile au depasit un anumit nivel.
Vreau sa stiu din aceste prejudicii constatate care este cota parte care se regaseste
in stimulente acordate angajatilor Curtii de Conturi ?
Pentru ca eu am o vaga senzatie aici ca incercam in anumite situatii sa inventam si sa
tragem un pic legea intr-o directie care mie mi se pare cel putin ciudata.
Dl. PRIMAR: Doua doamne de la Arad au fost pe post de auditori externi si eu am
apreciat modul in care s-au straduit sa faca o auditare obiectiva, au primit la sfarsitul misiunii
raportul Garzii Financiare si nu-l puteau ignora. Am ramas cu o parere buna despre cele doua
doamne si nu cred ca le putem suspecta ca ar fi introdus prejudicii din interes. Pur si simplu au
primit un material cu aceste constatari si au inclus concluziile Garzii Financiare in raport ,asa
cum scrie foarte limpede in raportul de audit al Curtii , ca sunt preluate de la Garda Financiara.
Dl. JICHICI: Este corect insa pe mine ma ingrijoreaza tocmai acest fapt, ca au fost
preluate. Sigur, Garda Financiara are caderea sa spuna;”ai avut o problema pe stocuri sau ai avut
o problema contabila”, dar faptul ca vine Curtea de Conturi si preia ad-literam si le introduce adliteram, aici este problema.
Dl. TOANCA: Domnule secretar, dumneavoastra nu aveti 3, cred ca aveti 8 la dioptrii.
Ati introdus aceasta adresa la punctul 8 . Eu vad ca adresele sunt la puctele 20-21-22. Pentru ce
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ati introdus aceasta adresa la punctul 8 cand noi luam la cunostinta acest tip de adresa la punctele
20..?
Eu o sa va dau bani maine sa va schimbati ochelarii!
Dl. SECRETAR: Eu va multumesc, dar sedinta s-a facut exact cu scopul ca in termen de
30 de zile sa facem aceasta si am zis ca e foarte importanta aceasta treaba si sa nu fiti obositi la
final si sa treceti foarte usor peste ea.
Dl. TOANCA: E o porcarie. Trebuia sa fie punctul 24 , nu sa convocati sedinta de
consiliu ca asa vor unii.
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul
2013.
D-nul consilier Orza: Daca doreste cineva sa faca amendamente, domnul viceprimar, va rog.
D-nul viceprimar Stoia: Primul amendament: Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara,
reprezentat prin doctor Mazilu Octavian, manager, solicita aprobarea modificarii Anexei 1A/1Program de dezvoltare 2013, investitii la proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local
pe anul 2013, cap.66.02-Sanatate, pozitia “Dotari”, Sursa de finantare: surse proprii. Se solicita
majorarea valorii de 130,74 mii lei cu suma de 976,54 mii lei, suma care este necesara
achizitionarii de echipamente medicale conform listei pozitiei “Alte cheltuieli de investitii
defalcate pe categorii de bunuri”. De asemenea, se solicita la cap.66.02-Sanatate, pozitia
“Dotari”, sursa de finantare: buget local, redistribuirea sumei de 4502,19 mii lei, reprezentand
echipamente si aparatura medicala, conform listei pozitiei “Alte cheltuieli de investitii defalcate
pe categorii de bunuri” . Se aplica corectiile rezultate din modificarile de mai sus, mentionate in
toate documentele bugetului si al doilea amendament, avand in vedere rezultatele deosebite ale
echipei “Club Sportiv Municipal Rugby”, se suplimenteaza bugetul local la cap. 67.02.05.01“Cultura, recreere si religie, sport”, cu valoarea de 500 mii lei si se diminueaza bugetul local cu
suma prevazuta la cap. 54.02. –“Alte servicii publice generale, bunuri si servicii”.
D-nul consilier Toanca: Doua amendamente, pe care o sa vi le dau scrise. Avand in vedere
faptul ca Ministerul Sanatatii a acordat Timisoarei 2250 mii lei, rectificam si cuprindem acesti
bani in bugetul local, pe de o parte, iar pe de alta parte, ii cuprindem la Spitalul Clinic Municipal
de Urgenta Louis Turcanu. De asemenea, acelasi minister de resort a transferat catre bugetul local
al municipiului Timisoara 5000 mii lei, care ii vom repartiza astfel: La cap.11.02.06, sume
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale se va suplimenta cu 19 mii lei. Un
amendament agreat impreuna cu d-nul viceprimar de resort Diaconu, 127 mii lei se transfera la
cap. 65.02-“Invatamant”, acoperim si problemele de la Loga si Lenau, diferenta de 146 mii lei se
transfera la cap. “Locuinte, servicii si dezvoltare publica”. Multumesc.
D-nul viceprimar Diaconu: Mai am eu 3, le punem la un loc, toate. Primul amendament se
refera la transferarea sumei de 150 mii lei de la cap.84.02.03.02 – “Transportul in comun,
obiectivul tramvaie folosite”, la cap.67.02.-“Cultura, recreere si religie” precum si a sumei de
433.500 lei de la cap. 84.02.03.02 – “Transportul in comun, obiectivul tramvaie folosite”, la
cap.65.02- “Invatamant”. De asemenea, este un transfer al sumei de 33.023 de la “cheltuieli
materiale” la cheltuieli de capital, cap. 51.02.C si un amendament pentru veniturile proprii ale
Teatrului German. Se propune suplimentarea veniturilor cu suma de 270 mii lei precum si a
cheltuielilor de bunuri si servicii cu suma de 220 mii lei, respectiv cu suma de 50 mii lei a
cheltuielilor de personal. Bugetul local va fi diminuat cu suma de 50 mii lei la cap. “Autoritati
executive, cheltuieli de personal”. Le depun si in scris.
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D-nul Primar: Va rog sa votati aceste amendamente, evident ca le sustin, ne-am clarificat, intre
timp, cu Lenau si aceste miscari la invatamant sunt suficiente pentru a sustine licitatia pentru
proiectul tehnic, fara sa fie nevoie si de un alt amendament mai punctual. Avem bani la
invatamant si din acei bani putem sa sustinem licitatia pentru acest obiectiv punctual. Drept
urmare, sustin toate amendamentele si va rog sa le votati.
D-nul consilier Orza: Am sa incep cu amendamentele domnului viceprimar Stoia, sa le luam in
ordinea prezentarii lor . Primul e legat de Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, legat de pozitia
“Dotari, surse de finantare, surse proprii” si majorarea valorii de 130 mii lei cu suma de 976 mii
lei.
Deschid procedura de vot.
- 20 voturi pentru
Si redistribuirea sumei de 4502 mii lei reprezentand echipamente si aparatura medicala conform
listei pozitiei “Alte cheltuieli de investitii defalcate”.
Deschid procedura.
-20 voturi pentru
Tot domnul viceprimar a venit cu un amendament legat de suplimentarea bugetului
echipei Club Sportiv Municipal Rugby, banuiesc ca e legat de performantele deosebite obtinute
de echipa noastra in ultimul timp. Sper, legat de amendamentul acesta, sa li se permita sa joace pe
Dan Paltinisanu meciurile din cupele europene, adica celelalte orase ale tarii sa poata lucrul
acesta, avem o echipa de rugby care rade tot la ora actuala si cred ca merita sa joace pe Dan
Paltinisanu macar aceste meciuri.
D-nul consilier Toanca: Daca nu, nu este o problema, mergem la domnul Boc, la Cluj, ca ne
lasa. Daca in cupele europene nu te lasa, cu 40, 50.000 de spectatori, pentru ca in cupa au cazut
cu Paris Saint Germain, Arsenal Londra si o echipa din Milano, vor veni mii de oameni aici,
mergem pe Cluj Arena, se poate, pe Wembley se poate, pe Parc du France se poate, numai la Dan
Paltinisanu nu se poate.
D-nul consilier Orza: Sper sa nu se intample lucrul acesta.
D-nul Primar: Daca imi permiteti, stiti ca stadionul Dan Paltinisanu apartine Consiliului
Judetean. Dupa cate stiu eu, exista aprobare data pentru cupele europene. Asa stiu eu ca s-a dat
aprobare. Dar nu si pentru alte meciuri, pentru ca noi trebuie sa recunoastem ca n-avem un
stadion care sa fie atat de bun incat sa reziste, din pacate. Englezii au, si Cujul are doua stadioane
foarte moderne. Noi nu avem. Astia suntem. Sa speram ca si aceasta rectificare in favoarea
clubului de rugby sa fie un stimulent suplimentar pentru ca echipa nu numai sa castige in ultimul
meci din play-off acum cu Steaua, sambata, dar, in plus, in final, sa redevina campioana si pentru
aceasta editie de campionat.
D-nul consilier Orza: Acum Steaua nu mai reprezinta nimic in rugby, aproape ca nici in fotbal,
in rugby nici atat.
Deschid procedura de vot.
-19 voturi pentru
Urmatoarele amendamente au fost facute de d-nul Toanca. Este vorba de sumele defalcate
din TVA pentru echlibrarea bugetelor locale si adresa Directiei de Sanatate Publica prin care se
comunica transferul sumei de 500 mii lei catre bugetele locale si propun sa le votam in bloc
pentru ca au legatura, practic, si deriva din aceasta suma.
Deschid procedura de vot.
-20 voturi pentru
Amendamentele domnului viceprimar Diaconu, suplimentarea bugetului de venituri proprii ale
Teatrului German de Stat. Se propune o suplimentare a veniturilor cu suma de 270 mii lei precum
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si a cheltuielilor de bunuri si servicii cu suma de 220 mii lei, respectiv 50 mii lei la cheltuieli de
personal. Se diminueaza, in acelasi timp, cu 50 mii lei bugetul la capitolul “Autoritati executive”,
la cheltuieli de personal. Deschid procedura de vot.
-

20 voturi pentru

Un transfer de sume, 150 mii lei, de la capitolul “Transport in comun, obiectivul tramvaie
folosite”, la capitolul “Cultura, recreere si religie”, pe de o parte si, pe de alta parte, suma de
433.500 lei de la capitolul “Transport in comun, obiectivul tramvaie folosite” la capitolul
“Invatamant”. Ce inseamna tramvaie folosite?
D-nul viceprimar Diaconu: Sunt tramvaiele vechi care trebuiau achitate, vor fi achitate de catre
RATT, pentru ca nu avem formula legala de a le plati din bugetul local, ca atare, suma trebuie
disponibilizata.
D-nul consilier Orza: Propun sa votam in bloc.
Deschid procedura..
-

18 voturi pentru

Un alt amendament vizeaza un transfer de bani pentru serviciul de extindere a centralei
telefonice. E o solicitare de la Comunicare.
Deschid procedura de vot.
-18 voturi pentru
- 2 abtineri
Acum votam proiectul de rectificare de buget in ansamblu.
Deschid procedura de vot.
-

19 voturi pentru
1 abtinere

Cu o abtinere s-a votat bugetul, rectificarea, de fapt.
PUNCTUL 10 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 aflate în administrarea
Regiei Autonome de Transport Timişoara, în vederea scoaterii din funcţiune,
dezmembrării, casării şi valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.
D-nul consilier Orza: Daca nu doreste nimeni sa ia cuvantul,
Deschid procedura de vot.
-

20 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara, în domeniul
privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în
Timişoara, str. Cermena nr.16.
D-nul consilier Orza: Deschid procedura.
24

-

19 voturi pentru
1 abtinere

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuinţe B3-B4-B5
434345 – C1 Timişoara, nr. top 434345, situat în Timişoara, Str. Miloia.

înscris în C.F. nr.

D-nul consilier Orza: Deschid procedura de vot.
-

20 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuinţe B6 înscris în C.F. nr. 434344 –
C1 Timişoara, nr. top 434344, situat în Timişoara, Str. Miloia.
D-nul consilier Orza: Deschid procedura.
-20 voturi pentru
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind apartamentarea Blocului de locuinţe B6 înscris în C.F. nr. 434344 –
C1 Timişoara, nr. top 434344, situat în Timişoara, Str. Miloia.
Dl. ORZA :Deschid procedura.
-20 voturi pentru
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI
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 10,
la preţul de 30.000 euro şi SAD 11, la preţul de 30.000 euro, situate în imobilul din str.
Proclamaţia de la Timişoara nr.5.
D-nul consilier Orza: Deschid procedura.
-18 voturi pentru
- 1 vot impotriva
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 1,
situat în imobilul din str. Oituz nr.5, la preţul de 50.000 euro.
D-nul consilier Orza: Deschid procedura.
-

19 voturi pentru
1 vot impotriva
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PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului
Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de 2/5, din spaţiul cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă SAD 3, situat în imobilul din str. General E. Grigorescu nr.1, la
preţul de 18.000 euro.
D-nul consilier Orza: Deschid procedura de vot.
-19 voturi pentru
- 1 vot impotriva
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor de teren înscrise în CF nr. 412246 Timişoara, CF
nr. 400524 Timişoara şi CF nr. 411537 Timişoara şi apoi dezlipirea din parcela nou creată în
urma alipirii, a unei suprafeţe de 114 mp, în vederea transmiterii în administrarea Regiei
Autonome de Transport Timişoara.
D-nul consilier Orza: Deschid procedura de vot.
-

19 voturi pentru
1 abtinere

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului „Parteneriat activ, mediu economic –
şcoală, soluţia pentru o carieră de succes”, proiect propus de Colegiul Tehnic „Emanuil
Ungureanu”, din Timişoara, spre a fi depus spre finanţare prin POSDRU
D-nul consilier Orza: Deschid procedura de vot.
-19 voturi pentru
D-nul consilier RUSET: Daca imi permiteti: din textul acestui proiect de hotarare se intelege ca
intrega suma de 200 mii lei pe care o aprobam este contributia proprie. Din documentatia depusa
de liceu, contributia proprie este doar 41.872, diferenta reprezentand un sprijin de cash flow, bani
pe care liceul ii va da inapoi Consiliului Local la finalizarea proiectului. As propune ca
amendament, la art.2, “se aproba alocarea din bugetul local a sumei de ……reprezentand
contributie proprie 41.872, iar diferenta pe doi ani necesara pentru cash flow.
D-nul consilier Orza: Aici ar trebui sa vina cineva care are in “patrimoniu”, in responsabilitate,
chestia asta cu problemele europene, sa vedem daca se poate face lucrul acesta, sa nu gresim.
Propunerea domnului consilier este, teoretic, una buna, dar sa nu existe probleme.
D-nul viceprimar Diaconu: Poate cineva de la economic, inseamna un imprumut in conditiile
astea.
D-na consilier Jumanca: Deci, daca se uita cineva in amendamentele facute, amendamentul este
de martea trecuta formulat de noi, in baza documentatiei, daca nu i-a pasat nimanui, nu stiu ce sa
mai spun, nu e amendament la prima vedere cum au fost celelalte, a fost un amendament al
comisiei noastre. In 10 zile nu s-a preocupat careva sa…
D-nul consilier Orza: Eu ma refeream la hotarari ale executivului legat de amendament…
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D-na consilier Jumanca: Nici noi nu vrem sa fie ceva gresit in proiect, dar din referatele liceului
se intelege ca doar 41.872 este suma contributie proprie nerambursabila, cealalta solicitare
referindu-se la banii de rulaj. Proiectul nostru suna: 200.000 reprezentand contributie proprie. In
limbajul de pe fonduri europene inseamna altceva.
D-nul consilier Orza: Este cineva de la Dezvoltare aici? Nu este. Atunci, vom pune
amendamentul domnului consilier, al comisiei respective la vot.
Deschid procedura de vot.
-19 voturi pentru
D-nul Primar: As propune sa apara sub aceasta forma spusa de doamna consilier, sa fie
mentionata suma totala, de 200.000, din care…atat…sa apara asta…
D-nul consilier Orza: Asa a zis si doamna consilier.
D-nul Primar: Bine. In regula. Domnul Ruset s-a focalizat pe componente, dar sa punem
totalul.
D-nul consilier Ruset: Restul ramane neschimbat. Se introduce, din care 400.000
nerambursabili.
D-na consilier Jumanca: Si ramane valabila si defalcarea pe an fiscal.
D-nul Secretar: Am o rugaminte: formulati, pentru ca ne incurcam, noi tot citim stenogramele,
spune-ti cum sa scriem.
D-na consilier Jumanca: O sa formuleze cei de la Directia Dezvoltare, daca tinem neaparat sa
fie corect, daca doriti, il formulez, era formulat in scris si aici.
D-nul consilier Orza: Ramane cum e formulat pe materialul de la comisie. Formularea oficiala,
sa zic, a amendamentului. Deci, nu de pe inregistrare o luati.
D-nul Secretar: Il am, l-am bagat la toti.
D-nul consilier Orza: Il aveti aici in mapa.
D-nul Secretar: Art.2 se modifica astfel.
D-nul consilier Orza: Ce e scris aici, asta bagati, daca trece la vot. Deschid procedura.
Amendamentul s-a votat, votam proiectul in ansamblu. Deschid procedura.
PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Centru de afaceri,
hosting, cercetare , învăţământ şi cultura în regim S+P+2E şi parcări”, str. Ştefan cel Mare
nr. 42, Timişoara.
Deschid procedura.
-20 voturi pentru
Avem trei adrese.
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI
Adresa nr. SC2013 – 21536/29.07.2013 a Direcţiei Urbanism privind nominalizarea unui
consilier în Comisia de Atribuire sau Schimbare de Denumiri la Străzi, Parcuri, Pieţe
D-nul viceprimar Diaconu: In locul lui Ciprian Bogdan.
D-nul consilier Orza: Atunci sa faca PNL-ul o propunere.
D-nul consilier TOANCA: Nominalizez pe Grigoroiu Grigore.
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D-nul consilier Orza: E un inceput bun pentru activitatea comisiei, pentru un consilier nou.
Deschid procedura de vot.
-20 voturi pentru
Trebuia sa votam secret, fiind vorba de persoane, dar banuiesc ca nu este o problema in cazul de
fata. S-a votat.
PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI
Adresa nr.SC2013 -18253/01.08.2013 a Direcţiei Tehnice privind intenţia de denunţare a
Contractului nr. 324/20.01.1999 încheiat între RATT şi S.C. MEDIATIM S.R.L.
D-nul consilier Orza: Aveti textul respectiv, il veti studia, lua la cunostinta, incepand de azi.
Trecem la Anexa votata, la primul punct al acesteia.

PUNCTUL 1 SUPLIMENTAR
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.398/30.07.2013 prin
care s-a aprobat atribuirea in concesiune a unei suprafete de 25 m.p. teren situat in
Timisoara, catre Agentia pentru Protectia Mediului Timis.
Dl. ORZA: Deschid procedura.
-20 voturi pentru
PUNCTUL 2 SUPLIMENTAR
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 413/30.07.2013 prin
care s-a aprobat închirierea unui imobil cu destinaţie comercială situat în Parcul Copiilor
„Ion Creangă” Timişoara.
Dl. ORZA: Modificarea din caietul de sarcini de la imobilul pregatit de acum doi ani ca sa
functioneze o cofetarie acolo, un punct de vanzare, bauturi racoritoare, s.a.m.d., prin care s-a
aprobat inchirierea, in vechea hotarare aparea termenul de redeventa si sa bagam inchiriere. Daca
imi permiteti, as mai veni cu o propunere, daca tot modificam caietul de sarcini. Sigur ca s-ar
putea sa para la prima vedere o chestiune mai noua, de abordare. Cand am discutat reamenajarea
Parcului Copiilor si tinand cont de ceea ce se intampla in lume la ora actuala, si am vazut unele
state, inclusiv din patria de provenienta a productiei de sucuri carbogazoase, m-am gandit si va
supun atentiei, daca doriti sa introducem un amendament care macar in Parcul Copiilor, poate ne
gandim ca pe viitor sa facem lucrul acesta si la scoli, sa interzicem comercializarea de bauturi
carbogazoase in zonele unde exista copii. Eu cred ca putem sa incercam lucrul acesta, am dat
dovada de preocupare pentru sanatatea copiilor. Nu mai cred ca suntem la inceputul anilor `90,
cand ne prosterneam in fata acestor sucuri carbogazoase pentru ca nu le-am vazut 50 de ani in
comunism si stim cu totii ce efecte au asupra sanatatii copiilor. Eu, dupa ce votam acest
amendament, am sa propun lucrul asta si, daca doriti il votati, daca nu, nu. Deci, votam in primul
rand acea modificare de termeni.
Deschid procedura.
-

17 voturi pentru
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Va propun sa incercam sa facem in Parcul Copiilor lucrul asta, sa interzicem comercializarea de
bauturi carbogazoase.
D-nul viceprimar Diaconu: Sa nu introducem in caietul de sarcini, nu e nicio prevedere legata
de lucruri de genul acesta.
D-nul consilier Orza: Chiar in caietul de sarcini ar trebui, cel care vine la licitatie sa stie ca nu
poate vinde bauturi carbogazoase acolo.
D-nul consilier Toanca: Atunci putem interzice si fast-foodurile, e o discutie intreaga.
D-nul consilier Orza: Inca o data, se intampla lucrul asta deja in multe state civilizate, de pe
holurile scolilor se scot acele tonomate care vand bauturi carbogazoase. Copiii consuma o
cantitate imensa de zahar si majoritatea din ei au ajuns sa devina obezi mai tarziu, din cauza
acestor bauturi. Stiu ca suntem departe ca si preocupare in sensul asta, dar ar trebui sa incepem,
avem o locatie, in Parcul Copiilor, unde stim sigur ca vor veni copii multi, se pot servi alte sucuri
naturale.
D-nul consilier Toanca: Supuneti amendamentul la vot.
D-nul consilier Orza: Amendamentul meu este sa fie prins in caietul de sarcini si cei care vin la
licitatie sa stie, interzicerea comercializarii bauturilor carbogazoase.
Deschid procedura de vot.
-

11 voturi pentru
5 abtineri

Amendament, cum se modifica in caietul de sarcini, sa introducem si termenul asta in caietul de
sarcini.
D-na consilier SARACAN : La punctul 1.2 se potriveste. S-a votat.
D-nul consilier Orza: S-a votat.
D-nul consilier Orza: E deja adoptata hotararea si cele doua amendamente urmeaza sa
completeze, putem sa votam si proiectul in ansamblu. Haideti sa-l votam. Trebuie 18 voturi. Si
chiar ar fi ideal sa fie, sa se porneasca odata activitatea in Parcul Copiilor.
Deschid procedura de vot.
-19 voturi pentru
SUPLIMENTAR 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru desfăşurarea de activităţi
comerciale în parcuri şi locuri de joacă
D-nul consilier Orza: M-am uitat pe proiectul de hotarare si am vazut cam ce activitati se
propun sa se intample in parcuri. Una dintre ele le-au facut diversele O.N.G.-uri, fie de 1 iunie,
fie de anumite sarbatori legate de copii, s.a.m.d. Ele acum sunt tarifate. Pe de alta parte, sunt
activitati care se introduc in diverse parcuri care, din punctul meu de vedere, sunt nepotrivite,
daca ne pastram o anumita consecventa. Sunt un sustinator al utilizarii bicicletelor, dar sustin
varianta ca in Parcul Copiilor, bicicletele nu au ce cauta. Atunci, ma intreb, karturile au? Nu
exista o pista speciala in Parcul Copiilor pentru karturi. Pe acele karturi vor conduce niste copii,
care au o anumita varsta. Ei vor putea lovi, asa cum se presupune ca poate sa loveasca un
biciclist, care merge cu viteza, alti copii. Cred ca karturile n-ar trebui, sunt acolo, am vazut, in
cateva zile cand am fost, era o firma care cred, dadea gratis la ora respectiva, dar, probabil, urma
sa se aprobe oficial.
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D-nul Primar: Nu cred ca exista aprobari date, sa fiu contrazis, daca cumva exista, am fost
plecat in concediu, dar sunt de acord cu domnul consilier Orza, nu este normal ca pe aleile
Parcului Copiilor, unde sunt foarte multi copii, si foarte mici si mai maricei, si unde riscurile de
accidentare sunt foarte mari, nu este normal sa circule karturi. Pot sa circule in afara perimetrului
parcului, avem un gard acolo, acum incepe amenajarea malurilor Begai. Daca vom ajunge sa
avem piste unde sa le poata fi dedicat locul pentru asta, dupa un anumit interval orar, este cu totul
altceva. Dar, in parc, unde lumea merge la plimbare, si unde se joaca multi copii foarte mici, ar fi
extrem de riscant sa permitem sa se foloseasca karturi.
D-nul consilier Orza: Pe de alta parte, sunt, si probabil, noi acum votam un cadru legat de tarife,
dar, as sugera executivului sa fie extrem de zgarcit in a da aprobari cu activitati comerciale in
parcuri. Parcurile, si ma refer la tot felul de jocuri, vad bazine in care te invarti cu mingi de aer,
s.a.m.d. Sa nu transformam, totusi, parcurile Timisoarei in aqualand-uri si tot felul de lucruri de
genul acesta care vor perturba exact spiritul pentru care au fost construite parcurile. Faptul ca
exista acolo un loc unde achizitionezi o apa sau un suc, e una, dar daca incepem sa facem parcuri
de distractii in parcurile orasului, cred ca facem o mare gresala. De aceea, eu am sa ma abtin de la
acest proiect de hotarare si, repet, chiar daca este un cadru legat de tarife, trebuie sa ne gandim
atenti cat de comerciale trebuie sa devina parcurile orasului.
D-nul consilier Sandu: Referitor la acest punct, as propune cel putin eliminarea pct.a –
Distribuitoare automate pentru racoritoare, inghetata, produse preambalate, cafea, etc. “Etc” lasa
la urma urmei si loc pentru un automat de tigari. Trebuie sa fim foarte atenti si in ideea a ceea ce
s-a votat mai inainte, cu eliminarea bauturilor carbogazoase. Distribuitoare automate de
racoritoare se refera in special si la doze cu bauturi carbogazoase, de cafea, iarasi ma intreb ce
cauta intr-un parc al copiilor, iar “etc” lasa loc la foarte multe interpretari si ne putem trezi cu
orice fel de automate acolo. As elimina pct.a, mai ales ca mai inainte tocmai am trecut prin
consiliu caietul de sarcini aferent inchirierii spatiului, care se doreste un spatiu in care se pot
comercializa astfel de produse, daca tot participa cineva la o licitatie pentru a inchiria un spatiu,
nu stiu de ce dupa aceea, trebuie umplut spatiul cu tot felul de automate.
D-nul viceprimar Diaconu: Sa le luam in ordine inversa: tarifele nu se refera exclusiv la Parcul
Copiilor in momentul de fata. Sunt zone in care nu avem alte solutii decat un automat de
racoritoare. Nu avem alte solutii de tip constructii de tip cofetarie. Nu cred ca un automat de apa
sau de suc este ceva impotriva functionalitatii unuia dintre parcuri. Sunt de acord cu renuntarea
la “etc” , ca sa nu se lase loc de vreun abuz, dar cred ca este importanta prezenta unui astfel de
element care nici nu ocupa mult spatiu si, in general, tot textul proiectului de hotarare vine sa
reglementeze niste lucruri pentru care eram legati de maini si de picioare sau, puteam sa folosim
diverse alte forme de aprobare tip comisie de ordine publica, ocuparea domeniului public. Din
acest punct de vedere nu reprezinta nici financiar solutia cea mai buna pentru primarie si nici din
punct de vedere al functionalitatii. Despre scene, activitati de olarit, de face-painting, aici nu ne
referim la cele organizate de ONG-uri, care, sunt in continuare, evident, gratuite, ne referim la
cele care sunt organizate de catre firme si care incaseaza bani de la copii pentru un astfel de lucru
si ca atare, nu mi se pare normal ca noi sa oferim gratuit spatiu de acest gen si exista cereri pe
care le-am refuzat pana in momentul de fata, insa, la un moment dat, trebuie sa ajungem la o
concluzie de acest tip, pentru ca se fac bani.
D-nul consilier Orza: Eu stiu ca se fac bani, dar, repet, trebuie sa cuantificam exact cat de
comerciale vrem sa fie aceste spatii si cat vrem sa fie niste spatii de recreere, de liniste, de aer
curat, pentru ca firmele nu sunt interesate de spatiul verde de acolo, ele vin sa faca profit. Cum o
sa spunem unei firme care vine dupa ce a mai venit una, “nu-ti mai dau tie”, o sa vrea sa fie
firma dupa firma, noi, neavand nici o norma, nici o solutie, nici un mod de cuantificare a
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prezentei lor acolo, tot o sa fie aleator si lasat la mana cuiva care poate sa decida daca vrea sau nu
vrea, dupa culoarea ochilor respectivului om. Si aici sunt niste activitati, mi se par prea dedicate
activitatile astea de aici, ca si cand altele n-ar mai fi, adica, sunt nenumarate alte activitati, daca
vrem sa facem niste locuri de joaca, dar, va spun din experienta pe care am avut-o, in zona
parcurilor sunt adiacente blocuri. De multe ori exista acolo un razboi total intre cei care au copii
si cei care n-au copii, si asa, locurile de joaca care sunt in parcuri sunt niste zone de conflict intre
cele doua categorii de oameni. Daca mai aducem un surplus acolo, cred ca sunt suficiente ONGurile care fac gratis acolo la diferite evenimente. Altfel, repet, parerea mea, transformam aceste
parcuri in niste luna-parcuri cum erau pe vremuri in 700. Mai un chiosc, mai un mic, mai o
inghetata, mai o vata pe bat, s.a.m.d. Nu cred ca trebuie sa transformam parcurile in astfel de
locuri, parerea mea.
D-nul viceprimar Diaconu: Cererile exista si in baza asta au fost alcatuite activitatile. Cred ca e
o asezare normala din punct de vedere al tarifelor, al existentei acestor activitati.
D-nul Primar: Acest proiect de hotarare trebuie vazut ca un act ce se doreste sa instituie un
cadru. Nu inseamna ca se vor umple parcurile cu automate, ca se vor umple parcurile de tot felul
de lucruri pentru divertisment. Dar, la ora actuala, noi nu putem sa aprobam niciunde, pe o
formula fireasca putem sa aprobam, cum a spus d-nul viceprimar, cu o taxa de ocupare a
domeniului public, cu aprobare punctuala data de comisia de ordine publica, dar, firesc, este sa
avem un cadru care sa fie asigurat de consiliul local, nu de altcineva, si lucrurile punctuale care
apar in timp sa fie tratate conform prevederilor care constituie acest cadru. Evident ca trebuie sa
avem intelepciunea la punerea in practica, incat sa nu facem ca lucrurile sa degenereze. Sigur ca
oricand exista posibilitatea de a veni cu feed-back-uri si de a aduce, daca va fi cazul, corectiile de
rigoare. Executivul are obligatia sa procedeze astfel incat sa nu fie nevoie de corectii, dar
presupunand prin absurd ca nu reuseste, consiliul local poate veni oricand, consilierii pot veni cu
interpelari. Aici se poate decide orice masura colectiva.
D-nul consilier……………: Daca imi permiteti, la pct. 2 se aproba o serie de amplasamente in
care, practic, sunt cuprinse toate parcurile din oras, iar la art. 1 noi impunem tarife pentru
desfasurarea unor activitati comerciale, pct. f zice: “plimbari cu bicicleta”. Ce activitate
comerciala este plimbatul cu bicicleta? Sunt parcuri consacrate in care parintii isi aduc copiii
prescolari si se plimba cu bicicleta sau chiar si tinerii.
D-nul Primar: E o formulare nefericita, e vorba de inchirierea bicicletei pentru plimbare cu ea.
D-nul Consilier…….: Noi interzicem la pct. 2 si avem un amplasament linga primarie in care
inchiriem biciclete pentru a se plimba prin parc.
D-nul consilier Orza: Am mai spus asta domnului Primar, amplasamentul de langa primarie s-a
mutat chiar in Parcul Copiilor, langa semnul de “interzis biciclete”. Deci, noi avem un centru de
inchiriat biciclete si langa, e panoul pentru “accesul bicicletelor interzis”. Cred ca acel semn de
interzicere trebuie sa ramana si centrul trebuie sa fie mutat in alta parte, pentru ca ar fi absurd sa
pui una langa alta.
D-nul consilier Toanca: D-le consilier, daca nu supuneti la vot si mai avem doua puncte, nu
mai avem cvorum. Suntem 18 si mai avem.
D-nul consilier Orza: Dar trebuia sa discutam. Doresc si domnii consilieri sa ia cuvantul.
D-nul consilier Sandu: Poate ar fi mai potrivit ca fiecare parc sa fie tratat in mod individual,
pentru ca a pune in aceeasi oala toate parcurile cu intreaga gama de activitati ce se pot desfasura,
cred ca este neproductiv, cred ca mai potrivit ar fi ca, asa cum s-au licitat sau s-au oferit locatii in
intreg orasul pentru chioscuri de flori, pentru chioscuri de tot felul, sa se ofere spre licitatie si in
fiecare parc anumite activitati pe care le considerati ca sunt potrivite pentru parcul respectiv, sa
nu fie 100 de chioscuri, 100 de automate, vedeti si problema aceasta cu automatele, avem
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experienta foarte trista cu acele pay-point-uri care s-au instalat chiar in mijlocul statiilor RATT.
Deci, chiar ca trebuie mai atent studiata problema si tratat fiecare parc ca un caz particular si sa
stim in fiecare parc, conform locatiei, ce anume este important, ce anume trebuie oferit
locuitorilor din zona. Si atunci, cred ca se poate optimiza putin, pentru ca asa, bagand intr-o
singura oala toate parcurile si toate activitatile, sunt convins ca va iesi un haos.
D-na consilier Saracan: Multumesc, domnule presedinte. Am vazut ca ne asigura si domnul
Primar si domnul viceprimar Diaconu de faptul ca nu va fi aglomeratie de automate de
racoritoare sau de alte activitati. Nu se intelege cum o sa facem asta. Unde am stabilit criterii ca
in parcul “X” se desfasoara doar activitatea asta, pe ce criterii vom refuza pe al treilea care vine,
intrebare pe care ati pus-o si dumneavoastra. Probabil ca proiectul, sau trebuie completat de alt
regulament sau vin alte regulamente folosite, in care, intr-adevar sa fixam, in parcul “Doina” un
automat, in parcul nu stiu care, olarit, ca sa licitam sau nu, aceste activitati castiga cineva. Deci,
pana la urma vor fi 20 de automate pentru ca toti vor vrea sa puna, cum o sa putem sa-i oprim? O
sa avem intelepciunea sa o facem. Prin ce metoda legala? Multumesc.
D-nul Primar: Este perfect legal, sa spunem “Nu” pentru ca nu mai avem loc. Executivul poate
stabili oricand. Pentru fiecare parc, de la 0 pana la “n” locatii, pentru un automat, de exemplu.
Urmeaza o procedura de atribuire a celor 2, 3, cate vor fi, 1 si dupa ce se incheie, poate sa vina.
D-na consilier Saracan: Eu cred ca vom stabili inainte, domnule Primar, si nu dupa. Este
normal sa stim ca acum avem trei.
D-nul Primar: Sigur. Noi avem foarte multe parcuri si de aceea eu cred ca este mai potrivita,
consider ca e mult mai potrivit un cadru care sa-ti asigure tarifarul, practic, si apoi, sa ai grija
cand pui in opera, sa nu faci aiureli. Sa nu faci ca lucrurile sa degenereze.
D-nul consilier Orza: Eu cred ca aveti dreptate.
D-nul Primar: E foarte greu sa luam fiecare parc in parte si sa stabilim pentru acest parc trebuie
de acum, sa stabilim pentru toate parcurile din Timisoara cate automate se potrivesc, pentru ca
multe lucruri vin si intr-o anumita dinamica, vine cineva cu un automat si dupa trei luni nu mai
vrea sa-si continue activitatea. Pleaca. Vine altcineva si vrea sa puna acolo altceva. Cred ca un
cadru este binevenit si ordoneaza lucrurile spre comparatie cu situatia de acum in care, chiar se
procedeaza cumva la intamplare.
D-nul consilier Orza: Aveti perfecta dreptate cand spuneti ca avem nevoie de un cadru. Dar
tarifarul nu este un cadru, un regulament de functionare. Cred ca ar trebui sa avem, daca dorim
sa facem activitatile astea, exact ce spunea si doamna consilier si chiar si dumneavoastra, un
regulament defalcat pe fiecare parc in parte, pe metri patrati, pe zone. Ganditi-va, terasele din Pta Unirii sau Victoriei, cand s-au votat in consiliul local, erau deja desenate pe harta de catre
Directia de Urbanism care a spus: aici se potriveste, aici, aici si aici. Si noi acelea le-am votat. Si
eventual s-au mai facut amendamente. Un cadru real nu este cadrul tarifar. Cadrul tarifar trebuie
sa urmeze unui astfel de regulament sau sa fie chiar in acel regulament.
D-nul Primar: Domnule presedinte, nu este un proiect esential. Eu prefer sa ajungem sa fim in
numar suficient pentru a vota atribuirea acelui spatiu catre Colegiul Banatean decat sa avem
aceasta hotarare adoptata. Noi putem sa renuntam la ea, nu este ceva esential. Un cadru de tipul
acesta e mult mai potrivit fata de situatia actuala in care lipseste orice reglementare. Dar asta nu
inseamna ca lipseste posibilitatea de a aproba si automate si multe alte lucruri. Noi am vrut doar
sa ordonam lucrurile, sa le punem intr-un tipar mai coerent si mai bine definit pe ansamblul
orasului.
D-nul consilier Toanca: Eu va propun sa votam tarifele, urmand sa insarcinam pana la plenul
urmator Directia de Urbanism cu Directia de Mediu, sa vina cu niste propuneri de mobilare si
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atunci e transparent si lucrurile sunt foarte clare. Votam tarifele de baza, dupa care specialistii din
primarie vin pentru fiecare locatie in parte. Eu zic ca asta e cea mai eleganta formula.
D-nul Primar: Sustin propunerea.
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.
Singurul amendament pe care-l punem si care poate sa genereze initierea unui alt
regulament, cu adevarat un regulament de functionare este, ceea ce de fapt, am discutat si a si zis
domnul Toanca, un articol care sa spuna ca urmeaza sa insarcinam in 30 de zile Directia de
Urbanism sa defalce exact, pe fiecare parc in parte activitatile, si Directia de Mediu, foarte
important, aceste locatii si ce activitati se doreste sa se faca in fiecare parc in parte.
D-nul consilier Orza: Deschid procedura
-

17 voturi pentru

Votam proiectul in ansamblu.
Deschid procedura.
-

-14 voturi pentru
1 vot impotriva
4 abtineri

PUNCTUL 4 SUPLIMENTAR
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a etajului 4 din imobilul situat în
Timişoara, B-dul Regele Carol I nr.11, înscris în CF nr. 425407 – C1 – U1 Timişoara, nr.
top. 17150/2/II către Colegiul Naţional Bănăţean.
D-nul Primar: Aici ne trebuie 18 voturi.
D-nul consilier Toanca: Inca o rugaminte, catre colegii din opozitie, abia miercuri am aflat,
impreuna cu colega mea, care a si initiat acest demers, cu d-na Olteanu, ca azi vom avea plen si
de aceea nu am respecat procedura, dat fiind faptul ca incepe si scoala, am crezut ca vom avea
plenul la sfarsitul lunii. Asta e rugamintea.
D-nul consilier Orza: Inainte de a supune la vot, as vrea sa fac o specificatie pentru proiectul
celalalt. Pana nu apare regulamentul acela, sper ca nu apar aprobari in parcuri. Acel regulament
ar fi bine sa-l realizam si printr-o dezbatere publica, in cel mai optim caz. Am inchis paranteza,
trecem la penultimul punct, pentru ca mai avem o adresa. Deschid procedura.
-

18 voturi pentru
1 abtinere

Mai avem o adresa a Colegiului Tehnic de Vest, o plangere prealabila, o aveti in mape, legata de
mutarea celebra a Liceului de Arte.
Adresa nr. SC2013 – 024817/02.09.2013 a Colegiului Tehnic de Vest privind plângerea
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 417/30.07.2013 – privind
mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de Vest şi a Liceului de Arte Plastice
Timişoara.

33

D-nul consilier Toanca: Vedeti ca mai avem un material. Ati trecut direct la doi. Avem
Modificarea HCL 94, Comisia de analiza a spatiilor. Asa am eu pe ordinea de zi. Ati sarit direct
la doi, de la suplimentarea suplimentarelor.
D-nul consilier Orza: Mie nu imi apare. Pe ordinea de zi votata nu se regasesc.
D-na consilier Saracan: Si adresa aceea ultima e o plangere prealabila.
D-nul Primar : Domnule consilier Jichici, fiind o plangere prealabila, trebuie votat.
D-nul consilier Orza: E o plangere prealabila si e vorba de mentinerea punctului de vedere
legat de votul dat data trecuta. Supun la vot mentinerea punctului de vedere.
Deschid procedura.
-16 voturi pentru
- 3 voturi
Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al Municipiului Timisara
si va multumesc pentru participare.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Cons. ADRIAN ORZA

SECRETAR
IOAN COJOCARI
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