ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 04-04-2013 cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Preşedinte de şedinţă –Dl. SIMION MOSIU
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi 27
Din partea executivului participă: Dl. primar Nicolae Robu, Dl. secretar
Ioan Cojocari, domnul viceprimar Traian Stoia, domnul viceprimar Dan Diaconu.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 772 din 23.03.2013
ANEXĂ
la Dispoziţia nr.816
din data de 02.04.2013
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara
pe anul 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea
„Politehnica” din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului „Sala
Polivalentă”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie
anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „ACS Poli Timişoara”.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie
anuală din partea municipiului Timişoara pentru Asociaţia „Baschet – Club
Timişoara”.
5. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Timişoara cu Universitatea
„Politehnica” din Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş, în Asociaţia Sportivă
„Clubul de Handbal Politehnica Timişoara”, aprobarea Actului Constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei, numirea reprezentanţilor în Adunarea Generală şi Consiliul
Director ale Asociaţiei şi aprobarea cotizaţiei anuale către Asociaţie.
6. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Timişoara la Clubul Sportiv
„Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara”, modificarea Actului
constitutiv şi a Statutului Clubului Sportiv , numirea reprezentanţilor în Adunarea

Generală şi Consiliul Director ale Clubului Sportiv şi aprobarea cotizaţiei anuale
către clubul sportiv .
7. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, B-dul
Eroilor de la Tisa nr. 73.
8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a următoarelor spaţiii cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă; SAD 1A la preţul de 20.000 euro, SAD 1B
la preţul de 16.500 euro, SAD 2 la preţul de 22.400 euro şi SAD 4B la preţul de
55.100 euro, situate în imobilul din Piaţa Traian nr.6.
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul
Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu.
Dl. MOSIU: Buna ziua! Bine ati venit!
Supun la vot procesul-verbal din data de 29-03-2013. Cine este pentru ?
-25 voturi pentru
Dl. PRIMAR: Buna ziua doamnelor si domnilor. Referitor la ordinea de zi va rog sa
agreati sa introducem pe ordinea de zi 5 puncte noi.
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.
136/12.07.2005 cu acordul părţilor.
2. Proiect de hotărâre privind Proiectul de hotărâre privind modificarea şi
completarea prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a
autovehiculelor în Municipiul Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 63/26.02.2013.
3. Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al
Municipiului Timişoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un
contract de concesiune a unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public
S.A. şi a Contractului de concesiune nr. 94/18.01.2005.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre
Municipiul Timişoara şi S.C. VODAFONE S.A
5. Proiect de hotărâre privind schimbul de imobile între Municipiul Timişoara şi
Ordinul Călugăriţelor d la „Notre Dame” prin Episcopia Romano-Catolică de
Timişoara.
Dl. MOSIU: Supun la vot suplimentarea ordine de zi . Cine este pentru ?
- 21 voturi pentru
- 4 voturi impotriva
Cine este pentru ordinea de zi in intregime ?
- 25 voturi pentru

Inainte de a se trece la ordinea de zi v-as ruga sa fiti atenti, cred ca traim niste
momente cu adevarat istorice avand cel mai mare buget al Timisoarei previzionat
vreodata, un beget care nu creste doar cu cota inflatiei ci credte cu 32%.
E o crestere spectaculoasa cu toate ca o parte din banii necesari sunt bani dion
proiecte accesate de vechea administratie.
Actuala administratie are doua variante: - sa multumeasca o parte din premiantii din
campania electorala sau invers. Am dori sa fim atenti la cativa directori care au stat
cuminti acum nestiid ce se intampla iar acum vor alerga la balta plina de peste a
bugetului local...
Dl. TOANCA: Nu intelegem nimic din ceea ce spuneti .
Dl. MOSIU: Trebuie sa fim atenti cu bugetul local care sunt bani publici.
Dl. JICHICI: Aveti toata atentia noastra.
Dl. PRIMAR: Eu vreau sa-l asigur pe domnul consilier Mosiu ca noi stim sa invatam si
din ce fac bine altii si din greselile altora. Am vazut ce a patit PDL-ul si PNTCD-ul si
vom face ce putem sa nu ajungem pe urmele lor.
Desigur ca trebuie sa tratam aceasta opotunitate de a putea dispune de bani multi
cu toata seriozitatea si competenta si onestitatea. Este esential sa procedam astfel, daca
proiectele nu sunt puse in opera, banii nu vor veni. Este greu sa ai proiecte realiziate.
Banii europeni iti revin numai dupa ce ai pus in opera proiectele .
Vom avea grija si ca persoane din primarie care se constata ca nu au procedat cum
trebuie sa nu mai aibe posibilitatea sa greseasca, am luat masuri si de ordin procedural
pentru a imuniza sistemul la diverse practici ilegale, incorecte si in ceea ce ma priveste pe
mine si echipa executiva, vom fi corecti, implicati la maximum pentru a ridica
Timisoara, pentru a produce acea schimbare in bine a Timisoarei pe care ne-am asumat-o
electoral.
PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul
2013.
Dl. PRIMAR: La ultima analiza facuta asupra bugetului am constatat ca mai putem face
cateva ajustari. Asta s-a intamplat ieri, pe de o parte inainte de dezbaterea publica, iar pe
de alta parte la sfarsitul dezbaterii publice.
De cand a aparut pe site, proiectul de buget si pana in momentul de fata am semnat
contractul pentru acel imprumut din Trezorerie de circa 5,6 milioane lei. Prin urmare o
suma de 5,6 milioane lei s-a disponibilizat astfel, si noi desigur ca am redistribuit-o.
Pe de alta parte am constatat ca mai putem face mici reduceri si sa redirectionam banii
catre alte lucruri care au parut mai putin importante la prima vedere.
In domeniul sportului au aparut nelinisti datorita faptului ca in proiect nu au fost
nominalizate la fel cluburile la care primaria este asociat si alte structuri care fac sport si
il fac cu rezultate foarte bune. De aceea am suplimentat sumele si pentru sport dar ieri la
dezbaterea publica nu s-a semnalat ca doua strazi ar necesita de urgenta lucrari si le-am
inclus cu finantare in proiect pentru a face dovada ca noi suntem sensibili la observatiile
si sugestiile venite de la cetateni. In semn de respect pentru cei crae si-au facut timp sa
vina la dezbaterea publica si au facut propuneri pertinente.

Dl. DIACONU: Amendamentul este semnat de catre domnul viceprimar Stoia si de
catre mine, si sigur este asumat de catre executiv.
Avand in vedere avizul favorabil al comisiei de autorizare a imprumuturilor locale
din cadrul MFP privind contractarea de catre Municipiul Timisoara a unui imprumut din
varsaminte din privatizare in valoare de 5.648.198,89 lei, pentru achitare de arierate in
baza OUG nr.3/2013, este necesar ca aceasta suma sa fie cuprinsa in bugetul de credite
interne aferente anului 2013 .
Mentionam ca bugetul local va fi diminuat cu suma de 5.648.198,89 lei astfel:
- 5.648.198,89 lei, suma ce reprezinta imprumutul mai sus amintit contractat
pentru arieratele cuprinse la cap. 65.02 “Invatamant” cu suma de 156.093,57; cap. 67.02
“Cultura, recreere, religie cu suma de 224.988,25 lei; cap. 70.02 “Locuinte, servicii si
dezvoltare” cu suma de 620.016,90 lei si la cap. 84.02 “Transporturi” cu suma de
4.647.100,17 lei.
De asemenea, bugetul local se diminueaza cu suma de 2.000.000,00 lei la cap.
67.02.05.03 “Intretinere spatii verzi” – sectiunea functionare, respectiv cu suma de
1.000.000,00 la cap. 70.02.50 “Alte servicii din domeniul locuintelor”- studii si proiecte
pentru obtinere de finantare externa – sectiunea dezvoltare;.
Suma de 8.648.198,89 lei va fi reditribuita astfel:
+ 1.000.000 ,00 lei, conform graficului de rambursare al Conventiei de imprumut
nr. 608369/01.04.2013, la cap.70. art.81 - suma de 753.093,20 lei reprezentand
rambursare imprumut, respectiv cap.55 art.30 - suma de 189.257,81 lei reprezentand
dobanda aferenta acestui imprumut – sectiunea functionare;
+ 2.000.000,00 lei la cap. 67.02.05.01 “Sport” – sectiunea functionare;
+ 648.198,89 lei la cap. 84.02.03.03 “Strazi”- sectiunea functionare;
+100.000,00 lei la cap. 70.02.03.01 “Dezvoltarea sistemului de locuinte”,
reprezentand SF, PT + DALI locuinte sociale – sectiunea dezvoltare;
+1.400.000,00 lei la cap. 70.02.03.01 “Dezvoltarea sistemului de locuinte”,
reprezentand executie locuinte sociale modulare – sectiunea dezvoltare;
+500.000,00 lei la cap. 70.02.03.01 - “Dezvoltarea sistemului de locuinte”,
reprezentand achizitie terenuri si imobile – sectiunea dezvoltare;
+500.000,00 la cap 84.02.03.03 “Strazi”, reprezentand amenajare strada Petuniei
si Magnoliei – sectiunea dezvoltare;
+2.000.000,00 lei la cap. 84.02.03.03 “Strazi”, reprezentand executie drum de
legatura Calea Buziasului – strada Siemens sens giratoriu Calea Buzias, parcare publicasectiunea dezvoltare;
+ 500.000,00 la cap. 67.02.05.03 “Intretinere spatii verzi”, reprezentand executie
Skate Park – sectiunea dezvoltare.
Sumele sunt alocate catre sport , alte cluburi decat cele cu care avem contrate de
asociere acum, pentru 2 proiecte de dezvoltare a strazilor, zona Petuniei si si Magnoliei
si de asemenea pentru studiile si executia locuintelor sociale modulare , iar achizitia de
terenuri si imobile se bazeaza in special pe proiectul pe care il aveti si care prevede o
diferenta in cadrul schimbului cu Ordinul Calugaritelor. Este o diferenta de valoare intre
cele doua imobile si care trebuie achitata de catre municipiu in baza unui referat de
negociere cu tertii.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?

-24 voturi pentru
Cine este pentru proiect in intregime ?
- 25 voturi pentru
Dl. PRIMAR: Vreau sa va multumesc stimati consilieri locali pentru votul dat, noi
suntem constienti de rasunderea uriasa pe care o avem, si de volumul de munca. Pe
parcurs este posibil sa va rugam sa agreati unele modificari dar ne-am bucura enorm, neam bucura impreuna ca la sfarsitul anului sa ne bucuram ca am avut capacitatea de a
executa acest buget in totalitatea sa si de a aduce venituri suplimentare pe langa cea avem
prevazut acum.
Dl. SECRETAR: Din 1992 , este o premiera, nici un buget nu a fost votat in
unanimitate. Felicitari!
PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere conform Hotărârii
Consiliului Local nr. 134/14.03.2013, între Municipiul Timişoara şi Universitatea
„Politehnica” din Timişoara, în vederea finalizării obiectivului „Sala Polivalentă”.
Dl. RUSET: Doresc sa fac un amendament la constractul de asociere acre este anexa la
HCL, art. 5 alin 1 se modifica:
Art.5 – Contributia partilor contractante in acdrul asocierii, este urmatoarea:
5.1. (1) Municipiul Timisoara contribuie in cadrul asocierii, financiar cu suma
maxima de 10 000 000 lei, din bugetul local, din cap. 67.02 „cultura, recreere si religie”,
subcap. 67.02.05.01 - , „Sport”. Valoarea finala a contributiei financiare va fi stabilita in
baza indicatorilor tehnico-economici ai investitiei.”
Aceasta este o completare la acest articol.
Dl. MOSIU: Ca suma de la bugetul local, sa fie alocati maxim 10 milioane.
Dl. RUSET: Maxim, si valoarea finala va fi stabilita pe baza indicatorilor tehnicoeconomici ai investitiei.
Dl. ROBU: Eu am spus de la bun inceput ca dupa stadiul lucrarilor si dupa valoarea pe
care lucrarea o are prin contract si indexare de cand s-a incheiat contractul , probabil ca
vreo 10 milioane de lei va fi contributia municipalitatii.
In proiect a aparut pentru inceput o suma de 7 milioane in ideea de a nu bloca aici
prea multi bani ca la o rectificare am fi putut sa facem suplimentarea respectiva. Eu nu
am discutat acest amendament, am discutat numai partea care tine de modul in care se
contabilizeaza contributiile celor doua institutii dar poate fi si adoptat un amendament
care sa precizez limita superioara.
Dl. RUSET: Limita superiara era prevazuta in proiect. Completarea se referea la valoarea
finala care va fi stabilita pe baza indicatorilor economici.
Dl. PRIMAR: Eu stiam de completare ca se va stabili in felul acesta.In proiect ramane
suma de 7 milioane asa cum am pravazut-o dar in textul contractului ramane asa cum a
fost initial. Maxim 10 milioane cu acea completare de text.
Ramane asa cum a fost contractul cu acea mica suplimentare de cateva cuvinte iar
in proiectul de buget unde apar sume raman cum au fost trecute initial. Acolo nu se
schimba nimic.

As vrea sa fie corect inteles acest proiect.
In orasul nostru nu exista o sala polivalenta la nivelul la ceea ce ar trebui sa existe. Sala
Olimpia este depasita din multe puncte de vedere, necesita bani multi pentru a putea fi
adusa la standardele actuale si este singura sala unde echipele noastre se pregatesc, se
antreneaza si unde isi desfasoara si activitatea competitionala. Avem nevoie cu stringenta
de inca o sala.
Universitatea Politehnica din Timisoara, o institutie a acestui oras, are o sala
moderna in constructie, sala in care a investit jumatate din suma necesara pentru intreaga
lucrare. Universitatea nemaiavand posibilitatea sa atraga intr-un ritm multumitor sume de
la bugetul de stat si nici de alocat venituri proprii pentru finalizarea acestei Sali intr-un
timp scurt, ar fi pacat ca tot ce s-a investit si ce s-ar investi in continuare de catre
Universitate sa aibe de asteptat 6-7-8 ani pana cand ii va putea servi cuiva.
Este elementar ca suntem in fata unui parteneriat de maxima corectitudine in care
ambii parteneri ies in castig si lucrurile
Cota parte de proprietate asupra acestui obiectiv realizat in comun va fi stabilita
contabiliceste, la sfarsit cand se va contoriza fiecare leu investit de fiecare dintre cele
doua institutii.
Va rog sa sustineti acest proiect si va stau la dispozitie cu eventuale intrebari.
Dl. MOSIU: Supun la vot amendamentul domnului Ruset. Cine este pentru ?
-21 voturi pentru
- 1 abtinere
Dl. BONCEA: Domnule primar , am inteles argumentele dumneavoastra, eu o sa votez
impotriva la votul final, deoarece cred ca ar fi indicat daca avem acesti bani sa-i bagam in
Sala Olimpia care este a noastra iar Sapa Politehnicii sa fie sustinuta de Guvernul USL.
La Sala Olimpia exista un Studiu de Fezabilitate aprobat in Consiliul Local la finele
anului 2011, unde suma necesara este exact de 10 milioane lei.
Dl. PRIMAR: Unde se vor antrena si unde vor juca echipele noastra pe parcursul unei
interventii majore la Sala Olimpia ?
Mergem la Arad?
Sala Olimpia nu e cazul sa fie demolata. Dupa ce vom avea o alternativa Sala Olimpia va
putea sa intre in reabilitare. Acest oras are peste 300 000 locuitori si credem in
dezvoltarea sa. Si Sala Olimpia va trebui sa fie repusa in valoare dar va trebui sa avem o
alternativa mai intai.
Dl. DIACONU: In proiectul de buget pe care l-ati votat exista si o suma alocata si Salii
Olimpia , de 500 000 lei pentru climatizarea si care va trebui sa se realizeze anul acesta
In paralel cu constructia salii noi facem interventii nu de 10 000 000 dar care aduc Sala
Olimpia la un nou standard.
Dl. MOSIU: Terenul de care parte se contabilizeaza ?
Dl. SECRETAR : Terenul a fost al nostru, l-am dat in folosinta gratuita lor si nu intra
nici la ei nici la noi. Nu poti sa bagi terenul in ecuatie.
Dl. PRIMAR: Situatia terenului este de mult rezolvata. Primaria a dat acest teren cu ani
de zile in urma.
Dl. HERZOG: Intelegem ca exista o sala in constructie, intrebarea este daca in
momentul in care s-a demarat constructia acelei Sali la Politehnica, pe ce fonduri s-a
bazat proiectia de buget ?

De unde trebuiau sa vina banii ?
Dl. PRIMAR: Banii ar trebui sa vina de la Guvernul Romaniei indiferent de coloratura
politica a acestui Guvern numai ca nu cred ca este totuna nici pentru orasul Timisoara
nici pentru Universitatea Politehnica sa se finalizeze un asemenea obiectiv in 6-7 ani sau
sa se finalizeze intr-un an.
Trebuie sa ne gandim la gradul de beneficitate al timisorenilor . Initial a fost un
anumit grafic de finantare pentru aceasta sala cand au fost demarate lucrarile.
In noile conditii de criza economica bugetul pentru investitii al Romaniei este asa
de firav incat ar fi pagubos pentru Timisoara sa nu promovam acest proiect.
Dl. JICHICI: As dori sa readuc in atentie u exemplu perfect legat de limitarile care
exista in momentul de fata ale Salii Olimpia. Numarul de locuri este extrem de limitat.
Din punct de vedere tehnic, singura posibilitate sa extinzi capacitatea acelei Sali este sa-i
darami unul din ziduri. Sala nu a fost proiectata pentru un numar mare de locuri.
In aceste conditii eu vad putin ciudata pozitia unora dintre colegii nostri care
sustin ca Timisoara trebuie sa se limiteze la o Sala Olimpia, fie ea si modernizata,
imbunatatita s.a.m.d.
Haideti sa fim realisti si sa reconoastem faptul ca numarul de locuri din Sala
Olimpia nu poate fi crescut in mod semnificativ oricat am incerca noi sa spunem noi
lucrul asta.
Niciodata Sala Olimpia nu va putea fi transformata intr-o sala cu 3000 locuri,
5000 locuri sau 10 000 locuri. In aceste conditii cand este vorba de o asociere intre 2
entitati publice este vorba de un proiect in care au trecut etapele de autorizari, de
clarificare a situatiei terenurilor, este o oportunitate pentru acest oras sa investim intr-un
partneriat public-public.Este un lucru elementar.
Sunt alocati bani in buget pentru modernizarea Salii Olimpia, dar sa recunoastem
ca Sala Olimpia nu va fi niciodata mai mult decat este acuma si daca investim 50 000 000
in ea.
Dl. SANDU: Proiectul initial al Salii Olimpia prevedea o sala de peste 3000 locuri, a
fost ciuntit in faza de executie pentru ca nu s-a dorit la vremea respectiva realizarea unei
sali mai mari decat cele existente in Bucuresti.
Doresc sa ase retina ca tot in ani de criza un guvern PDL al Romaniei a alocat
bani pentru Timisoara pentru constructia acestei Sali. In ultima perioada guvernul USL
care s-a laudat ca va sustine Timisoara nu aloca bani catre Timisoara si acum este nevoie
ca proiecte incepute de catre guvernul PDL-ului sa fie continuate pe banii timisorenilor.
Dl. ORZA: Cand s-a facut studiul de fezabilitate cu Sala Olimpia ideea initiala era sa
vedem cat ar costa sa se faca in 68. Nu un zid trebuie daramat. Trebuie daramat tot ca sa
se faca inca o tribuna. Ar fi rentabil sa construim una noua decat sa extindem Sala
Olimpia. S-a mers pe varianta transformarii ei , a ceea ce exista in momentul de fata,
schimbandu-se scaunele, facandu-se niste scaune in spate,etc
Daca nu vom putea obtine banii care ar fi trebuit sa vina pentru constructia Salii
Politehnice, sa vina pana la urma si ei sa fie folositi in contrapartida la modernizarea
Salii Olimpia.
Asta ar fi solutia ideala , sa rezolvam ambele sali.
Dl. SIMONIS: Dupa 8 ani de guvernare PDL, in care s-au taiat pensii si salarii, faptul ca
au investit o suma infima intr-o jumatate de sala nu cred ca e o mare realizare. Pe de alta

parte suntem de putin timp la guvernare, nu putea guvernul USL sa faca in 6 luni tot ce
se putea face in acest mandat.
Daca ma refer la sala pe care dorim sa ne asociem pentru a construi ceva eu cred
ca avem de ales intre a construi ceva sau a nu construi nimic.
Dl. CAPREA: Pentru toti timisorenii trebuie sa stie ca noi nu avem unde sa gazduim un
turneu de tenis intr-o sala in conditii normale.
Cand va fi gata aceasta sala vom avea si acest lucru.
Dl. PRIMAR: Suma exacta actualizata cu rata inflatiei este de 20 ,928 milioane lei.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
- 23 voturi pentru
- 1 vot impotriva
- 1 abtinere
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie
anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „ACS Poli Timişoara”.
Dl. BONCEA: M-am uitat la inregistrarea sedintei din decembrie cand dumneavoastra
ati aprobat alocarea acelor 500 000 lei si dumneavoastra spuneati atunci ca acesti 500 000
sunt doar asa ca au nevoie in momentul respectiv urmand sa fie scazuti din alocarea pe
primul trimestru pe anul acesta.
Ma asteptam sa vad ca o sa le alocam anul acesta 3 500 000 lei, sa inteleg ca este
nevoie de 500 000 in plus ?
Dl. PRIMAR: Vom vedea exact de cati bani este nevoie pe parcurs. Eu cred ca trebuie
sa fim realisti si sa intelegem si ca este posibil sa discutam si sa rectificam, vis-a-vis de
performante pentru ca daca modificam obiectivul propus, acela de a promova in Liga I va
fi atins, atunci eu cred ca se va impune o crestere a cotizatiei, iar in situatia mai putn
probabila, bugetul va fi redus. Deocamdata, propunerea este sa mergem cu aceasta
cotizatie de 4 milioane de lei avand in vedere cheltuielile pe care le-a comportat acest
inceput de drum, cheltuieli cu multe evenimente neprevazute si in conditiile in care fiind
vorba de un proiect nou, chiar daca avea elementul de vechime in el nu a beneficiat si de
o sustinere substantiala.
Trebuie recunoscut si ca staful clubului nu a reusit in masura suficienta sa
promoveze noul club astfel incat sa poata obtine venituri mai mari.
Eu va rog sa sustineti aceasta suma.
Dl. TOANCA: Doua amendamente tehnice:
- se modifica art. 1 alin. 2 din proiectul de hotarare astfel:
„ Pentru perioada semestrului I din anul 2013 , aferenta returului editiei
competitionale 2012-2013, se va aloca Asociatiei o cota din cotizatia anuala in
suma maxima de 2.500.000 lei. Suma ramasa necheltuita din aceasta cota din
cotizatie se va reporta pe trim al III-lea, fiind utilizata penrtu pregatirea
intercompetitionala de vara, editia competitionala 2013-2014;”
Se completeaza proiectul cu acest articol.:

„ Art. 4. Se desemneaza din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara in
Adunarea Generala a Asociatiei „ACS Poli Timisoara”, in calitate de membru
supleant, domnul director Costa Mihai.”
Dl. MOSIU: Cine este pentru acest amendament?
- 21 voturi pentru
- 3 abtineri
Cine este pentru proiect in intregime?
- 21 voturi pentru
- 3 abtineri
PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuţiei financiare cu titlu de cotizaţie
anuală din partea municipiului Timişoara pentru Asociaţia „Baschet – Club
Timişoara”.
Dl. RUSET :
hotarare.

Am un amendament de natura tehnica pe continutul proiectului de

Art. 1 , alin. 2 – se completeaza cu „ suma ramasa necheltuita din aceasta cota de
cotizatie se va reporta pe trimestrul al III-lea, fiind utilizata pentru pregatirea
intercompetitionala de vara, editia competitionala 2013-2014.
Se introduce un nou articol, art. 4 urmand ca ultimele doua articole sa se renumeroteze.
Art. 4 – se revoca numirea domnului Dan Aurel Diaconu in calitate de reprezentant
al Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Adunarea Generala a Asociatiei
Baschet-Club Timisoara;
Se numeste domnul Nicolae Robu, Primarul Municipiului Timisoara, in calitate de
reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Timisoara in Adunarea Generala
a Asociatiei Baschet-Club Timisoara, respectiv ca membru supleant domnul Dan
Aurel Diaconu, viceprimar al Municipiului Timisoara.”
Dl. MOSIU: Cine este pentru amendament ?
- 22 voturi pentru
- 2 abtineri
Dl. HERZOG : Am o remarca fie catre domnul Diaconu , fie catre domnul primar
referitoare nu la banii care se aloca ci la modul cum vor fi ei cheltuiti. Am o rezerva
majora , mai mult de jumatate din bani din total buget club se duc pe salariile jucatorilor,
sunt jucatori straini care trebuie platiti ,etc
Eu consider ca sanatos pentru orasul nostru ar fi sa ne crestem juniorii si copiii
nostri care vor ramane aici.Din banii pe care ii aloca Consiliul Local ar fi interesant sa se
aloce o suma mai importanta catre copii si juniori. Va multumesc.

Dl. DIACONU: Echipa U 23 a ABC Timisoara este la turneul final care urmeaza sa
aibe loc in perioada urmatoare intre primele 6 din Romania cu sanse reale de a castiga
titlu la U 23;
De asemenea Clubul acorda indemnizatii pentru cei mai talentati tineri din generatia de
15-16-17 ani. Toata aceasta idee de a aduce jucatori locali este parte din strategia clubului
In acest moment nu avem jucatori care sa faca fata acestui nivel.
Cei care vin din urma sunt convins ca vor putea face fata Ligii I.
Dl. PRIMAR: Intra in strategia si politica noastra vis-s-vis de cluburile sportive la care
suntem asociati, respectiv unde contribuim cu fonduri chiar daca nu suntem asociati dupa
acelasi model, sa sustinem formarea de tineri sportivi. Am pus accent peste tot pe
componenta de copii si juniori si rezultatele nu au incetat sa apara. Si noi ne-am dori sa
facem performanta numai cu sportivi creati de noi.
Dl. MOSIU: Cine este pentru proiect ?
- 24 voturi pentru
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Timişoara cu Universitatea
„Politehnica” din Timişoara şi Consiliul Judeţean Timiş, în Asociaţia Sportivă
„Clubul de Handbal Politehnica Timişoara”, aprobarea Actului Constitutiv şi a
Statutului Asociaţiei, numirea reprezentanţilor în Adunarea Generală şi Consiliul
Director ale Asociaţiei şi aprobarea cotizaţiei anuale către Asociaţie.
Dl. RUSET: I
Avand in vedere Nota transmisa de Serviciul Juridic propun
urmatoarele completari la Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei:
1. se completeaza spatiile libere cu toate datele de identificare ale membrilor, respectiv
se inlocuieste ’’ Consiliul Local ’’cu ’’ Municipiul Timisoara’’, astfel incat
continutul va fi:
’’ Membri Asociaţiei:
A. persoane juridice
1. Universitatea “Politehnica”din Timişoara cu sediul în Timişoara, P-ţa
Victoriei nr.2, jud. Timiş, telefon 0256/403000, CIF 4269282, reprezentata
legal prin prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel ŞERBAN, în calitate de Rector;
2. Municipiul Timisoara, cu sediul în Timisoara, Bdul C.D.Loga nr.1, jud.
Timiş,
Telefon 0256/408300 CIF 14756536, reprezentata legal prin prof.univ.dr.ing.
Nicolae ROBU, in calitate de Primar;
3. Consiliul Judeţean Timiş, cu sediul în Timisoara, Bv. Revoluţiei din 1989
nr.17, jud. Timiş, telefon 0256/406300, CIF 4358029, reprezentata legal prin
dl. Titu Bojin, in calitate de Presedinte.’’
2. Se completeaza datele privind Sediul social al asociatiei:
“ Capitolul VI: Sediul Asociaţiei sportive Clubul de Handbal Politehnica
Timişoara
Sediul central al asociaţiei este în municipiul Timisoara , Bv. M.Viteazu, nr.1,
camin 2 MV, cam.5, înscris în CF nr.413364, conform contractului de

comodat/inchiriere/alt titlu încheiat cu Universitatea “Politehnica”din
Timişoara.”
3. Se coreleaza numarul membrilor Consiliului Director si Comisiei de Cenzori intre
Actul Constitutiv si Statutul Asociatiei astfel incat continutul va fi:
-

In statut ’’Art. 33 – (1) Consiliul Director este format din preşedinte,
vicepreşedintele Asociaţiei şi 3-5 membri.’’
- In Actul Constitutiv ’’ Capitolul IX: Competenţa organelor de conducere,
administrare şi control
Organele de conducere, execuţie şi control ale asociaţiei sunt
următoarele:
a. Adunarea generală
b. Consiliul Director
c. Preşedintele
d.Comisia de cenzori
Componenţa nominală a consiliului director:
1. Preşedinte: ....
2. Vicepreşedinte: .......
3. Membri ...... 3-5 persoane
Comisia de cenzori ( 3 membri):
1. ....
2. .....
3. ..... ’’
II.

Se modifica art.2-alin (2) din proiectul de hotarare, astfel:

“ (2) Se numeste, din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in
Adunarea Generala a Asociatiei un reprezentant, in persoana dlui Primar Nicolae Robu
si un membru supleant in persoana domnului Dan Aurel Diaconu, viceprimar al
Municipiului Timisoara
III.
Se modifica art.3-alin (4) din proiectul de hotarare, astfel:
“ (4) Pentru perioada semestrului I din anul 2013, aferenta returului editiei
competitionale 2012-2013, se va aloca Asociatiei o cota din cotizatia anuala in suma
maxima de 600.000 lei. Suma ramasa necheltuita din aceasta cota din cotizatie se va
reporta pe trimestrul al III-lea, fiind utilizata pentru pregatirea intercompetitionala
de vara, editia competitionala 2013-2014; ”
Dl. DIACONU: Supleant l-as propune pe domnul Mihai Costa.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
- 25 voturi pentru
Cine este pentru acest proiect in ansamblu ?
- 24 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Timişoara la Clubul Sportiv
„Rugby Club Municipal Universitatea de Vest Timişoara”, modificarea Actului
constitutiv şi a Statutului Clubului Sportiv , numirea reprezentanţilor în Adunarea
Generală şi Consiliul Director ale Clubului Sportiv şi aprobarea cotizaţiei anuale
către clubul sportiv .
Dl. TOANCA: Art. 2 – Se numeste, din partea Consiliului Local al Municipiului
Timisoara, in Adunarea Generala a clubului sportiv un reprezentant, in persoana
domnului primar Nicolae Robu si un membru supleant in persoana domnului
viceprimar Traian Stoia.
Art. 3 alin. 4 – pentru perioada trimestrelor II-lea si III-lea din anul 2013, se va
aloca clubului sportiv o cota din cotizatia anuala, in suma maxima de 1.600.000 lei;
Rugby Club Timisoara este campioana Romaniei , reprezinta vectorul de imagine
pe care Timisoara si judetul Timis il au in sport, in ultimii 40 de an rugby nu a mai
castigat nici un titlu, anul trecut s-a reusit aceasta performanta uriasa. Aceasta asociere
vine pe fondul unui management privat de exceptie, sunt 2 mari firme care au tinut in
viata si au dat excelenta in acest sport. In cursul saptamanii viitoare si Consiliul Judetean
va adera la aceasta asociere, a treia persoana juridica este Universitatea de Vest
Timisoara.
In toamna, in premiera in Romania se va desfasura in Timisoara .Pana in toamna
incercam sa aducem meciurile de rugby din Timisoara pe stadionul CFR.
Echipa este condusa de un antrenor sud-african care reprezinta pentru sportul din
acea tara ceva de genul Hagi pentru noi.
Exista 300 de copii si juniori care functioneaza pe langa acest club. Finala Cupei
Romaniei va fi la Timisoara iar daca din toamna vom reusi sa amenajam stadionul CFR
la standardele internationale vom reusi sa gazduim si meciurile nationale de rugby.
In cazul in care RCM –ul aduce al doilea titlu in Banat, o sa vin in toamna cu o
propunere de marirea acestei alocatii.
DL. PRIMAR: Cred că este un lucru remarcabil că avem în Timişoara o echipă
într-un sport destul de popular, dar care poate deveni mult mai popular decât este precum
rugby-ul, o echipă excepţională. Aceşti băieţi care joacă la echipa noastră sunt demni de
toată admiraţia pentru dăruirea cu care se implică în toate meciurile. Se ştie că, dacă nu
mă înşel, 5 ani la rând titlul naţional a fost luat de Baia Mare. Noi am reuşit să tragem
linie şi să devenim campioni iar în urmă cu 2 săptămâni am câştigat aici la Timişoara
derby-ul cu Baia Mare într-un meci cumplit, care s-a jucat în nişte condiţii care nu ne
onorează ca oraş, apropo de structura pe care o avem noi pentru sport. Luni am fost la
Bucureşti şi am avut o întrevedere cu Ministrul transporturilor, dl. Relu Ferechiu, pe acest
subiect şi pe subiectul Gării de Nord şi încep cu partea proastă, în privinţa Gării de Nord
procesul încă nu a avansat, acel proces care are ca miză 20 de milioane de euro pe care
statul român îi cere despăgubire de la firma care a produs toate încurcăturile, procesul se
judecă la Paris. Vreau ca toata lumea sa ştie cum stau lucrurile, nu e vorba despre
indiferenţă, despre nepăsarea cuiva faţă de starea jalnică în care este Gara de Nord. Nu se
poate face pentru moment nimic pentru că Statul Român are un proces de o mulţime de
ani cu o firmă, procesul se judecă la Paris şi avansează extraordinar de lent. Toată lumea

spune că statul român va câştiga procesul şi e vorba de o sumă cu care nu ne putem, juca.
I-am cerut Ministrului Fenechiu să solicite specialiştilor din minister să vadă dacă nu
suntem în starea în care să putem recurge la o intervenţie în regim de forţă majoră fără a
periclita câştigarea procesului. În privinţa Stadionului CFR există toată deschiderea spre a
se face acel transfer către noi. Eu am venit cu un document suplimentar pe care l-am şi
transmis marţi dimineaţa către Minister şi este în lucru realizarea acestui transfer. E puţin
complicat, nu avem timp aici să intrăm în detalii, dar este fezabil acest transfer al
Stadionului CFR către municipalitate, e vorba despre ce e construit acolo, pentru că
terenul aparţine primăriei şi evident că noi ne angajăm să creăm cadrul şi pentru echipa
tradiţională CFR, chiar dacă ea nu mai este acum atât de legată de instituţia CFR cum era
pe vremuri, să poată continua antrenamentele şi jocuirle pe acel stadion. Vorbesc de
echipa de fotbal CFR, evident.
DL. BONCEA: Am o întrebare pentru dl. Ţoancă. Aţi propus să le dăm numai un
milion şase sute de mii lei contribuţie.
DL. ŢOANCĂ: În primele două semestre, rămâne cotizaţia de 2 milioane. Sezonul
competiţional la baschet se concentrează până în toamnă. Am făcut un bine nu un rău.
DL. BONCEA: Am înţeles.
DL. ŢOANCĂ: Am o completare de făcut la ceea ce a spus dl. Primar. Lucrările la
stadionul CFR, chiar dacă situaţia juridică este pe jumătate clarificată, din zona rugbyului au început, evident cu cosmetizări până nu avem titlul de proprietate asupra
clădirilor şi nemaiîntâlnindu-ne în această formulă o să îmi permit să vă lansez de pe
acum invitaţia atât dvs cât şi invitaţilor din sală, în data de 13, sâmbătă 13 aprilie, la ora
10 echipa de rugby va juca un nou derby, devenit clasic cu Farul Constanţa. Încă se caută
o locaţie, s-ar putea să jucăm tot la CFR, dacă nu vă vom invita în noroiul din Ronaţ să-i
batem şi pe farul chiar dacă e un teren foarte greu, estompează diferenţa de valoare dintre
cele două echipe. Dl primar a fost cu mine la meciul cu Baia Mare, în prima repriză i-am
condus cu 12-0, în a doua repriză terenul a devenit o mlaştină iar diferenţele de
tehnicitate care era în favoarea noastră s-au estompat până aproape de egalitate. Cine nu
poate să vină, să urmărească pe TVR 2. Din acest an televiziunea naţională are contract
cu federaţia de rugby.
DL. ORZA: Eu mă bucur că în momentul în care nişte echipe au ajuns în top şi sus
au început şi e logic să apară şi foarte mulţi admiratori. Ar trebui să ne aducem aminte de
nişte momente în care Consiliul Local strâmba din nas când era vorba de finanţarea
sportului şi cred că meciul acesta cu Baia Mare reprezintă metafora perfectă pentru
descrierea pe care vreau să o fac. S-au tăvălit în noroi ca să obţină o victorie şi cu mulţi
ani în urmă, ca să mă refer strict la echipa de rugby, era pe punctul de a nu mai exista
pentru că sponsorul lor oficial se retrăsese şi a fost un moment important că la Arad au
avut probleme cei de acolo şi mi-aduc aminte de un om inimos, dl. Borza, care a sunat şi
de acel nivel am început să construim. Aşa s-a întâmplat şi cu baschetul, pe vremea când
erau 50 de persoane în sală şi nimeni nu dorea să subvenţioneze baschetul. Acum vorbim
de faptul că nu mai există loc în Sala Olimpia. Sunt nişte lucruri pe care trebuie să le
înţelegem că strălucirea aceasta plecând de la noroi s-a făcut cu pasiune şi cu muncă şi
chiar cu strâmbat din nas în Consiliul Local. Să nu uităm lucrurile acestea pentru că altfel
dacă le uităm ne întoarcem din nou la noroi.
DL. MOŞIU: Votăm amendamentul. Iniţiez procedura de vot:
- 25 voturi pentru

Votăm punctul 6 în ansamblu. Iniţiez procedura de vot:
- 24 voturi pentru
DL. ŢOANCĂ: Mulţumesc colegilor mei. Dl. Orza personal, în calitatea de
viceprimar pe care a deţinut-o a ajutat în anii mai puţin glorioşi pentru rugby acest club.
De aceea vreau să îi aduc mulţumiri şi să scoatem această discuţie şi acum şi pe viitor din
zona politică şi domnului Ostaficiuc care iarăşi în momente grele a sprijinit acest club şi
vreau să vă mulţumesc dvs că am votat această asociere şi vă promit că în toamnă va mai
fi un subiect pe această temă cu mărirea cotizaţiei pentru că vom aduce titlul la
Timişoara.
PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara, B-dul
Eroilor de la Tisa nr. 73
DL. MOŞIU: Iniţiez procedura de vot:
- 25 voturi pentru
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a următoarelor spaţiii cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă; SAD 1A la preţul de 20.000 euro, SAD 1B la preţul de
16.500 euro, SAD 2 la preţul de 22.400 euro şi SAD 4B la preţul de 55.100 euro, situate
în imobilul din Piaţa Traian nr.6
DL. MOŞIU: Iniţiez procedura de vot:
-25 voturi pentru
Trecem la punctele suplimentare
SUPLIMENTAR 1
Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.
136/12.07.2005 cu acordul părţilor
DL. BONCEA: Am o singură întrebare aici că avem anexată şi hotărârea AGA
care la art. 2 solicită aprobarea plăţii de despăgubire către societate. Aceşti bani nu
trebuie cuprinşi tot în acest proiect de hotărâre?
DL. VICEPRIMAR DIACONU: Nu prea respectă ce am votat noi această
hotărâre. Nu ştiu cum a fost redactată, dar noi nu asta am votat în AGA.
DL. BONCEA: Acesta este materialul pe care îl am în faţă.
DL. PRIMAR: Staţi puţin că asta nu s-a votat, cine a introdus articolul acesta aici?
Haideţi să ne lămurim. Cine răspunde aici? Dl. secretar la art. 2 cine a propus aşa ceva? A
votat AGA vreo despăgubire? Nu a votat nicio despăgubire.

DL. SECRETAR: Care articol?
DL. PRIMAR: Art. 2.
DL. SECRETAR: „Se aprobă încheierea actului adiţional nr. 2 la contract, conform
Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. Anexa este Hotărârea AGA. Eu
de acum înainte dl. Primar, cu tot respectul pentru că vreau să fie bine, să fiu corect şi să
nu obstrucţionăm activitatea, nu mi-au semnat hotărârea AGA şi au zis că o semnează pe
încredere. Dl. Ţoancă vă rog să spuneţi acum.
DL. ŢOANCĂ: Domnule Primar vă solicit retragerea acestui punct de pe ordinea de zi.
Eu am fost preşedinte AGA în urmă cu două săptămâni, am fost câţiva colegi. Nu am
ajuns la un „modus vivendi” în ceea ce priveşte acea investiţie, în sensul în care noi chiar
dacă am agreat o mărire de capital a societăţii comisia de cenzori de la ADP ne-a
transmis că nu se poate acest lucru. Vă rog frumos să îl retrageţi de pe ordinea de zi
pentru că eu nu am semnat în calitate de preşedinte AGA al ADP o astfel de hotărâre
explicită, aşa cum apare aici.
DL. PRIMAR: Tocmai, nu putem vota şa ceva. Nu a apărut niciodată în discuţie asta.
DL. SECRETAR: Dar în referatul care a venit de la Direcţia Patrimoniu sunt 7
semnături. Eu ma zis să fiu de bună credinţă, să-l bag pentru că am crezut că mergem pe
încredere, că semnează. Acum spune că nu mai semnează.
DL. ŢOANCĂ: Nu am semnat într-o asemenea formulă. Dl. primar, retrageţi-l de
pe ordinea de zi. Vom face un proiect, dar explicit pe această temă. Vă rog să îl retrageţi.
DL. SANDU: Probabil este o neînţelegere între ceea ce s-a decis de către
majoritate şi ceea ce este scris aici, însă să nu uităm că vorbim de aproape două sute de
mii de lei care nu pot să rămână în aer. Dacă acceptăm ca timişorenii să plătească
suplimentar aceşti două sute de mii de lei pe lângă toate schimburile şi terenurile care sau dat respectivei firme pentru eliberarea subsolului e ok, însă cred că în final aceşti bani
au fost investiţi din banii timişorenilor şi trebuie recuperaţi de undeva şi acel cineva nu
poate fi decât beneficiarul terenului.
DL. ŢOANCĂ: Au fost discuţii după AGA. Mă exprim în bani vechi, nu e vorba
de 2 miliarde ci de un miliard pentru că ADP-ul a recunoscut că partea electronică, partea
informatică, barierele ş.a.m.d. se află în custodia lor şi pot fi refolosite. Deci vorbim
despre 1 miliard, dar retrageţi punctul atâta timp cât nu s-a găsit formula juridică agreată
de AGA şi comisia de cenzori ai ADP şi care să nu comporte explicaţii ulterioare versus
Curtea de Conturi.
DL. PRIMAR: În primul rând aş vrea să înţeleagă toată lumea corect cum stau
lucrurile în ansamblul lor. Când s-a făcut evaluarea terenurilor, inclusiv a acestuia s-a
avut în vedere totul de către evaluatori, inclusiv faptul că acolo nu sunt buruieni, aşa cum
la evaluarea subpasajului s-a avut în vedere totul, s-a avut în vedere că acolo sunt spaţii
amenajate, spaţii cu granit, cu faianţă, cu gresie, care costă. Deci când s-a făcut schimbul
acela, el s-a făcut ţinând seamă de toate aspectele şi s-a făcut de o manieră foarte
avantajoasă pentru municipalitate, care şi-a adus în patrimoniu un subpasaj în centrul
oraşului şi nu altceva. Încă o dată vă spun că nu s-a dat nici un cm pătrat şi nu s-a cheltuit
niciun leu pentru mutarea acvariului. Ca să clarificăm aceste lucruri pentru că unii mai
continuă să facă intoxicare pe acest subiect, pentru că sigur câteodată reuşitele deranjează
în România mai ales, în care este li o vorbă „nicio faptă bună nu trebuie să scape
nepedepsită”. Acum vis a vis de ce s-a hotărât, evident că nu se pune problema ca
lucrurile să rămână în aer. Nu a fost vorba despre această plată a acestei sume aşa cum

am fost eu informat de către preşedintele AGA, dl. Radu Ţoancă, de aceea am şi fost
surpins acuma să văd că a apărut această sumă, dar o rezolvare a ceea ce nu este
valorificabil din ceea ce s-a amenajat acolo desigur că trebuie găsită în acord cu legea.
Trebuie să se găsească pe un inventar sau să se plătească ce nu se găseşte, dar asta este
treaba internă, nu are niciolegătură cu partenerii de schimb acest subiect. Însă o mulţime
de lucruri din acea valoare totală care mereu invocată este utilizabilă în continuare de noi
şi ele se găsesc ca obiecte de inventar. Nu trebuie justificată suma, ce s-a întâmplat cu ea,
decât pentru ceea ce nu se va mai găsi pe inventar pentru că bitumul acela nu se va mai
găsi pe inventar. El trebuie să fie plătit, evident ce nu s-a amortizat din el, dar bariera, ca
să iau un exemplu cât se poate de palpabil, există, are valoare de inventar, este un
amortisment la ea şi rămâne în continuare, şi alte lucruri de acest gen, tot sistemul
informatic.
DL. MOŞIU: Dl. primar, dar există un referat aici semnat de dl. director Culiţă. E
dezinformat sau ce se întâmplă?
DL. SANDU: Dvs. aţi spus că bariera ne rămâne nouă, dar pe de altă parte spuneţi
că bariera era în evaluare. Păi dacă era în evaluare, cum o luăm?
DL. PRIMAR: Nu ne rămâne nouă, rămâne ADP-ului.
DL. SANDU: Dacă a fost trecută în evaluarea făcută de Consultim atunci trebuia
predată beneficiarului odată cu evaluarea.
DL. PRIMAR: Mă refeream la teren nu la obiectele de inventar de acolo. Nu am
fost clar?
DL. ŢOANCĂ: Ca să fie lucrurile şi mai clare, miliardul de care vorbim, acel
bitum din parcare, s-a mutat din buzunarul ADP-ului către SDM şi cele două firme au
fuzionat. Amândouă firme au ca acţionar unic Consiliul Local deci practic s-au mutat
nişte bani dintr-un buzunar din altul doar că trebuie să o formalizăm ca să nu rămână şi
ADP-ul pentru că împreună am luat decizia în urmă cu 2 săptămâni să nu-i lăsăm să o
treacă la pierderi imputabile, să nu rămână nici Consiliul Local, respectiv Primăria cu
această sumă de un miliard. Suma nu s-a dus în altă parte, e la SDM, care acum e ADP.
DL. SANDU: Tocmai în aceste condiţii cred că cea mai justificată era evaluarea
bitumului, a bordurilor, a întregului cuantum de lucrări care s-au executat acolo şi care nu
pot fi recuperate, mai puţin bariera electronică şi ce mai înseamnă acestea şi aceşti bani să
fie recuperaţi de la beneficiarul terenului.
DL. PRIMAR: Nu are nicio legătură beneficiarul cu asta. Încă o dată vă spun.
Este foarte simplu.
DL. SANDU: El benficiază de acele borduri, sunt acolo pe terenul lui.
DL. PRIMAR: S-a făcut o evaluare, asta este, noi am hotărât că ceea ce câştigăm
noi este mult mai valoros decât ceea ce dăm la schimb. Aţi fost prezent la discuţii, ştiţi
bine care sunt sumele date de orice expert evaluator. Nu putem să divulgăm toată
strategia de negociere. Sumele sunt foarte clare, acum post-factum putem să spunem doar
atât, că am reuşit să facem o negociere foarte favorabilă Primăriei, socotind lucrurile
după orice evaluator., că nu ne-am limitat doar la evaluările făcute, am luat măsuri de
precauţie şi am mai făcut evaluări paralele ca să fim siguri că nu ieşim în pierdere. În
aceste condiţii este o chestiune de bucătărie internă acum tot cum este o chestiune de
bucătărie internă şi pentru parteneri ce vor face ei cu ce au primit de la noi, aşa şi noi cu
ce am primit de la ei. E problema lor dacă îşi descarcă sau nu robineţii şi ce a mai rămas
prin spaţiul care ne-a revenit nouă, după cum este şi problema noastră cu ce ne descărcăm

pe inventar cu ceea ce am avut acolo. Problema noastră, când spun asta consider laolaltă
Consiliul Local şi SDM-ul, pentru că aici sunt două entităţi cu contabilitate distinctă şi
noi trebuie să discutăm per ansamblu şi pe părţi. Per ansamblu stăm bine, e în regulă,
când o luăm pe părţi nu mai e în regulă pentru că nu e găsită formula, nu fiscală ci cea
contabilă pentru ca ceea ce trebuie evaluat pentru care nu s-a primit nimic de către SDM,
dar s-a primit la schimb de către Primărie să apară în regulă şi la nivelul SDM. Sper că
am fost clar. Îl retrag de pe ordinea de zi. Ca să nu mai reluăm discuţiile data viitoare am
preferat să avem dezbaterea acuma ca să nu fie lucrurile în ceaţă.
DL. ORZA: Retragerea nu înseamnă că s-a rezolvat ci că trebuie să se rezolve până
la urmă. Doresc să îl întreb pe dl. Secretar dacă beneficiarul s-a întabulat pe terenul
respectiv.
DL. SECRETAR: Nu s-a făcut încă întabularea, dar problema este elementară şi
nu mai vreau să o repet. Eu am crezut că ei au reglat acum toate semnăturile aici şi că e
făcut cum s-a stabilit în AGA. Ei nu pot să rămână descoperiţi cu treaba aceasta. Deci
soluţia trebuie să se găsească.
D-NA OLTEANU: Aş dori să fac o menţiune: la întâlnirile AGA pe care le-am
avut până acum, au fost două şi noi nu am avut niciun reprezentant din partea primăriai
care să participe la întâlnirile noastre. Aş dori ca pe viitor juristul primăriei sau un
reprezentant să fie aici.
DL. MOŞIU: E pertinentă observaţia, chiar am întrebat dacă nu a fost niciun jurist la
AGA.
DL. VICEPRIMAR DIACONU: Practic proiectul de hotărâre se referă la
modificarea contractului de concesiune. Nu avem o legătură cu hotărârea AGA în nicun
fel, cu referire la eventualele plăţi de despăgubiri pe care de altfel nu le-am votat, iar
proiectul de hotărâre modifică doar contractul şi ridică concesiunea asupra parcării din
Piaţa 700.
DL. BONCEA: Atunci trebuie să eliminăm din preambulul proiectului de hotărâre
„având în vedere art. 1 din Hotărârea AGA”
DL. VICEPRIMAR DIACONU: Noi am luat o hotărâre în AGA, ea nu este
redactată corect faţă de acea AGA, din punctul meu de vedere ca persoană prezentă, însă
nu afectează proiectul de hotărâre privind ridicarea concesiunii, din punctul meu de
vedere, dat fiind că există un vot al AGA cu privire la acceptarea ridicării concesiunii.
DL. ORZA: Chestiunea e foarte simplă, dacă s-a întabulat sau nu. I s-a predat
conform evaluării ce? Ce era în evaluare?
D-NA SARACAN: Aş dori cu dl. viceprimar Diaconu să clarific problema. Deci
dacă acea hotărâre AGA nu există, nu există nici proiectul de hotărâre privind ridicarea
concesiunii. Ridicarea concesiunii s-a votat în AGA, prin urmare ori e valabilă toată
hotărârea ori deloc. Mulţumesc.
DL. PRIMAR: Eu am citit acum şi hotărârea AGA, eu nu sunt membru AGA şi
hotărârea acum am văzut-o. Cred că este mai bine să nu ne pripim, că nu se întâmplă
nimic dacă amânăm pentru următoarea şedinţă clarificarea acestei probleme. Am putea să
adoptăm proiectul de hotărâre aşa cum este el, pentru că nu comportă nicio problemă,
problema este în hotărârea AGA şi atunci AGA trebuie să îşi stabilească poziţia finală vis
a vis de acest subiect. Deci nici nu este obligatoriu să facem o retragere a hotărârii, dacă
doriţi putem să o votăm, dar AGA trebuie să vină cu anexa la hotărâre, să stabilim
eventual un amendament la această hotărâre cu un termen în care AGA să prezinte anexa.

D-NA SARCAN: D-le Primar, tocmai asta a prezentat şi colegul Radu Ţoancă. În
AGA au fost aceste variante, varianta cu recuperarea investiţiei nu a trecut, varianta
adoptată de majoritate era cu majorarea capitalului social. Acum s-a precizat că varianta
adoptată de AGA nu este legală. Ca urmare această hotărâre AGA nu există, proiectul de
hotărâre supus atenţiei nu poate exista, dacă noi AGA nu ne-am înaintat niciun proiect de
hotărâre.
DL. PRIMAR: Să ne spună un jurist, de ce nu este legală majorarea de capital?
Asta pare formula cea mai corectă, aşa cum AGA foarte bine a gândit. Vreau să aud o
opinie juridică argumentată.
DL. SECRETAR: Eu vă spun o opinie juridică argumentată. În proiectul de
hotărâre se prevede actul adiţional nr. 2. Actul adiţional nr. 2 nu face nicio referire la
hotărârea AGA. Dar ce spuneţi dvs. e corect, eu de aceea m-am dezis. Tot proiectul de
hotărâre are la bază hotărârea AGA. Domnul Ţoancă, care este preşedinte spune că nu
semnează asta. Eu de aceea am spus că nu mai primesc materiale fără să fie semnate. Nu
are nicio legătură hotărârea noastră cu hotărârea Aga. Eu nu fac referire în hotărârea
noastră la hotărârea AGA, dar nu putem să îi lăsăm descoperiţi pentru că era o concesiune
pe teren şi trebuia să ştim ce facem noi.
DL. PRIMAR: Da d-le Secretar, dar întrebarea era alta. De ce nu ar fi legală
hotărârea AGA aşa cum a fost ea? Aşa cum am fost şie u informat, dar între timp ea este
redactată cu plata unor despăgubiri în loc de majorarea de capital. De ce nu ar fi legală
majorarea de capital cu această sumă?
DL. SECRETAR: Eu nu am spus că nu e legală, dar aici apare scris altceva. Ei au
venit cu hotărârea asta.
DL. PRIMAR: Cine a spus că nu e legală? O să facem poliţie dacă trebuie să
identificăm cine deformează ceea ce se hotărăşte la un moment dat şi transformă o
majorare de capital într-o plată de despăgubiri. Noroc că dl. Boncea ne-a sesizat că apare
plata unei despăgubiri în loc de majorarea de capital aşa cum era vorba că se întâmplă.
DL. MOŞIU: Păi e destul de grav dl. Primar dacă în situaţia asta şi până la
momentul acesta nu se ştie ce s-a întâmplat şi ajunge în plen...
DL. ŢOANCĂ: Deci punctul de vedere că acea formulă agreată de majoritatea
consilierilor, care trebuia să capete forma unei hotărâri de consiliu local, partea cu
ridicarea concesiunii e clară, s-a ridicat concesiunea. Ca să nu rămână în aer suma care nu
poate fi recuperată am agreat mai mulţi colegi să facem o majorare de capital. Când am
fost chemat să semnez, în calitate de preşedinte, procesul verbal mi s-a spus de către
comisia de cenzori a ADP-ului şi juristul de acolo că din punctul lor de vedere şi
consultându-se şi cu Curtea de Conturi ş.a.m.d. nu este fezabilă soluţia noastră. În aceste
condiţii eu nu am semnat procesul verbal AGA cu majorare, rămânând în discuţie doar
cum acoperim acea sumă în bucătăria internă a instituţiilor implicate.
DL. SECRETAR: Acuma chiar m-am enervat. Nu se poate să prezinţi un
document oficial, în care scrii Hotărârea nr. 2 din 26.03. 2013. Asta e fals? Nu îşi permite
o comisie de cenzori şi un jurist să modifice o hotăâre pe care aţi luat-o în AGA. Dacă vii
cu act fals aici, pentru că eu îl consider un act fals, să răspundă cine şi-a permis să bage
actul. Eu am mers pe încredere, pe omenie până acum, dar văd că nu mai există asta.
DL. MOŞIU: Se spun vorbe grele. Retrageţi domnule primar proiectul.
DL. PRIMAR: Chiar dacă proiectul de hotărâre ar putea fi aprobat, el este corect,
anexa sa, care este o hotărâre AGA, trebuie să fie definitivată. Pentru a evita orice

încurcături posibile cred că cel mai înţelept este să retrag acest proiect de hotărâre. Între
timp AGA să se reunească şi cu un jurist alături să găsească formula care este corectă şi
din punct de vedere juridic, să nu ne mai trezim în situaţia că AGA hotărăşte ceva de
bună credinţă şi ulterior cineva spune că nu e legal aşa şi modifică aşa cum i se pare lui
că este legal. Aici e un viciu de procedura până la urmă, nu e nimic grav, dar e în
neregulă că lucrurile decurg astfel şi ne trezim în asemenea situaţii în care pierdem
vremea, în loc să fim eficienţi.
DL. ORZA: AGA e tot consiliul local.
DL. MOŞIU: Domnule consilier s-a încheiat chestiunea.
DL. PRIMAR: Tocmai de aceea am şi purtat această discuţie clarificatoare, pentru
că AGA este consiliul local ca şi acţionar unic.
DL. SANDU: Domnule Primar, AGA s-a întrunit în ultimele 2 săptămâni de vreo 3
ori pentru dezbaterea acestui punct şi colegii din marea majoritatea nu au binevoit să ne
onoreze cu prezenţa. Deci, în primul rând v-aş ruga să îi rugaţi pe colegii dvs din USL să
se prezinte la şedinţele AGA pentru că altfel pierdem timpul degeaba.
DL. PRIMAR: Am retras-o şi vă rog dl. Ţoancă să mă anunţaţi şi pe mine şi să
mă invitaţi împreună cu cel puţin un jurist.
DL. ŢOANCĂ: ADP-ul trebuie să vă anunţe, dumnealor fac formalităţile, noi fiind
AGA puteam rămâne şi acum, dar e o procedură întreagă, se convoacă cu 10 zile înainte.
Formalităţile de invitaţie o să le facă cei de la ADP. Aşa e legea.
DL. ORZA: Eu nu am zis să se ţină acuma, dar sunt o grămadă de nelămuriri care
puteau fi clarificate acum că suntem mai mulţi decât la AGA.
SUPLIMENTAR 2
Proiect de hotărâre privind Proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea
prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în
Municipiul Timişoara aprobat prin HCLMT nr. 63/26.02.2013
DL. PRIMAR: Poate nu aţi reuşit toţi să vedeţi despre ce este vorba. În primul
rând vreau să vă fac o scurtă informare, ieri am avut un nou record în ceea ce priveşte
numărul cetăţenilor care au parcat folosind sistemul de plată informatic pe care îl avem,
au fost peste 1600, sunt 8000 de abonamente, noi avem 9500 de locuri, deci din ce în ce
mai multă lume se obişnuieşte sp plătească astfel. Amendamentele vizaeză două lucruri:
pe de o parte transformarea temporară, pentru 3 luni a parcărilor centrale în parcări fără
rtegimul special cu barieră şi vom vedea după 3 luni dacă va fi cazul să luăm vreo măsură
vis a vis de aceste parcări din zona centrală. Pe de altă parte, un alt amendament crează
cadrul de sancţionare a cetăţenilor cu număr străin care defapt sunt cetăţeni români, dar
au maşina înmatriculată în altă ţară. Despre aceste două aspecte este vorba. Gratuitate
pentru străinii care sunt în vizită în Timişoara şi posibilitatea de a-i sancţiona pe acei care
defapt au doar număr de maşină străin, dar altfel sunt cetăţeni cu domiciliu în România.
DL. SANDU: Dl. primar cu tot respectul, eu constat doar că acest sistem de parcare
îşi arată deja, la nici o lună de la inaugurare, limitele tehnice. Reţinem că este cel mai
avansat sistem de parcare din lume, dar totuşi propunerea de a nu taxa maşinile
înmatriculate în alte ţări este doar o limitare tehnică a sistemului, nu este niciun alt motiv
şi în al doilea rând aş dori să pun o întrebare legată de art. e prin care dovada prin care
respectivii proprietari sunt cetăţeni străini se face în baza certificatului de înmatriculare a

autovehiculului şi a actului de identitate al proprietarului. Cum se întâmplă practic acest
lucru? Presupunem că există o maşină cu numere de Germania parcată în centrul oraşului.
Cum vedem noi dacă proprietarul acelei maşini are cetăţenie străină? Aici chiar mai este
o problemă, se spune că autovehiculele trebuie să fie în alte state decât România, deţinute
în proprietate personală de către persoane care au domiciliul în statul în care este
înmatriculată maşina. Ce se întâmplă dacă vine un cetăţean francez cu o maşină din
Germania? Este o lacună de formulare, consider că este făcută pe genunchi şi totuşi îi
întreb pe cei care au gândit acest sistem cum anume pentru o maşină care stă trei zile
parcată în centru ştim dacă proprietarul este sau nu cetăţean străin?
DL. PRIMAR: Domnule consilier, spre decepţia dvs totuşi lucrurile merg nu bine,
foarte bine,. După trei săptămâni parcările sunt pline de oameni care ştiu să folosească
plata cu ajutorul telefonului, în curând se va introduce o nouă facilitate, nu v-o dezvălui
acum. Sistemul este într-o continuă dezvoltare şi acesta este viitorul. Dacă dvs vreţi
neapărat să priviţi în trecut faceţi-o. Era păcat să nu valorificăm la maximum ceea ce era
deja achiziţionat în Timişoara. Vin alte oraşe să vadă modelul ca să îl introducă şi ele,
pentru că nu merită să mai faci onvestiţii în parcometre care costă 5000 de euro bucata şi
altfel de lucruri.
DL. SANDU: Domnule primar vă rog să îmi răspundeţi la întrebare. Dacă
cetăţeanul acela e străin
DL. PRIMAR: Lăsaţi-l să se plângă el că deocamdată nu avem nicio plângere de
la vreun cetăţean străin. Eu cred că am discutat arhisuficient, lucrurile sunt clare . Aici, în
ceea ce priveşte acea formulare, merge în practică foarte bine, nu are rost să facem teorie
când practica merge foarte bine şi fără teoria pe care o propuneţi dvs aici. Acolo cred că
putem face un amendament la ultimul lucru cu domiciliul, ca să nu aibe de suferit şi alţi
cetăţeni decât cei care sunt vizaţi de către noi.
DL. BONCEA: Acest lucru vroiam să vi-l spun aici. Problema practic nu este
rezolvată prin acest articol. Un cetăţean care are o maşină înmatriculată în Bulgaria, să
ştiţi că acea maşină este proprietatea cuiva din Bulgaria. Actul de proprietate pe maşină,
actul de identitate al proprietarului este al unui cetăţean bulgar. Ei numai îşi dau maşina
în folosinţă cuiva din România.
DL. PRIMAR: Ideea era, ştiţi foarte bine care. Ideea era să nu aibe scutire de taxă
cetăţenii români, cu domiciliu în România care au o maşină cu număr străin. Aşa trebuia
să fie făcută formularea şi propun un amendament în aceşti termeni şi vă rog să îl asumaţi
cineva dintre dvs.
DL. BONCEA: Nu ştiu cum poate fi făcut acest amendament pentru că în general
maşinile care au un număr străin sunt proprietatea cuiva de dincolo şi doar le foloseşte
cineva de aici. Nu ştiu cum putem să băgăm un astfel de amendament. Teoretic eu cred că
ar trebui taxaţi cumva cetăţenii străini şi într-adevăr găsită o soluţie tehnică pentru
taxarea lor pentru că şi noi dacă mergem undeva în străinătate nu parcăm gratuit că
suntem cetăţeni ai Timişoarei.
DL. PRIMAR: Da, dar în Timişoara nu e asta problema pentru că am spus, s-au
făcut studii şi 1 cel mult 2% dintre maşini au număr străin. Şi asta nici nu înseamnă că
aparţin unor cetăţeni străini neapărat. Deci este atât de redus numărul maşinilor străine
care sunt în parcările noastre încât nu asta este problema pe care o avem, dar am vrut să îi
putem pedepsi pe cei care încearcă să trişeze şi ştim la ce categorie de persoane ne

referim, care fac evaziune şi în alte privinţe şi am vrut măcar aici să-i stopăm. Despre asta
este vorba.
DL. ORZA: Eu zic că tema e puţin falsă, în ce sens: dacă erau şi tichetele, un străin
trebuia să vină să plătească. Sistemul acesta doar pe sms nu poate pentru că nu are
abonament de care ştim noi că trebuie să fie. Aşa cum spunea şi dl. Boncea, dacă mergem
la Viena, cu siguranţă Consiliul Local de acolo nu îşi pierde vremea să ne facă nouă
gratuitate.Mergem în străinătate, sunt tarife şi plătim fără nicio problemă. Chestia că îi
atragem pe străini din punct de vedere turistic, dacă nu plătesc nu ştiu câţi cenţi nu cred
că este relevant. Cred că trebuie găsită o variantă să îi punem şi pe străini să plătească
parcarea. Nu ştiu tehnic cum se poate face.
DL. PRIMAR: Este foarte simplu să găsim varianta prin care să-i punem să
plătească, dar acele variante ne costă mai mult decât încasăm, pentru că am mai avea
contracte cu cei care vând la diverse chioşcuri tichetele. Pentru a achiziţiona tichetele,
pentru a le contabiliza ulterior creăm un nou lanţ de cheltuieli, paralel cu celelalte pentru
venituri foarte mici pe care le realizăm de aici. Aceasta este toată problema, încât din
punct de vedere economic este preferabil să procedăm astfel până când vom avea
posibilitatea de acorduri cu operatorii de telefonie mobilă şi străini, aşa după modelul cu
Vodafone România, cu Orange România, cu Cosmote ş.a.m.d. Câtă vreme ar comporta
cheltuieli mai mari decât veniturile această problemă ar fi absurd să recurgem la soluţii
care să fie păguboase pentru noi numai de dragul a ce? Nu văd raţiunea. Cred că trebuie
să fim pragmatici şi cred că în momentul de faţă cel mai potrivit este să procedăm aşa
cum am şi făcut de altfel, dar am vrut să îi pedepsim pe cei care fac evaziun. Ei trişează
odată prin faptul că sunt cetăţeni români şi folosesc maşini cu numere din Bulgaria, că
despre asta este vorba în 99% din cazuri, şi am vrut măcar aici să îi prindem că văd că
instituţiile statului, în alte circumstanţe, nu reuşesc să îi prindă. Asta e tot. Nu este ceva
vital, mai important era celălalt amendament care privea suspendarea temporară a
regimului special al acelor parcări. Acest amendament referitor la maşinile străine putea
să nici nu apară, nu era nicio problemă.
DL. ORZA: Vreau să vă mai spun un lucru. Sunt foarte mulţi oameni care vând
maşini, ne-am mai confruntat odată cu discuţia asta în Consiliul Local, şi noi îi vom scuti
de plată acuma şi îşi aduc maşinile şi le alsă pe domeniul public ca să le vândă. Au
anunţul de vânzare şi e plin de maşini prin diverse zone centrale, vin cetăţenii care
locuiesc în zona centrală şi care au poate gratuitate pe strada lor, dar nu au unde să îşi
lase maşina că regăsesc aceste maşini de vânzare şi de aceea zic că mai bine să îi punem
să plătească parcarea indiferent că eşti african, chinez, timişorean, arădean, plăteşti.
DL. PRIMAR: Ar fi simplu, sunt nenumărate posibilităţi, dar cheltuim mai mult
decât încasăm. Poliţia locală are oricum în misiune şi să identifice maşinile lăsate pe
domeniul public în diverse scopuri. Are voie să şi-o lase, dar se vede că este de vânzare şi
nu e în piaţa de maşini şi avem temei să intervenim faţă de cei care îşi lasă maşinile cu
reclama de vânzare. Nu mai vreau să intervin că aici e chestiune de opţiune, până la
urmă, a fiecăruia, că dacă mergem după logica economică, în mod indubitabil eu am
dreptate. Eu vă propun să votaţi ambele amendamente.
DL. SIMONIS: Tocmai pentru că nu se justifică în momentul de faţă taxa pentru
cei care vin dinafară, am să îl rog pe dl. Primar să se gândească la un sistem pentru că
peste 10 ani când voi fi eu probabil primar să pot să implementez un astfel de sistem

atunci când Timişoara va avea un număr de maşini străine cum are Viena în momentul de
faţă şi atunci când eu voi fi primar să pot implementa acest sistem.
DL. ORZA: Atunci vor fi numai cetăţeni străini datorită sistemului de gratuitate şi
vei fi primarul străinilor.
DL. JICHICI: Domnule coleg, cu riscul să vă supăr în alianţă, nu cred că PSD-ul
va avea primar în Timişoara mulţi ani de acum înainte.
D-NA OLTEANU: Nu cred că e cazul să ne provocăm acum.
DL. PRIMAR: Cred că şi în PSD aţi stârnit probleme cu dezvăluirea acestei aspiraţii.
DL. ŢOANCĂ: PSD-ul nu vrea primar nu că nu poate. Cât vreţi să staţi primar, dl.
Robu?
DL. MOŞIU: Putem inventa primari în fiecare cartier şi toată lumea e liniştită.
DL. SANDU: Cred că ne-aţi înţeles greşit dl. primar. Ideea nu era de a comenta
intenţia de a încasa bani de la cetăţenii străini.
D-NA OLTEANU: Dl. preşedinte, cred că degenerăm în alte discuţii. Haideţi să
votăm totuşi.
DL. SANDU: Intenţia noastră nu era de a comenta în vreun fel faptul că v-aţi
gândit că toată lumea trebuie să achite această taxă. Problema este că nuvedem practic
cum această măsură poate fi aplicată. De aceea noi vom vota.
DL. PRIMAR: Deja avem o idee pe care nu v-o dezvălui încă. Nu a fost pusă în
practică pentru că ea vizează un cadru mult mai larg şi e timpul să facem şi ceva de
impact mult mai larg. Data viitoare vom veni cu o idee, după cum vă spuneam, care
subsumează şi problema aceasta. Asta este măruntă de tot. Veţi vedea că rezolvă
probleme mult mai importante.
DL. MOŞIU: Eu aş mai avea o interpelare. La proiectul de hotărâre la art. 2 se
spune aşa: Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se suspendă pe o
perioadă de trei luni de zile, aplicarea tuturor dispoziţiilor Regulamentului de funcţionare
şi se referă la bariere, da?
DL. PRIMAR: Exact.
DL. MOŞIU: Eu aş fi vrut să îl întreb pe dl. director, timp de 3 săptămâni cât barierele
au fost îndepărtate, în parcare la Bega e un rulaj de 1000 de maşini pe zi. Cine plăteşte
paguba Primăriei? Pentru că aşa scrie în regulament, începând cu data intrării în vigoare
şi barierele s-au ridicat acum 3 săptămâni.
DL. PRIMAR: Nu acum 3 săptămâni s-au ridicat, vă contrazic, nu ştiu exact când.
DL. MOŞIU: Da dacă poate dl. director poate să răspundă cine plăteşte aceşti bani care
nu s-au încasat?
DL. ŢOANCĂ: E cadou din partea municipalităţii de Paştele catolic. Haideţi să trecem
peste.
DL. PRIMAR: Eu cred că dacă facem bilanţul vom constata că s-a încasat mai mult. Şi
vom face acest bilanţ.
DL. MOŞIU: Cel puţin 1000 de maşini rulează zilnic în parcare la Bega.
DL. PRIMAR: Vedem exact.
DL. JICHCICI: De unde aveţi informaţia cu 1000 de maşini?
DL. MOŞIU: De la domnul care stă şi încasează.
DL. JICHICI: Sunteţi prieten cu domnul care încasează?
DL. MOŞIU: Exact. Chiar era interesant şi cred că vă interesează şi pe dvs.

DL. PRIMAR: Cei care fac încasările s-au impacientat degeabă că îşi pierd
locurile de muncă. Eu am cerut ca ei să fie transformaţi în controlori pentru că nu cred că
se justifică să mai laşi la ora actuală un om plătit cu salariu să apese pe buton să ridice o
barieră, să ia de la om tichetul, să îl treacă prin faţa unui aparat de citit când există
tehnologiile care există. Nu mai vedem prin oraşe dezvoltate aşa ceva acuma şi nu cred că
era chiar ceva cu care să ne lăudăm că noi încă funcţionăm atât de primitiv.
DL. MOŞIU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:
- 22 voturi pentru
- 2 voturi impotriva
SUPLIMENTAR 3
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului
Timişoara nr. 156/21.12.2004 privind atribuirea directă printr-un contract de concesiune a
unor bunuri către S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. şi a Contractului de
concesiune nr. 94/18.01.2005
DL. MOŞIU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:
- 24 voturi pentru
- 1 vot impotriva
DL. ŢOANCĂ: M-am întâlnit întâmplător pe hol cu juristul Coltermului care a
spus clar citat din lege „societăţile comerciale cu pierderi nu îşi pot majora capitalul
social” Asta apropo de ce am retras punctul 1. Noi am mai avut în urmă cu câteva zile o
încercare disperată de a ajuta SDM-ul tot printr-o recapitalizare de 5 milioane, nu putem
sub această formă să îi ajutăm.
DL. MOŞIU: Uşor, uşor învăţăm în timpul plenului ceea ce trebuia să facem
înainte.
DL. HERZOG: Dl. Ţoancă vă vrem înapoi preşedinte de şedinţă.

SUPLIMENTAR 4
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre Municipiul
Timişoara şi S.C. VODAFONE S.A
DL. MOŞIU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:
- 25 voturi pentru
SUPLIMENTAR 5
Proiect de hotărâre privind schimbul de imobile între Municipiul Timişoara şi Ordinul
Călugăriţelor de la „Notre Dame” prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara
DL. SECRETAR: Aveţi nevoie de 18 voturi.
DL. PRIMAR: Vreau să vă informez că trebuie plătită o sumă suplimentară către
Ordinul Călugăriţelor pentru a face schimb de proprietăţi. Primăria dă o clădire şi

primeşte o altă clădire pentru că la evaluare, datorită suprafeţei mai mari a clădirii pe care
o primim şi valoarea din evaluare a fost mai mare. În umr a negocierii în Comisia de
negocieri s-a scăzut pretenţia Ordinului Călugăriţelor, rezultată aritmetic din diferenţa
valorilor stabilite prin evaluare, s-a scăzut cu 10%. Drept urmare, ca să operăm schimbul
de proprietăţi va trebui să plătim acea sumă, diferenţă şi vom ajunge să nu mai plătim
chirie lunară pentru şcoala respectivă, Colegiul de Vest. În sfârşit, iată încă un pas făcut
pe drumul pe care mergem , de a ajunge la un moment în care să nu mai plătim chirie
pentru nicio şcoală şi pentru nicio unitate medicală. Dacă am putea să cumpărăm clădirea
unde este Colegiul Bănăţean, spre exemplu, cred că ar fi mult mai bine decât să tot plătim
chirie la nesfârşit.
DL. MOŞIU: Dacă doriţi vă mai spun şi eu o premieră. E cel mai lung plen vis a
vis de punctele de pe ordinea de zi, datorită dvs.
DL. JICHICI: Se spune din cauza nu datorită, mă scuzaţi că vă corectez.
DL MOŞIU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:
- 25 voturi pentru
DL. PRIMAR: Vreau să vă mulţumesc încă o dată tuturor şi mă adresez în special
acum colegilor din opoziţie, care iată au făcut să atingem un adevărat record şi să
adoptăm bugetul cu unanimitate de voturi, dar în al doilea rând mai trag o concluzie, nu e
bine să venim cu puţine proiecte de hotărâre pe ordinea de zi când aveam 80-90 ne lua tot
atâta timp cât am dedicat astăzi pentru 8 proiecte.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cons. SIMION MOSIU

SECRETAR
IOAN COJOCARI

