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ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 09-07-2015 cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timisoara

Presedinte de sedinta – Cons. RAMONA OLTEANU
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 20.
Au absentat : Maria Saracan, Florian Stoian, Lucian Taropa, Andrei
Petrisor,Radu Dimeca , Alfred Simonis, Radu Toanca.
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. 861/07.07.2015

ORDINEA DE ZI:
ANEXĂ
La Dispoziţia nr. 861
Din data de 07.07.2015
1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Timişoara din data de 25.06.2015.
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2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al Municipiului Timișoara.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul
Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de
către Șopt Liviu – Petru și Sima Armando Del-Grand.
4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al
Municipiului Timișoara a imobilului situat în strada Ion Vasii nr. 67 și
aprobarea schimbului de imobile – construcții între Municipiul Timișoara și
Kovacs Tiberiu și Kovacs Francis.
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor
de închiriere având ca obiect spațiile cu destinația de locuințe situate în
Timișoara, str. Polonă nr. 19.
6. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației S.C. ”BERG BANAT” S.R.L.
Timișoara.
7. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local
nr.459/2005 privind vânzarea locuințelor proprietate privată a Primăriei
Municipiului Timișoara și a Hotărârii Consiliului Local nr.79/2007 privind
aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare ce se va încheia pentru
locuințele aflate în imobile înscrise în CF 1 și 2 care se vând în baza
Hotărârii Consiliului Local nr.459/2005.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 486/31.10.2006-privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul
Municipiului Timișoara, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.
198/25.05.2010.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții
pentru Filarmonica Banatul Timișoara.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat
între Municipiul Timişoara şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara.
11. Proiect de hotărâre privind
aprobarea participării Compartimentului
Voluntar pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului
Timișoara la ”Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național” –
2015, în vederea achiziționării a trei autoturisme noi prin acest program.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare
între Primăria Municipiului Timișoara și Colegiul Silvic ”Casa Verde”
Timișoara.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere privind
înființarea Institutului de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport
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Timișoara dintre Municipiul Timișoara, Universitatea ”Politehnica”
Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara.
14. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de acordare a scutirii de la
plata taxei pe clădiri aferentă clădirii situate în Timișoara str. George Enescu
nr.1, formulată de Asociația Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Timișoara.
15. Adresa nr. SC2015-016873/26.06.2015 prin avocat Alexandra Răzvan
Mihalcea privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii
Consiliului Local nr. 592/09.12.2014 – privind declararea ca fiind de interes
public local a unor zone din Municipiul Timișoara și a Dispozițiilor
nr.790/18.06.2015, 792/18.06.2015, 793/18.06.2015, precum și a oricăror
alte dispoziții emise în aplicarea HCL nr. 592/09.12.2014.
16. Adresa nr.SC2015-016809/26.06.2015 a Consiliului Consultativ de Cartier
Mehala privind construirea Aqua Park în Municipiul Timișoara.
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul
Municipiului Timişoara – domnul Nicolae Robu.

D-na OLTEANU: Buna ziua! Declar deschisa sedinta de astazi a Consiliului
Local si va supun atentiei ordinea de zi suplimentara:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului
situat in timisoara, calea Dorobantilor nr. 92/a cu nr. Cadastral 406110,
inscris in C.F. nr. 406110 Timisoara (CF vechi nr. 201008).
2. Informarea nr. SC 2015 – 0615/24.06.2015 a domnului viceprimar dan
Diaconu privind deplasarea in orasul infratit Karlsruhe din Germania.
3. Proiect de hotarare privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului
Local al Municicpiului timisoara in Consiliul de Conducere al Asocierii in
participatiune privind exploatarea obiectivului „Incubator de afaceri si centru
de transfer tehnologic in doemniul software Timisoara”, precum si in
Adunarea Generala a Asociatiilor a S.C. UBIT S.R.L.
4. Proiect de hotarare privind desemnarea unor persoane care sa reprezinte S.C.
UBIT S.R.L. din partea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, in
calitate de asociat, in vederea desfasurarii si finalizarii inspectiei economicofinanciare demarate de catre Directai Generala Regionala a Finantelor
Publice Timis.
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5. Informarea nr. SC2015 – 014826/25.06.2015 a domnului Primar Nicoaler
Robu privind deplasarea la New York in Statele Unite ale Americii.
Cine este pentru ordinea de zi suplimentara?
- 16 voturi pentru
Cine este pentru ordinea e zi in ansamblul ei?
- 17 voturi pentru

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI
Supun la vot aprobarea procesului-verbal din data de 25-06-2015 . Cine este
pentru?
- 16 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin
domeniului public al Municipiului Timișoara

D-na OLTEANU: Cine este pentru ?
- 18 voturi pentru
Propun sa votam proiectele de 14 voturi apoi vom reveni la cele de 18 voturi.
Dl. IDOLU: Atrag atentia secretariatului ca la art. 3 “Se aproba schimbul
de imobile constructii intre municipiu si acei doi cetateni” dar in conditiile
mentionate in procesele-verbale foarte corect, care fac parte integranta din
prezenta hotarare. Ar fi fost bina ca pana la sfarsitul sedintei sa ni se aduca
acele procese verbale.
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PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 486/31.10.2006-privind parcarea vehiculelor grele pe teritoriul
Municipiului Timișoara, completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.
198/25.05.2010.
Dl. IDOLU: Trebuie adaugat un articol. Hotararea este foarte buna dar publicarea
acestei masuri si aducerea acesteia la cunostinta cetatenilor sau a societatilor
comerciale, trebuie sa faca la intrarile in oras si prin orice mijloace media.
2. O perioada de gratie de 3 luni in care sa se dea avertismente, nu, sa fie interzis
categoric. Dar sa nu se dea acele amenzi. Sa nu aplicam masuri punitive imediat ca
poate oamenii sunt de buna credinta dar nu au luat la cunostinta.
3. Acele autobaze la care se face trimitere si locuri de parcare special amenajate, e
un termen general, ar fi foarte bine sa fie anexa la aceasta hotarare, sa fie facut
public pentru a se sti unde sunt autobazele in Timisoara.
Sunt convins ca undeva in evidenta primariei trebuie sa existe.
Sunt de acord cu acest proiect dar va rog sa luati inseama cele 3
amendamente.
Dl. PRIMAR: Am obiectii la al doilea amendament si v-as ruga sa nu-l sustineti in
continuare. Acest proiect a aparut in urma faptului ca intre blocuri si pe strazile
inguste din cartiere e plin de camionete, masini de serviciu care au un gabarit total
nepotrivit. Nu pot intra masinile de salubritate, nu pot fi parcate in conditii normale
masinile cetatenilor.
S-au facut pana acum nenumarate notificari. Domnul director Cojan va poate spune
cat de des s-au facut interventii, notificari. Acesti cetateni se plang de faptul ca apar
aceste camionete.
Dl. IDOLU: Perioada de gratie a trecut, retrag amendamentul.
Dl. PRIMAR: Trebuie sa se cunoasca care sunt acele locuri amenajate si trebuie
promovata ideea.
Dl. SANDU: Am o intrebare referitoare la stationarea voluntara a autovehiculelor.
Sa nu intram in partea in care vor fi sanctionati si cei care isi parcheaza pentru o
anumita perioada de timp auovehiculele in vedere aprovizionarii cu marfuri a
magazinelor. Sa se reduca la cazurile acelea in care cineva isi face un obicei de a
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ocupa in mod constant un loc de parcare cu acelasi tip de masina. Sa nu producem
disfunctionalitati in aprovizionarea si desfacerea produselor pe raza municipiului
Timisoara.
Dl. PRIMAR: Sunt semne care interzic chiar si oprirea cu exceptia masinilor care
fac aprovizionare. Sunt alte reglemenatri care ii protejeaza pe cei la care ati facut
referire.
Dl.GRIGOROIU: Eu am facut o interpelare cu autobuzele din fata de la CCS. Va
trebui sa le mute de acolo?
D-na OLTEANU: Supun la vot cele doua amendamente. Primul amendament se
refera la promovarea acestui proiect de hotarare la toate intrarile din oras si prin
mass-media. Al doilea amendament, la exemplificarea locatiilor in care aceste
autovehicule se pot parca.
Cine este pentru?
- 19 voturi pentru
Dl. SECRETAR: Asta e la modul generic dar trebuie facut “locurile de parcare al
autobazelor se aproba conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta
hotarare.
D-na OLTEANU: Trebuie sa facem o anexa la acest proiect in care sa fie facute
specificatiile.
Supun la vot proiectul. Cine este pentru ?
- 19 voturi pentru

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul
Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de
către Șopt Liviu – Petru și Sima Armando Del-Grand.
D-na OLTEANU: Cine este pentru ?
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-18 voturi pentru
PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI
4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al
Municipiului Timișoara a imobilului situat în strada Ion Vasii nr. 67 și
aprobarea schimbului de imobile – construcții între Municipiul Timișoara și
Kovacs Tiberiu și Kovacs Francis.
Dl. PRIMAR: Am mai discutat acest subiect cand am initiat procedura lunga care
ne-a dus in situatia in care suntem astazi. La intersectia intre B-dul Sudului si str.
Maresal C-tin Prezan este o gospodarie cu o casa in mijloc. Acolo , noi avem un
proiect de amenajare, str. Maresal C-tin Prezan cu largire la 4 benzi si in proiect
este prevazut sa se faca in intersectie un sens giratoriu. Daca nu s-ar fi facut nici o
amenajare, e de neinteles amplasata acolo. E greu de gasit argumentele care atunci
cand in zona s-au construit blocurile, acea casa sa ramana in plina intersectie.
S-a gasit un spatiu de locuit care a intrat in schimbul respectiv si cele doua
familii care locuiesc in acea casa au agreat sa se faca schimbul, urmand ca dupa ce
se muta noi sa demolam aceasta casa urmand sa se faca proiectul.
D-na OLTEANU: Cine este pentru?
- 18 voturi pentru
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI
5. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de locațiune a contractelor
de închiriere având ca obiect spațiile cu destinația de locuințe situate în
Timișoara, str. Polonă nr. 19.
D-na OLTEANU: Cine este pentru ?
- 18 voturi pentru
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI
6. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației S.C. ”BERG BANAT” S.R.L.
Timișoara.
D-na OLTEANU: Cine este pentru ?
-18 voturi pentru
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PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI
7. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii Consiliului Local
nr.459/2005 privind vânzarea locuințelor proprietate privată a Primăriei
Municipiului Timișoara și a Hotărârii Consiliului Local nr.79/2007 privind
aprobarea contractului cadru de vânzare-cumpărare ce se va încheia pentru
locuințele aflate în imobile înscrise în CF 1 și 2 care se vând în baza
Hotărârii Consiliului Local nr.459/2005.
Dl. PRIMAR: Noi consideram ca trebuie sa oprim procesul de vanzare, sa fie
hotarat printr-o decizie a Consiliului Local ca nu se mai vand aceste locuinte.
D-na OLTEANU: Cine este pentru ?
19 voturi pentru
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de Funcții pentru
Filarmonica Banatul Timișoara.
D-na OLTEANU: Cine este pentru ?
- 19 voturi pentru
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între
Municipiul Timişoara şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara.
D-na OLTEANU: Cine este pentru?
- 19 voturi pentru
PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Compartimentului Voluntar
pentru Situații de Urgență din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara la
”Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național” – 2015, în vederea
achiziționării a trei autoturisme noi prin acest program.
Dl. IDOLU : Suntem pentru innoirea Parcului Auto si in general pentru dotarea
acestui serviciu public foarte util si eficient. Am o observatie vis-à-vis de valori.
Se caseaza 3 autoturisme, Dacia Super Nova, mix Furgon Dacia si Mini Bus Ford
tranzit si se solicita suma de 211400 lei, aprox. 47 000 euro. Acelasi tip de
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autoturisme, generatia noua 2015 in realitate dupa site-urile de vanzare noi costa
jumatate de pret, 24 450 euro. As face o observatie, ca atunci cand se intocmesc
asemenea situatii, solicitand valori, sa se uite macar pe site-uri cei de la SALVO.O
Dacia Logan 5250 euro, Furgon Dacia 6295, ma refer la cele pe care le-am avut
pana acuma si un Mini Bus FORD 9900 +tva
Fac mentiunea ca valoarea sa fie foarte bine controlata, sa se aloce pretul
pietei.
D-na OLTEANU: Sa verificam si sa trecem pretul pietei,
Dl. IDOLU: Sa zicem 130 000 lei.
D-na OLTEANU: Eu zic sa nu trecem nici o suma.
Dl. PRIMAR: Este cineva in sala care poate justifica?
: Avem oferte, am pus o valoare mai mare ca sa facem niste mici adaugiri
pentru ce ne mai trebuia la …pot sa va arat si ofertele, le am la birou. Colegii mei
au fost si s-au interesat, nu a facut nici un referat
Dl. PRIMAR: Sunt masini cu dotari specifice? Sunt direct echipate cu utilitati
specifice pentru interventii in situatii de urgenta?
D-na OLTEANU: Nu sunt specificate dotarile.
Dl. IDOLU: In referat nu scrie nimic. Sunt autoturisme pentru transport persoane
si nu altceva. Pentru dotari e un inventar separat care poate fi achizitionat separat
foarte corect.
Dl. FOLICA: Ne puteti spune care sunt dotarile specifice?
: Sincer nu le am dar vi le pot confirma pana la sfarsit.
Dl. PRIMAR: Fie ne hazardam cu o reducere a sumei alocate sise organizeaza
procedura de achizitie, fie se amana pana puteti justifica pretul mai mare.
…………: Noi am fi sperat sa treaca ca sa ne putem incadra. Am si documente
legale, am incercat si cu rectificare.
D-na OLTEANU: Noi la proiect nu avem justificarea pretului de achizitie. Noi la
proiect trebuia sa avem o anexa prin care sa justificati cum ati ajuns la aceasta
suma. Daca credeti ca ne-o puteti pune la dispozitie pana la finalul plenului…
Dl. PRIMAR: Mergeti si aduceti documentele justificative.
PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de Colaborare
între Primăria Municipiului Timișoara și Colegiul Silvic ”Casa Verde”
Timișoara
Dl. IDOLU: Aceasta prezentare este foarte sumara. Aceste lucrari ar trebui
coordonate de Horticola care sa monitorizeze munca acestor copii. Nu spune
niciunde daca exista un proiect de plantare. Cine asigura materialul?
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Noi tot vorbim de centura verde, e langa Liceul Silvic. E foarte simplu sa planteze
pomi acolo. Avem in buget un S.F. foarte limitat ca resurse dar nu-i nevoie de
foarte mult. Specialistii de la Liceul Silvic impreuna cu Horticola si specialistii de
la Mediu, sa planteze pomi copiii. Dar nu avem nici o data aici. Cine plateste ?
Dl.IDOLU: Foarte frumos. Dar nu avem nici o dată aici. Cine plăteşte acest
material? Nu e precizat.
Dl. DIACONU: Ne referim aici la un spaţiu verde din apropierea stadionului,
materialul săditor este din pepiniera proprie a Liceului Silvic, existent în momentul
de faţă, e de precizat. Sculele sunt de asemenea proprietatea Liceului Silvic în
momentul de faţă, pe acea zonă nu cred că are Horticultura contract din câte ştiu.
Dl.IDOLU: Dar cineva are acum. Vremea aceea nu a venit.
Dl. DIACONU: V-aş propune să fie sub supravegherea Direcţiei de Mediu că
până la urmă ea supraveghează şi ceilalţi operatori. Vorbim aici de operaţiuni
Dl.IDOLU: Trebuie să aibă un proiect, nu plantează cum vor ei.
Dl. PRIMAR: Asta doream şi eu să spun. Nu se plantează după cum consideră
fiecare, aici trebuie implicată nu numai Direcţia de Mediu, trebuie implicată
Direcţia de Urbanism pentru că altfel ne trezim că la un moment dat într-o anumită
zonă vine un proiect de dezvoltare urbană şi tocmai s-au plantat copaci de către
altcineva. Să evităm astfel de situaţii tocmai un lucru, un proiect de abordare
unitară a întregii zone şi arhitecţii care se ocupă de subiect sunt cei care au elaborat
PUG-ul. De la Mc Donalds spre Casa Tineretului şi până unde se termină
proprietatea municipiului dincolo de Haven spre strada Cerna. Şi atunci...
Dl.IDOLU: Dl. Primar aţi adus argumente în plus şi propun din moment ce se
lucrează la PUG e un proiect unitar gândit, haideţi să facem cu specialişti şi să-i
lăsăm pe copii pe perdeaua forestieră din jurul oraşului.
Dl. PRIMAR: Eu zic să-l retragem azi şi să-l redefinim că altfel se întâmplă haotic
lucrurile. Retragerea o fac eu având în vedere observaţiile pe care le-aţi făcut şi
completările. Mai bine retragem.
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PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de asociere privind
înființarea Institutului de Cercetări în Sisteme Inteligente de Transport
Timișoara dintre Municipiul Timișoara, Universitatea ”Politehnica”
Timișoara și Regia Autonomă de Transport Timișoara.
Dl.IDOLU: Am nişte obsevaţii. Sau sunt nişte observaţii vizavi de modul de
redactare. Definiţia de acord de asociere este foarte vagă şi generală. Asocierea este
reglementată de Legea nr.273/2006, art.35 care defineşte clar ce înseamnă. Printre
altele în afară de definiţie ca să se ştie raporturile juridice între cele trei părţi,
asocierea presupune măcar în faza, măcar să ştim în faza aceasta aportul fiecăreia
dintre părţi. E material financiar bunuri mobile, imobile, deci eu cred că ideea e
foarte generoasă e foarte bună pune în valoare în beneficiul RATT şi expertiza
Politehnicii şi administraţia primăriei e foarte bun dar vedeţi ce am păţit cu
asocierile. Ar trebui foarte clar definit de către juriştii primăriei şi ai Politehnicii, nu
spune clar acord de asociere nu e termen juridic e asociere în participaţiune fără
drepturi sau fără parte parimonială. Nu spune patrimonial, nepatrimonial, nu spune
valoare nu spune…e o temă generoasă fără doar şi poate. Dar trebuie cu mai multă
seriozitate că ne poate costa pe toţi hotărârea aceasta.
Dl. GOIA: Vreau să vă spun că referitor la acest institut s-a solicitat doar un acord
de principiu în această fază. Actele constitutive vizavi de modul de asociere, până
la urmă dacă va fi o asociaţie vom fi cu aceste acte constitutive tot la dvs pentru
aprobare şi acolo se vor stabili şi participaţiile. Dacă va fi o asociere în
participaţiune nu cred că se va pune problema sub forma aceasta, va fi o asociaţie
după OUG nr.26, reglementată de lege. Şi atunci părţile vor stabili cu ce contribuie
fiecare în susţinerea acestui institut. Reglementarea patrimonială nu s-a făcut în
acordul de principiu care vi s-a supus spre aprobare. Urmând ca prin actele
constitutive să venim să reglementăm aceste chestiuni legate de toată construcţia
juridică a acestui institut din acest punct de vedere.
Dl. ORZA: Modificăm titlul şi spunem.
Dl.IDOLU: Deci aş fi fost de acord să spunem acord de principiu dar nu acord de
asociere. Acord de principiu în vederea asocierii într-o formă juridică care urmează
a fi stabilită la următoarea şedinţă, dar nu acord de asociere.
Dl. PRIMAR: Cred că este bună propunerea şi eu subscriu la ea.
Dna. OLTEANU: Supun la vot amendamentul prin care se modifică titlul. Din
acord de asociere în acord de principiu.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 19 voturi pentru
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Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 19 voturi pentru
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de acordare a scutirii de la
plata taxei pe clădiri aferentă clădirii situate în Timișoara str. George Enescu
nr.1, formulată de Asociația Uniunea Artiștilor Plastici – Filiala Timișoara.
Dl. ORZA: Să nu mai avem discuţiile care au fost cu Uniunea Artiştilor Plastici,
dl. Bodo nu se încadrează? Sau care este ideea?
Dl. BODO: Am respins, am făcut propunerea de respingere pentru că nu se
încadrează în temeiul legii nu numai pe articolul pe care l-au invocat, dacă până
acum am avut situaţii unde prestaţiile sunt de natură social-umanitară şi câteodată
nu se întâmpla să fie 100% gratuit adică exista o anumită contribuţie şi am mers pe
alin. 8 de la Anexa 6 privind impozitele şi taxele locale, situaţia de faţă nu se
încadrează în art. 250 pct.19.
Dna. OLTEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 16 voturi pentru
- 1 abtinere
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2015-016873/26.06.2015 prin avocat Alexandra Răzvan
Mihalcea privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii
Consiliului Local nr. 592/09.12.2014 – privind declararea ca fiind de interes
public local a unor zone din Municipiul Timișoara și a Dispozițiilor
nr.790/18.06.2015, 792/18.06.2015, 793/18.06.2015, precum și a oricăror alte
dispoziții emise în aplicarea HCL nr. 592/09.12.2014.
Dna. OLTEANU: Votăm menţinerea punctului de vedere.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 16 voturi pentru
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PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr.SC2015-016809/26.06.2015 a Consiliului Consultativ de Cartier
Mehala privind construirea Aqua Park în Municipiul Timișoara.
Dna. OLTEANU: S-a luat la cunoştinţă.
Dl. IDOLU: Deci noi am votat în majoritate aprobarea bugetului pentru elaborarea
unui studiu de fezabilitate Aqua Parc. Suntem în luna Iulie preşedinţii de consilii
consultative de cartier adică cetăţenii oraşului au solicitat şi noi nu avem ce face
altceva decât să ne adresăm eu cel puţin aparatului primăriei să demareze
procedurile de achiziţie a studiului de fezabilitate. Erau prevăzuţi 52 de mii.
Dl. PRIMAR: Nu aş putea să vă răspund cu precizie dacă erau fondurile necesare
sau aşteptăm rectificarea de buget pe care o putem face acum, adică după 6 luni,
după primul semestru. Atunci trebuie să dăm drumul nu ştiu în ce stadiu este pentru
că ne-am angajat să facem studiul de fezabilitate şi sigur nimeni nu are nimic
împotrivă dacă din studiu rezultă că este raţional să facem acolo, vom face acolo.
Dacă din studiu rezultă raţional să găsim alte locaţii din diverse motive, ne vom
orienta. Fapt este că pe tema aceasta cred că este unanimitate de păreri că
Timişoarei i-ar prinde foarte bine este necesar un Aqua Parc.
Dl. FOLICĂ: La ce preţ se ridică studiul?
Dl. IDOLU: Din câte reţin 52 de mii de lei s-a cerut, dar bugetul nu este la mine,
este la primărie. Nu mă întrebaţi pe mine.
Dl. PRIMAR: Suma a fost mult redusă atunci vă amintiţi că am intervenit
personal şi am explicat că nu se lucrează la sume atât de mari pentru studii. Prin
vot a fost stabilită o anumită valoare dar ce vă pot spune acum dacă prevederea
bugetară exista, am impresia că nu exista. Noi am aprobat să facem dar atunci când
avem bani în buget ori banii în buget îi putem avea după rectificarea în care putem
mişca fonduri de la secţiunea de dezvoltare spre cea de funcţionare sau invers şi
asta se poate întâmpla conform legii numai după încheierea primului semestru.
Ulterior în secţiune am mai făcut anumite mişcări şi cred că acesta e motivul pentru
care încă nu s-a dat drumul dar voi verifica.
Dl. FOLICĂ: Deci dvs. Domnule consilier Idolu aţi solicitat un studiu de
fezabilitate care se ridică la suma de 52 de mii de lei. Pentru că în presă am văzut
că dvs. veţi construi un aqua parc.
Dl. IDOLU: Dl. Folică studiaţi materialele vedeţi ce s-a solicitat ce s-a aprobat şi
tocmai v-a răspuns dl. Primar că la rectificarea după 6 luni va fi trecută ca poziţie
bugetară în execuţie. Deci vă rog să solicitaţi aceste date administraţiei primăriei
care vă va da răspunsurile potrivite. Era vorba de studiul de fezabilitate amintiţi-vă
dacă nu vă amintiţi cercetaţi actele primăriei sau arhiva hotărârilor consiliului local.
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ANEXA LA ORDINEA DE ZI:
PUNCTUL 1
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezlipire a
imobilului situat în Timișoara, Calea Dorobanților nr. 92/a cu nr. cadastral
406110, înscris în C.F. nr. 406110 Timișoara (CF vechi nr.201008).
Dl. PRIMAR: Am o intervenţie aici. De foarte mulţi ani evident din perioada
administraţiei precedente nu este rezolvată problema concesiunii în zona Aqua
Arena. Atunci s-a dat în concesiune o suprafaţă de 7000 mp. dar în realitate pe fond
erau 9000 mp. Cei ce au luat în concesiune au şi plătit pentru 9000 mp. ceea ce nu
e în regulă. Ca să ducem lucrurile în acord cu licitaţia de concesiune de atunci a
fost nevoie să facem o dezmembrare să delimităm exact care sunt cei 7000 mp. şi
în continuare să se meargă şi pe o impunere corectă. Despre asta este vorba şi v-aş
ruga haideţi să ducem lucrurile în ordine acolo că de atâta amar de vreme nu a fost
în regulă.
Dna. OLTEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 14 voturi pentru
Reluăm votul pentru că dl. Sandu nu a putut vota.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 18 voturi pentru
- 1 abtinere
A trecut.
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PUNCTUL 2
Informarea nr.SC2015 -01615/24.06.2015 a domnului Viceprimar Dan
Diaconu privind deplasarea în orașul înfrățit Karlsruhe din Germania.
Dna. OLTEANU: S-a luat la cunoştinţă.

PUNCTUL 3
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local
al Municipiului Timișoara în Consiliul de Conducere al Asocierii în
participațiune privind exploatarea obiectivului ”Incubator de afaceri și
centru de transfer tehnologic în domneiul software Timișoara”, precum și în
Adunarea Generală a Asociaților a S.C. UBIT S.R.L.
Dl. PRIMAR: În primul rând vă rog să vă asumaţi unu dintre dvs poate dl.
Viceprimar Diaconu cunoaşte problema, un amendament vizavi de acest proiect.
Nu e bine ca un consilier local să fie desemnat în consiliul de conducere. Ca să nu
apară probleme de incompatibilitate. Structurile acestei societăţi comerciale sunt
mai aparte, că există un director executiv şi practic el conduce structura dar există
şi un consiliu de conducere şi un consiliu de administraţie. În mod normal nu ar
trebui să fie probleme de incompatibilitate dar nu cred că e bine să expunem pe
nimeni şi atunci trebuie să desemnăm un reprezentant în AGA acum dar înainte de
a merge mai departe vă rog să-mi permiteţi să vă spun cum stau lucrurile. Noi am
mai dat nişte voturi pe această temă a incubatorului de afaceri UBIT realizat în
colaborare de Consiliul Local Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Universitatea
Politehnica Timişoara cu mulţi ani în urmă. S-a ajuns ca acest incubator să nu mai
funcţioneze datorită directorului executiv care de ani de zile încă de când eram eu
rector refuză să dea documente numai el este omul cu semnătură şi ştampilă. Nu
mi-a dat mie în ultima parte a mandatului meu de rector nu a dat rectorului Şerban
iată de vreo 3 ani jumate de când rectorul Şerban este în exerciţiu dar în plus acum
a refuzat să dea documente ANAF. Noi am primit o adresă din partea ANAF prin
care ni se aduce la cunoştinţă că acest cetăţean director executiv al incubatorului
Radu Ticiu a refuzat şi în discuţiile purtate şi în urma solicitărilor scrise să predea
documente şi ni se cere să desemnăm nişte persoane din postura noastră de asociaţi
la acea societate comercială împreună cu Consiliul Judeţean şi Universitatea
Politehnica pentru a se avea cu cine să se discute în procesul de lichidare a acestei
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structuri. Firmele care erau incubate au fost preluate direct de Universitatea
Politehnica din 2012. Nu mai au relaţie cu UBIT, acesta nu mai are obiect de
activitate numai că trebuie lichidat şi lichidarea nu se poate face decât de nişte
persoane care să vorbească în numele structurii. Şi atunci eu vă spun stadiul a fost o
planificare la judecătorie pentru desemnarea administratorului judiciar dar întrucât
tot acest personaj Ticiu nu s-a prezentat procedura judiciară presupune acordarea
unui al doilea termen. Al doilea termen este în Septembrie şi atunci şi dacă lipseşte,
instanţa are posibilitatea are dreptul să numească un administrator judiciar care să
facă lichidarea societăţii. Drept urmare acum avem două proiecte de hotărâre pe
acest subiect. Un proiect prin care ar trebui să numim pe cineva în AGA şi să nu
numim pe nimeni în consiliul de conducere este propunerea mea dvs decideţi şi un
al doilea proiect prin care să desemnăm două persoane de specialitate care să ţină
relaţia cu ANAF pe probleme pur economice şi juridice. Acesta este proiectul
următor de pe ordinea de zi dar am vrut să discut despre amândouă cu ocazia
acestei intervenţii. Eu aş propune în AGA pe dl. Orza având în vedere şi prezenţa
dânsului anterioară în consiliu şi nu este străin de subiect. Atât.
Dna. JUNIE: În raportul de activitate am scris că eu nu mai pot să continuu
activitatea că nu mai am timpul fizic, deci mai am 4 luni până la pensie, două luni
de concediu, o lună de predare din acestea 4. Dacă nu numiţi pe nimeni în consiliul
de conducere eu rămân nominalizată şi nu veţi putea să faceţi absolut nimic cu
insolvenţa. De aceea trebuie numit cineva în ambele funcţii. Da pentru că hotărârea
cu consiliul de conducere dacă nu, rămâne valabilă.
Dl. PRIMAR: Dl. Robert are experienţă la INCUBOX cred că ar putea că încă o
dată vă spun dacă îşi asumă cineva din consiliul local eu nu am nici o problemă
numai că ştiu că în lege scrie că este în incompatibilitate cu poziţia de consilier
local prezenţa în organele de conducere. Este dat mai generic acum acesta se
numeşte consiliul de conducere. Că nu e consiliul de administraţie dar e consiliul
de conducere. Foarte probabil că e o sesizare ANI.
Dl. JICHICI: Vreau să subliniez ce spune dl. Primar dacă societatea respectivă şi
anume această asociere are sediul juridic pe raza unităţii administrativ teritoriale a
Municipiului Timişoara şi presupun că aşa este, atunci nici un membru al
consiliului local nu poate participa pentru că este în incompatibilitate în
conformitate cu legea. E foarte important acest lucru, e scris expres în lege.
Dl. PRIMAR: Nu modificăm titlul dar numim două persoane, eu propuneam un
amendament ca să rămână nenominalizat în consiliul de conducere dar dna. Junie
ne-a explicat că dânsa intră în concediu că are dreptul la două luni de concediu şi
apoi acuşi merge la pensie şi prin urmare trebuie numit şi acolo cineva. La AGA
ale municipalităţii sunteţi oricum.
Dna. OLTEANU: Dl. Robert Kristof, dl. Adrian Orza. Supun la vot nominalizarea
celor doi colegi.
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-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 17 voturi pentru
PUNCTUL 4
Proiect de hotărâre privind desemnarea unor persoane care să reprezinte S.C.
UBIT S.R.L. din partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în
calitate de asociat, în vederea desfășurării și finalizării inspecției economicofinanciare demarate de către Direcția Generală Regională a Finanțelor
Publice Timiș.
Dl. PRIMAR: Încă o dată cei doi propuşi de executiv sunt dl. Şuli -Şef Serviciu
Juridic şi dna. Stanciu din partea Direcţiei Economice.
Dna. OLTEANU: Supun la vot nominalizarea celor doi.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 18 voturi pentru
- 1 abtinere
PUNCTUL 5
Informarea d-lui Primar privind deplasarea în SUA.
Dl. PRIMAR: A fost o vizită interesantă care a meritat aşa cum am spus în diverse
discuţii.
Dna. OLTEANU: Dacă ne poate explica cineva referitor la punctul 11.
Dl. DIACONU: Evident că nu e bine pe de altă parte suntem în situaţia de a putea
să ne încadrăm sau nu în Programul Rabla. Şi pe aceeaşi informare a dvs. există o
informare a dealerului la alte forme.
Dl. PRIMAR: Dacă dl. Consilier Idolu sau altcineva propune o altă sumă fiind
documentat atunci eu aş fi de acord să rămână pe ordinea de zi şi vom vedea în
cadrul procedurii de achiziţie publică dacă vin ofertanţi la preţul stabilit. Ca să
putem merge în procedura RABLA.
Dna. OLTEANU: Să scriem în funcţie de preţul pieţei. În conformitate cu preţul
pieţei.
Dl. IDOLU: Nici măcar aceste oferte nu ajung care sunt mult mărite cu toate
dotările opţiune şi e Duster în loc de Logan şi e nu ştiu ce, oricum nu ajungea la
suma aceea. Dar nu aş vrea să discutăm neaparat despre fiecare sumă în parte, e
supraevaluată suma din referat şi …
Dl. DIACONU: Până la urmă oricum trebuie executată.
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Dl. PRIMAR: Faţă de preţul maximal. Propuneţi o reducere? Sau vreţi să nu se
precizeze nici un preţ? Urmând a fi stabilit într-o documentare suplimentară?
Dl. IDOLU: Deci eu aş propune aşa: să fie, deci e vorba în primul rând s-a dovedit
că e vorba de autoturisme de transport persoane nu cu dotări specifice ISU,
SALVO.
Dl. DIACONU: Există câteva dotări pe care colegii de la SALVO le-au cerut
însemnând rampă de lumini, cârlig de …
Dl. IDOLU: La una din maşini să nu spuneţi că la…
Dna. OLTEANU: Să nu dăm o sumă să scriem în conformitate cu preţul pieţei în
urma selecţiei corecte a ofertelor prin procedura de achiziţie publică.
Dl. IDOLU: Cu menţiunea la o dotare minim corespunzătoare funcţiei care I se
atribuie. Transport persoane - Duster hai să zicem Duster în loc de Logan. Nu
suntem absurzi. Preţul minim la o dotare tehnică minim corespunzătoare. Şi preţul
pieţei nu spunem noi suma.
Dna. OLTEANU: Se modifică art. 4. La proiectul nr. 11 atunci facem următoarea
modificare: aprobarea alocării unei sume conform cu o ofertă având preţul pieţei,
pentru achiziţionarea unor autoturisme, rezultată în urma procedurii de achiziţie
publică, având în vedere şi dotările specifice minime necesare corespunzător
funcţiei care I se atribuie.
Dl. IDOLU: Rezultată în urma procedurii de achiziţie publică, având în vedere şi
dotările specifice minime necesare corespunzător funcţiei care I se atribuie.
Dna. OLTEANU: Supun la vot acest amendament.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -17 voturi pentru
Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 19 voturi pentru
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