ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 13-02 -2015 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timisoara
Presedinte de sedinta - Cons. ADRIAN ORZA;
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 24 ;
Au absentat : Olteanu Ramona, Maria Saracan si Ciprian Jichici;
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
Timisoara nr.175 / 09.02.2015

Primarului Municipiului

ORDINEA DE ZI:
1. Aprobarea Procesului Verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului

Timişoara din data de 23.01.2015.
2. Informarea Direcţiei Secretariat General din cadrul Primăriei Municipiului

Timişoara, privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local
pe semestrul II al anului 2014.
3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al

Municipiului Timişoara domnului prof. Dr. Doc. Aurel Carol Nanu.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe

anul 2015.
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât

aceea de locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare.
6. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Martir

Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se
desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6.
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara,

în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu
destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Lazăr Grunberg nr. 18.
8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara,

în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu
destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Vulturilor nr. 33.
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara,

în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de 9/69, din terenul situat în
Timişoara str. Vasilescu Vasia nr.12, în vederea reglementării situaţiei juridice şi a
regimului de folosinţă, de către coproprietarii Damian Dorin şi Damian Codruţa,
S.C. D AUTO XPERT S.R.L. şi Municipiul Timişoara .
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara

în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu
destinația de locuință situat în Timișoara, str. Ulpia Traiană nr.99.
11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara

în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu
destinația de locuință situat în Timișoara, str. Z. Petrovici nr.1.
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din

domeniul public al Municipiului
Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent
imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Nepos nr.20.

13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara

în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu
destinația de locuință situat în Timișoara, str. Anul 1848 nr. 30.
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14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea

Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație
decât aceea de locuință SAD 3 situat în imobilul din Timișoara, Strada Splaiul
Nistrului (fostă Splaiul Galați) nr. 1, etaj parter, la prețul de 450.000 euro.
15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea

Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație
decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din Timișoara, Strada Splaiul
Nistrului nr.1 (fostă Splaiul Galați) , etaj subsol , la prețul de 50.000 euro.
16. Proiect

de hotărâre privind dezlipirea parcelelor cu nr.cad.A1988/261 ,
nr.cad.A1988/262 , nr.cad.A1991/92 , nr.cad.A1991/93 , nr.cad.A1991/94,
nr.cad.A1991/96 , nr.cad.A1991/97 , nr.cad.A1991/100 , alipirea parcelelor nou
create cu nr.cad.propus A1988/261/1 , A1988/262/1 cu parcelele cu
nr.cad.A1988/232-259 şi A1988/272 şi alipirea parcelelor nou create cu
nr.cad.propus A1991/92/1 , A1991/93/1 , A1991/94/1 , A1991/96/1 , A1991/97/1 ,
A1991/100/1 cu parcelele cu nr.cad.A1991/16-35 , A1991/54-71 , A1991/77-91 ,
A1991/95 şi A1991/98 , înscrise în CF nr.140492 Timisoara.

17. Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei cu nr. cad. 412450 (nr. topo. Vechi

21801) înscris în CF nr. 412 450 (CF vechi 26227) Timişoara din str. Herţa nr. 4.
18. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 40800 Timişoara,

alipirea imobilului nou rezultat în suprafaţă de 2124 mp cu imobilele înscrise în CF
nr. 418517, CF nr. 418516, CF nr. 400894 Timişoara şi dezlipire a imobilului creat
prin alipire, str. Ghe. Adam nr. 15 şi nr. 13 A.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a

terenului înscris în C.F. 439046 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de
proprietate de către Iftimiciuc Sencu Daciana și Sencu Adriana Cosmina.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a

terenului înscris în C.F. 439052 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de
proprietate de către Iftimiciuc Sencu Daciana și Sencu Adriana Cosmina.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional pentru

prelungirea contractului de închiriere nr. 227/1998, încheiat între Primăria
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Municipiului Timişoara şi S.C. „M.C.H.”” S.R.L. CU SEDIUL ÎN STR. Ştefan cel
Mare nr. 33, Timişoara.
22. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a locului de veci în

cimitirul situat în Calea Şagului parcela 24 A rîndul 16 mormântul 17 unde este
înhumat Eduard Pamfil, personalitate marcantă a oraşului Timişoara.
23. Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de modificare și prelungire

a Convenției- anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.
29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și
Fundația Timișoara 89.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare

instituţională dintre Municipiul Timişoara şi ADETIM – Agenţia de Dezvoltare
Economică Timiş.
25. Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2015 a tarifelor pentru serviciile

funerare și a tarifelor pentru permisele de lucru și a locurilor de veci practicate în
cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara.
26. Proiect de hotărâre privind includerea poetului, prozatorului şi traducătorului

Anghel Dumbrăveanu
pe lista personalităţilor din Anexa nr. 1 a Hotărârii
Consiliului Local nr. 132/24.03.2009- privind conferirea unei identităţi culturale,
artistice, turistice şi educative Timişoarei, prin realizarea în Parcul Central a unei
Alei a Personalităţilor.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul

2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.
28. Proiect de hotărâre privind solicitarea majorării alocației zilnice de hrană pentru

beneficiarii Serviciului de Ajutor Maltez în România, proiectul Cantina Socială
”Aurelian Balint” – ” Bucătărie pe roți” Timișoara.
29. Proiect de hotărâre privind solicitarea majorării alocației zilnice de hrană pentru

beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină
Socială Timișoara și aprobarea cotei de combustibil pentru autovehiculele
instituției.
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente

Olimpia şi a Complexului Sportiv Bega Timişoara.
31. Proiect de hotărâre privind continuarea proiectului „Participarea cetăţenilor la actul

decizional” pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, prin difuzarea în direct pe
posturi de televiziune la nivel local a şedinţelor de plen ordinare şi extraordinare ale
Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
32. Proiect de hotărâre privind

modificarea și completarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.183/29.03.2013 pentru aprobarea
normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru
autovehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara, modificată prin
Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.629/16.12.2013.

33. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a

Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin Hotărârea
Consiliuluui Local nr. 350/29.07.2008 să negocieze cu proprietarii imobilului situat
în Bv. Constantin Prezan nr. 85 A/B.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizare strada

Chimiştilor”.
35. Proiect

de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii
„Reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi clădire Şcoala GR. SC. „Emanuil
Ungureanu” Piaţa Huniade nr. 3, Timişoara, Jud. Timiş, cu caracteristicile
principale şi indicatorii tehnico-economici stabiliţi de S.C BUILDING OLM
S.R.L.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire

Centru social –spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe şi

funcţiuni complementare” Calea Urseni nr. 36, Timişoara.
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38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic

Zonal „Locuinţe şi
funcţiuni complementare la parter (Clădire de locuinţe colective, cu mai mult de
două apartamente)”, str. Drubeta, nr. 79, Timişoara.

39. Adresa nr. SC 2015 – 003161/06.02.2015 , referitoare la plângerea prealabilă

formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local Timişoara nr. 63/26.02.2013 –
privind aprobarea regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a
autovehiculelor în Municipiul Timişoara şi aprobarea tarifelor de parcare,
modificată.
40. Interpelările consilierilor locali.

41.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepţia punctului 3, au fost
iniţiate de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu.
Proiectul de hotărâre înscris la pct. 3 , a fost iniţiat de domnul consilier Bogdan
Radu Herzog.
DL.ORZA: Sa votam procesul verbal al sedintei de data trecuta.

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI
1. Aprobarea Procesului Verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului
Timişoara din data de 23.01.2015.

Deschid procedura de vot.
- 19 voturi pentru
Avem ordinea de zi de astazi cu 39 de puncte, plus al 40-lea, interpelarile
consilierilor locali si mai avem o anexa de 8 puncte, o anexa suplimentara. As dori
sa rog executivul Primariei sa scoata punctul 37 de la ordinea de zi, sunt la punctele
36, 37 si 38, trei P.U.Z.-uri si, dupa cum bine stim, daca exista solicitari pentru
dezbatere publica, proiectele trebuie scoase de pe ordinea de zi si supuse dezbaterii
publice. Nu sunt pentru toate trei, e doar pentru unul, pentru punctul 37 – “Locuinte
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si functiuni complementare” Calea Urseni nr.36. Acesta va propun sa-l scoatem.
Cred ca Executivul nu are nimic impotriva.
DL.PRIMAR: De acord.
DL.ORZA: Daca v-ati uitat pe ordinea de zi suplimentara, pe anexa si considerati
ca este un punct care trebuie discutat separat, pentru a fi sau nu inclus, daca nu, va
propun sa votam in bloc ordinea de zi.
Deschid procedura de vot.
- 19 voturi pentru
- 1 vot impotriva
S-a adaugat la propunere alocarea acestor 8 puncte suplimentare. Va propun sa
votam toata ordinea de zi impreuna cu punctele suplimentare si cu punctul 37 scos.
Deschid procedura de vot.
-20 voturi pentru
PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI
2. Informarea Direcţiei Secretariat General din cadrul Primăriei Municipiului
Timişoara, privind modul de aducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului
Local pe semestrul II al anului 2014.
DL.SECRETAR: Domnilor consilieri, aveti la d-voastra in mapa, nu trebuie acum,
o studiati, si pentru sedinta viitoare, daca considerati ca unele care sunt in curs de
indeplinire trebuiau duse la indeplinire, sau care n-au fost indeplinite
corespunzator, faceti interpelari si discutati.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI
3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al
Municipiului Timişoara domnului prof. Dr. Doc. Aurel Carol Nanu.
Deschid procedura de vot.
- 23 voturi pentru
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PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului
Timişoara pe anul 2015.
DL.ORZA: Il rog pe domnul Primar sa faca o prezentare scurta.
DL.PRIMAR: Avand in vedere ca proiectul de buget a fost postat cu multa vreme
in urma pe site-ul primariei, si ca am avut marti o dezbatere publica pe aceasta
tema, ma voi rezuma la cateva aprecieri de ordin general si cateva exemplificari
concrete. Filozofia care a stat la baza elaborarii proiectului de buget este aceeasi
din anii precedenti. Ne focalizam puternic pe dezvoltare si alocam o cota parte
importanta din banii pe care ii avem la dispozitie pentru sustinerea unor investitii
pentru dezvoltarea municipiului Timisoara, mai ales in segmentul sau de
infrastructura urbana. Nu au ramas ignorate, cum s-a intamplat si in anii precedenti,
cand, de asemenea, le-a fost acordata toata atentia, sectoare esentiale precum
sanatatea, educatia, sportul, cultura, si in aceasta abordare, toate aceste sectoare
beneficiaza de sustineri financiare importante. Spitalele aflate in jurisdictia
municipiului Timisoara sunt sprijinite, pe de o parte, pentru a-si dezvolta sau
imbunatati spatiile in care isi desfasoara activitatea dar si pentru imbunatatirea
dotarii tehnice. Sunt sume considerabile alocate si pentru construirea corpului nou
la Spitalul de copii si pentru extinderea unitatii de primire urgente de la Spitalul
Municipal si pentru initierea unei investitii de construire a unui nou corp de cladire
la Spitalul Municipal. Scolile si gradinitele Timisoarei beneficiaza de sume
considerabile, peste 25 de unitati scolare fiind prevazute, concret, cu diverse
proiecte. Desigur ca si alte unitati scolare, care nu apar nominalizate in proiectul de
buget, vor fi sustinute, dar cu sume care sunt prevazute generic pentru sectorul
educatie. In domeniul culturii, din nou avem sume mari, de patru ori mai mari decat
cele care cu care se opera inainte, si avem pe agenda institutiilor culturale din
jurisdictia municipalitatii evenimente foarte importante, unele mai nou initiate,
altele deja traditionale. Pentru ca au fost anumite discutii pe tema agendei culturale,
noi suntem deschisi sa aducem imbunatatiri daca se vine cu propuneri concrete.
Agenda culturala este un lucru foarte important si municipiul are nevoie de ea cat
mai repede. Domeniul sportului este sustinut, cluburile sportive, in primul rand, dar
si activitati sportive desfasurate la nivel individual. Cluburile, pentru jocuri de
echipa, in sporturile cele mai de interes, fotbal, rugby, baschet, handbal, sunt
sustinute cu aceleasi sume ca si anul trecut, sume importante. Si sporturi care nu se
bucura de aceeasi popularitate, dar care isi au importanta lor, beneficiaza de
sustinere din acest buget. In privinta infrastructurii urbane, vom continua proiectele
deja incepute si le vom finaliza in 2015, dar vom demara alte noi proiecte de
anvergura, cum ar fi largirea la patru benzi a strazii Popa Sapca, a pasajului pe sub
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calea ferata Popa Sapca si a B-dului Antenei, apoi, largirea la patru benzi a strazii
Podeanu cu un sens giratoriu in zona Novatim, largirea la patru benzi a strazii
Maresal Prezan, largirea la patru benzi a strazii Calea Martirilor, un nou pod peste
Bega in zona Jiul si, un lucru extrem de important, subpasajul auto prin P-ta
Victoriei, proiect care este parte dintr-un proiect mai amplu, de creare a inelului 1
de trafic, inel in jurul centrului istoric al municipiului. Numarul de proiecte este
foarte mare, sunt deja cunoscute obiectivele pe care le-am inclus pentru finantare.
Merita sa mai amintesc inelul 4, extraordinar de important pentru municipiul
Timisoara si care se bucura de o atentie speciala in acest proiect de buget. Punand
la punct inelul 1, o parte din inelul 2 cu acel pod pe care il vom construi peste Bega
in zona Jiul, si o foarte mare parte din inelul 4, deja vom ajunge sa beneficiem in
buna masura de alte conditii de trafic, de conditii mult mai bune de trafic.
Realizarea centurii de sud a Timisoarei, care sper sa devina realitate cat mai curand,
va aduce un aport substantial la imbunatatirea situatiei din oras in privinta
traficului. Sunt obiective care nu trebuie sa aiba culoare politica, centura este unul
din aceste obiective. Am primit vestea buna saptamana aceasta ca guvernul a inclus
in masterplanul pe transporturi si centura de sud a Timisoarei, dupa ce in toamna se
spunea ca nu e nevoie, daca nu e obiectiv important, il putem face si fara sa fie in
masterplan. Asteptam pasul doi, alocarea de fonduri. Contez pe constructivitatea
tuturor, pe o atitudine pozitiva, e vorba de bugetul Timisoarei, nu este de interes
pentru nicio persoana si pentru niciun partid, este de interes pentru municipiul
Timisoara, pentru cetateni si, drept urmare, ma astept si la o abordare in consecinta
din partea tuturor consilierilor locali, una pozitiva fata de acest buget.
DL.ORZA: Am sa-l rog pe domnul Diaconu sa faca amendamentele executive, sa
le zic asa, pe buget.
DL.DIACONU: Primele doua amendamente sunt legate de finantari europene, ele
n-au putut fi incluse in bugetul initial pentru ca adresa ADR-ului este datata 11
februarie. Ele se refera la cele doua parcuri pe care le cunoasteti, fac parte din
proiectele depuse pe polul de crestere al Timisoarei si sunt in felul urmator:
Includerea in Programul de Dezvoltare 2015-proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile postaderare, la cap.67.02.05.03-„Intretinere gradini,
parcuri, zone verzi”, a proiectului „Modernizarea parcului justitiei” care a fost
aprobat pentru finantare de catre organismul intermediar ADR Vest, cu valoarea de
2.096,76 mii lei, defalcat pe sursele de finantare, conforme tabelului din fonduri
externe nerambursabile. Pentru fiecare din aceste doua proiecte, solicit
suplimentarea veniturilor aferente, dat fiind ca sunt proiecte europene. Acesta ar fi
primul. Cel de al doilea se refera la „Modernizarea parcului Alpinet” in valoare de
2.309,74 mii lei cu suplimentarea veniturilor aferente.
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DL.ORZA: Propun sa le votam in bloc si cu exceptii daca cineva are un
amendament la amendamentul domnului Diaconu. Daca nu, le votam in bloc. E
ilogic sa le votam punct cu punct, doar daca nu exista pareri contrare.
DL.TOANCA: Domnule Presedinte, eu din cate stiu din practica anilor trecuti, la
buget am votat punct cu punct pentru o anumita rigurozitate si pentru ca e vorba de
sume mari de bani.
DL.ORZA: Am discutat cu domnul secretar din punct de vedere juridic si a spus
ca putem sa votam in bloc. Ele sunt inregistrate si daca sunt obiectiuni, logic, acela
il discutam si votam separat.
DL.DIACONU: Acestea doua au fost aferente fondurilor externe nerambursabile.
Urmatorul amendament este legat de finalizarea unui obiectiv din domeniul
energiei termice, respectiv „Retehnologizarea centralelor termice de cartier prin
instalarea de unitati de cogenerare cu motoare termice –CT Dunarea”, este o lucrare
aproape finalizata, care mai are nevoie anul acesta de suma de 600,00 mii lei pentru
a intra in functiune. Sursa propusa este cap.82-„Functionare”, capitol de subventii
pe energie.
Un amendament legat de institutiile medicale, sportive si culturale. Exista 7 pozitii
in programul de dezvoltare la care nu se modifica sumele, se modifica doar
denumiri.
Expertiza + D.A.L.I.+P.T. – Etajare partiala si mansardare Scoala Generala nr.30,
se transforma in D.A.L.I.+P.T.-Etajare partiala si mansardare Scoala Generala
nr.30
Expertiza + D.A.L.I.+P.T.+A.C. – Extindere scoala P+2E. Scoala Generala nr.16,
se transforma in D.A.L.I.+P.T.+A.C.-Extindere scoala P+2E Scoala Generala nr.16.
Expertiza + D.A.L.I.+P.T.-Reabilitare sala sport Scoala Generala nr.18, se
transforma in D.A.L.I.+ P.T.-Reabilitare sala sport Scoala Generala nr.18
E.T.+D.A.L.I.+P.T.-Amenajare 4 Sali clasa in pod existent, Liceul V.Tepes, se
transforma in D.A.L.I.+P.T.-Amenajare 4 Sali clasa in pod existent Liceul V.Tepes
Expertiza +D.A.L.I.+P.T. Extindere corp cladire scoala cu un corp S.+P.+3E.
Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, se transforma in D.A.L.I.+P.T. Extindere corp
cladire scoala cu un corp S.+P.+3E. Colegiul Tehnic Regele Ferdinand
E.T.+D.A.L.I.+P.A.C.+P.T.+D.D.E.+C.S.+A.C.-Reabilitare constructii si instalatii
la corp cladire atelier la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand, se transforma in
D.A.L.I.+P.A.C.+P.T.+D.D.E.+C.S.+A.C.-Reabilitare constructii si instalatii la
corp cladire atelier la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand
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D.A.L.I.+P.T. Modernizare cladiri la Liceul cu program sportiv Banatul,
str.F.C.Ripensia nr.29, se transforma in D.A.L.I.+P.T. Reabilitare, eficientizare
energetica cladiri la Liceul cu program sportiv Banatul.
Acestea sunt modificari de denumire. Exista cateva obiective noi de intodus:
La invatamant secundar, invatamant secundar superior: S.F.+P.T. Extindere corp
Liceul G.Moisil, P-ta N.Balcescu nr.3, in valoare de 165,0 mii lei, cu sursa
Cap.70.02 Sectiunea de functionare
La capitolul Spitale C.Studii si proiecte: D.A.L.I.+P.T.Reabilitare imobil-Clinica
O.R.L.+lift - Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, B-dul Revolutiei nr.6 in
valoare de 60,00 mii lei, cu sursa cap.70.02 Sectiunea de functionare
D.A.L.I.+P.T. Construire si montare lift persoane, imobil – Clinica de Oncologie –
Spitalul Clinic Municipal de Urgenta str.V.Babes nr.22, in valoare de 30,00 mii lei,
din Sectiunea de functionare.
La capitolul Cultura, recreere si religie, tot in sectiunea de dezvoltare:
S.F.+P.T. Refunctionalizarea fostelor ateliere-scoala ale Colegiului Tehnic Ion I.C.
Bratianu (fost Miu) ca spatii de creatie pentru Teatrul German de Stat Timisoara, in
valoare de 60,00 mii lei. Valoare provenita din diferenta transferata de la Cap.67.02
Cultura, recreere si religie
65.02.03.04. Institutii publice de spectacole
B.Lucrari noi.
-Executie lucrari Refunctionalizarea cladirilor ce apartin Palatului Culturii Piata
Victoriei (conf.HCL 286/2008) in valoare de 200,00 mii lei, sursa cap.70.02
sectiunea de functionare.
O modificare prin scadere:
Reabilitare constructii si instalatii la Galeria Helios, P-ta Victoriei nr.6, o reducere
de la 550,00 mii lei la 490,00 mii lei, in urma studiului finalizat. Diferenta de 60,00
mii lei merge la cap.67.02 Cultura, recreere si religie
65.02.03.04. Institutii publice de spectacole si concerte secundar superior S.F.+P.T.
Refunctionalizare a fostelor ateliere-scoala ale Colegiului Tehnic Ion I.C.Bratianu.
De asemenea, avem o redistribuire dintr-o valoare a unui obiectiv de la un capitol
bugetar la altul, respectiv suma de 150,00 mii lei de la extindere corp B, sectiile
chirurgie prematuri si laborator pneumoftiziologie si reabilitare cladire existenta la
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Spitalul „Louis Turcanu” din Timisoara, cap.66.02 la Expertiza si Audit energetic +
D.A.L.I. + S.F.+ P.T. si D.D.E. refunctionalizare, reabilitare si realizare pasarela
circuit septica la corp vechi Spitalul „L.Turcanu” din Timisoara., str.I.NemoianuDr.L.Gabor, e vorba de o pasarela care sa lege cele doua corpuri.
Si ultimul amendament tine de sectiunea de functionare:
Diminuarea cu suma de 408.000 lei a capitolului 70.02.50 (sectiunea functionare) si
suplimentarea capitolului 67.02.50 „Cultura, recreere, religie”, reprezentand
majorarea cotizatiei/contributiei pe anul 2015 a Municipiului Timisoara la
Asociatia Timisoara Capitala Culturala Europeana.
Acestea sunt amendamentele pe care o sa va rog sa le sustineti prin vot.
- 408.000 lei, solicitarea este de 420.000 lei, 12.000 lei exista deja ca si cotizatie
uzuala a municipiului Timisoara.
DL.ORZA: Daca cineva are o problema cu aceste amendamente, daca nu, il rog pe
domnul Diaconu sa mi le dea in scris. Va propun sa le votam in bloc.
Deschid procedura de vot.
-22 voturi pentru

DL.DIMECA: un amendament pe care l-am formulat impreuna cu dl.Mosiu.
Avand in vedere adresa „Fundatiei Timisoara 89” cu nr.164/12.02.2015, in care se
solicita o suplimentare de buget pentru asigurarea unui serviciu de paza minimal,
necesar activitatii pe care o desfasoara, se suplimenteaza suma prevazuta la
cap.68.02 „Asistenta sociala” cu valoarea de 40.000,00 lei, titlul si se
disponibilizeaza suma de 40.000,00 lei de la cap.70.02.50 „Alte servicii in
domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale”, titlul II – bunuri si servicii.
DL.ORZA: Supun la vot amendamentul d-lui Dimeca.
Deschid procedura de vot.
- 23 voturi pentru
DL.TOANCA: Se solicita diminuarea sumei de la cap.84.02.03.03. Strazi, cap.CObiectivul - Alte studii si proiecte cu suma de 41,35 mii lei si suplimentarea la
cap.84.02.03.01 – Drumuri si Poduri, astfel:
D.A.L.I.+PT Reabilitare Podul Tineretii - 14,81 mii lei
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D.A.L.I.+PT Reabilitare Podul Muncii -

26,54 mii lei.

1. La cap.84.02.03.03 - Strazi, subcap. C. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de
prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor si a altor studii aferente
obiectivelor de investitii, a obiectivului „S.F.+P.T. Amenajare legatura intre str.
Constructorilor –I.I. de la Brad pe str. C-tin Iotzu, str. Holdelor, str. Henriette
Delavrancea–Gibony, str. Constructorilor, str. Albinelor” cu suma de 200 mii lei.
2. La cap.84.02.03.03 Strazi, subcap.B Lucrari noi a obiectivului „Amenajare
legatura intre str. Constructorilor - I.I.de la Brad pe str. C-tin Iotzu, str. Holdelor,
str.Henriette Delavrancea-Gibony, str.Constructorilor, str. Albinelor” cu suma de
100 mii lei.
Este vorba despre sase strazi, care, fiind in continuarea inelului 4 de circulatie,
pentru degrevarea multelor probleme care exista la aceasta ora, pe partea de nord a
orasului, va dau aceste amendamente si in scris.
DL.PRIMAR: Consider amendamentele bine venite si le sustin. As ruga sa le
votati.
DL.ORZA: Deschid procedura de vot pentru toate amendamentele d-lui Toanca.
- 24 voturi pentru
DL.IDOLU: Am doua amendamente, doua obiective cu impact asupra cetatenilor
Timisoarei. Si eu, ca cetatean al orasului, si cei din judetul Timis, si din Arad, in
mare masura ne deplasam in Ungaria pentru agrement tip aquapark in zona Szeged,
Maco, Gyula, Oroshaza. Acum se incepe un obiectiv, proiectul e gata, s-a organizat
licitatia, termenul de executie 5 luni la Oradea. La Deva un obiectiv e finalizat de
un an sau doi. A venit si randul Timisoarei. De ce este oportun acum votarea
elaborarii unui studiu de fezabilitate care sa indice locatia, sumele. Acum, pentru ca
in septembrie se deschide o axa de finantare pe acest gen de activitati care este
administrata de ADR Vest si care, daca noi nu reusim sa intocmim documentatia
tehnica acum si nu suntem pregatiti pentru luna septembrie, vom pierde aceasta
finantare europeana. Acest proiect, daca ar fi sa il luam similar cu cel de la Gyula,
8,5 hectare, valoarea investitiei, undeva la 10 milioane de euro, este finantat in
proportie de 65% din banii administratiei locale sau in parteneriat public privat si
35% bani europeni. Ca sursa de finantare pentru realizarea studiului de fezabilitate
si a proiectului tehnic, se poate realiza un transfer de la subcap. 84.02.03.03 –
Strazi – de la cheltuieli curente, art.20 si se transfera la cap.70.02.50. Au fost multe
idei, locatiile pot fi propuse, pot fi analizate exact in perioada studiului de
fezabilitate de catre specialisti, de catre Consiliul Local, de catre universitatile din
Timisoara. Pot sa fie in proprietatea Consiliului Local Timisoara, nu stiu,
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administratia va identifica, pot sa apartina unor alte institutii, gen Ministerul
Apararii, dezafectate, terenuri achizitionate sau in parteneriat public privat. Eu zic
ca este un proiect sustenabil din punct de vedere economic, pentru ca atrage
venituri, banii pe care acum timisorenii ii lasa in Ungaria pot fi cheltuiti in
Timisoara, tot la fel cum pot si carasenii si din Serbia care vin la mall, de ce n-ar
veni la aquapark-ul din Timisoara? Eu zic ca este o oportunitate, pe care daca n-o
valorificam in urmatoarele luni de zile, in luna septembrie o poate face altcineva
din zona de dezvoltare vest.
DL.PRIMAR: Desigur ca Timisoara are nevoie de un asemenea parc si este in
preocuparile noastre sa-l realizam, dar trebuie sa fim foarte atenti la detalii. Simpla
bifare, am facut un aquapark, nu ne rezolva problema. Noi nu putem sa judecam la
scara orasului Gyula. In Timisoara, ca sa aiba succes un aquapark, trebuie sa avem
la dispozitie, cum spun specialistii, minim 20 de hectare. Ca parcul din Timisoara
sa fie atragator pentru cei din imprejurimi, inclusiv din Serbia, din Ungaria, pentru
cetateni ai Romaniei, el trebuie sa fie cel mai spectaculos, cel mai atractiv din
aceasta parte de Europa. Noi nu avem pe raza municipiului Timisoara o asemenea
suprafata disponibila si chiar daca am avea-o, nu s-ar justifica sa fie folosita pentru
acest obiectiv pentru ca valoarea terenului este uriasa si costurile obiectivului ar fi
nejustificate. Peste tot in lume s-au construit astfel de parcuri, de la un anumit prag
in sus, ca marime, ca anvergura, in afara localitatilor, desigur, cat mai aproape, dar
in afara. Noi avem un parteneriat cu comuna Dudestii Noi si care dispune fara
exproprieri, fara probleme de cateva zeci de hectare de teren. Proiectul a fost depus
de catre comuna Dudestii Noi pentru finantare, dar nu a fost finantat si pentru ca
fondurile existente la nivel regional sunt prea mici pentru a satisface astfel de
obiective care costa. Acesta e singurul motiv pentru care eu cred ca nu putem sa
facem in Timisoara, ca nu avem unde, dar subscriu la ideea de a face, a fost si
promisiune electorala si vom face impreuna. Eu cred ca o locatie in vecinatate, cum
este Dudestii Noi, ar fi mai potrivit, sunt distante scurte, 10 km, cale de acces foarte
buna. Trebuie sa ne gandim unde facem loc de parcare pentru 1000, mai multe
masini. In vecinatatea unui astfel de parc trebuie sa ai si o multime de locuri de
parcare. Suprafata de care ai nevoie este foarte mare. V-as ruga sa nu mergem pe
ideea ca facem pe arealul municipiului Timisoara, pentru ca nu avem unde sa
facem, noi cunoastem situatia municipiului, stim ce terenuri virane exista. Am
aglomera zona respectiva intr-o maniera insuportabila.
DL.IDOLU: Domnule Primar, d-voastra ati facut introducerea la studiul de
fezabilitate. Tocmai acesta este rolul studiului de fezabilitate, sa identifice locatia,
sa stabileasca valoarea proiectului, indicatorii financiari, sa stabileasca dimensiunea
functie de finantarea pe care o avem la dispozitie, suprafata pe care se intinde.
Sigur ca daca ati fi citit amendamentul, sunt prevazute locuri de parcare. Daca nu
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incepem cu studiul de fezabilitate, nu o sa facem niciodata nimic. Trebuie un
document oficial in baza caruia sa putem depune o cerere de finantare. Acel
document este studiul de fezabilitate, cererea de finantare in care se va prevedea
locatia. Sa lasam specialistii sa spuna. S-ar putea Padurea Verde, nu stiu situatia
juridica, s-ar putea unitati militare. Comandam un studiu fara de care nu putem
depune cerere. Si e pacat sa ratam.
DL.PRIMAR: Va mai dau o informatie. Trebuie sa ne raportam si la ce au facut
altii. Proiectul de la Dudestii Noi este in faza avansata, el a fost depus si acceptat la
finantare. A fost pe lista de rezerva, n-a intrat in prima transa la finantare si, la un
moment dat, prin ratarea unor proiecte care erau intrate la finantare, s-a ajuns la
disponibil de fonduri, incat Primariei Dudestii Noi i s-a cerut sa contracteze, deci a
ajuns la aprobare. Nu a contractat executia lucrarii pentru ca nu a vrut sa riste sa nu
termine proiectul, el fiind unul destul de mare in timpul care a mai ramas pana la
sfarsitul exercitiului 2007-2013. Ei au un proiect, vor veni cu el, cu noi sau fara noi.
Au acel teren pe care noi nu-l avem. Putem sa facem un studiu, dar ma intreb daca
nu ni se va reprosa ca l-am facut inutil, avand in vedere ca in vecinatatea imediata
exista deja studiul facut si locatie stabilita, chiar proiect agreat dupa regulile de
finantare ale U.E. Proiectul a fost agreat. Asta e singura retinere. Putem face un
studiu, studiul poate avea concluzia cea mai potrivita. Varianta este in parteneriat
cu Dudestii Noi, poate rezulta din studiu si asa ceva, poate rezulta si altceva, eu nu
exclud. Ma intreb, insa, daca in stadiul in care ne aflam si in care se afla si altii din
jurul nostru, se justifica financiar. Eu nu ma opun. Am vrut sa va informez.
DL.IDOLU: Are un avantaj ca are teren ieftin, dar are marele dezavantaj ca n-are
bani. 65% trebuie sa finanteze administratia locala. Daca d-voastra ziceti de 20 de
milioane, nu sunt suficienti 10, ganditi-va ca sunt peste 10 milioane de euro.
DL.PRIMAR: Ideea este sa mergem in parteneriat.
DL.IDOLU: Dar nu putem sa mergem fara un studiu.
DL.PRIMAR: Eu n-am nimic impotriva, mi-am facut datoria sa va informez cum
stau lucrurile, ca presupun ca nu le-ati cunoscut. Eu v-am informat. D-voastra
decideti, eu n-am obiectii.
DL.ORZA: N-am sa ma refer la ideea in sine pentru ca este una generoasa. Ma
intreb si ma pun in locul unui finantator european. Daca ei au avut deja pe o ordine
de zi, pe o lista de proiecte, depus un proiect in judetul Timis, ei nu discuta pe
localitati, discuta zonal, un proiect de tipul asta si afla ca mai exista un studiu de
fezabilitate, poate chestiunea asta sa dezavantajeze o eventuala redepunere a
proiectului de la Dudesti? S-ar putea ca da. Sa zica, cei din Timisoara nu sunt de
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acord cu locatia de la Dudesti, desi e la 10 km, si sa mai amanam proiectul de la
Dudesti, pana se hotarasc ei, Timisoara si Dudesti. Cred ca cel mai fezabil ar fi sa
intram in parteneriat cu Dudesti, o distanta de 10 km fata de Timisoara, care, asa
cum s-a zis, nu are un portofoliu de 20 ha, sa-l puna la dispozitie pentru un astfel de
proiect, ceea ce Dudestii are, dar n-are bani, sa zicem ca banii pot sa vina de la
Timisoara si de la U.E. si Dudestii sa vina cu terenul si cu proiectul gata facut. Neam risipi sa mai facem inca un studiu.
DL.IDOLU: Daca va uitati pe harta Ungariei, sunt la distanta de 30-40 km proiecte
de acest gen. Fara un studiu de fezabilitate, nu putem merge mai departe.
DL.PRIMAR: Am o propunere cat se poate de constructiva. Sa acceptam
amendamentul, se face studiul, dar agreati ca la proxima sedinta de consiliu sa ni se
prezinte proiectul Dudestii Noi. Sa vedem tot ce este gandit acolo. Si daca
consideram ca nu mai este cazul sa facem studiul, ca ne satisface sa fim parteneri
pe acel proiect, facem o rectificare la un moment dat si scoatem de la finantare
acest studiu. Ca sa vedeti ca suntem deschisi la propuneri, sa acceptam
amendamentul. De acord asa? Daca nu ne satisface proiectul si vrem sa facem
totusi studiul, il facem.
DL.ORZA: Ar trebui sa facem un studiu de prefezabilitate, ca daca faci si
proiectul, atunci te-ai dublat.
DL.PRIMAR: Se merge numai cu studiul intr-o prima etapa.
DL.ORZA: Proiectul tehnic costa.
DL.PRIMAR: Proiectul costa. Studiul este la nivelul de 10-20.000 euro.
DL.ORZA: Putem sa facem pe lista de studii, sa punem o pozitie chiar cu valoare
zero, nu stim cat costa si facem ceea ce spunea dl.Primar. Vin cei de la Dudesti,
prezinta proiectul, cu proiectant, cu tot si daca vom considera ca nu ne satisface
chestiunea respectiva, completam o suma. Altfel, blocam niste bani care nu rezolva
nimic.
DL.IDOLU: Eu zic sa trecem suma, nu blocam niciun ban si la rectificat, ca atatea
alte proiecte nu se cheltuie, se redistribuie.
DL.PRIMAR: E greu sa luam 200.000 euro din alt capitol, ca bugetul este
echilibrat, e gandit. Haideti sa luam numai pentru studiu. Si daca mergem mai
departe, facem o rectificare de buget si luam atunci din alta parte. Dar, de la inceput
sa blocam o suma atat de mare, nu cred ca e bine. Haideti sa alocam, in general, in
politica noastra de intocmire a bugetului, am procedat asa. Am alocat sume mai
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mici pentru prima etapa. Cand am reusit sa ajungem si la a doua etapa si am avut
nevoie de bani, am facut rectificari si am avut mobilitate, am putut sa gestionam
multe proiecte si cu bani insuficienti pentru a le putea cuprinde pe toate simultan,
dar suficienti, incat intr-o anumita succedare a lor, sa le putem sustine.
DL.ORZA: Puneti amendamentul, poate eventual tineti cont sa facem doar studiul,
mai diminuati suma.
DL.IDOLU: Am spus 2% ca atat se practica la proiectare, S.F.+P.T.
DL.ORZA: Eu am facut propunerea, dar nu e de acord dl.consilier cu ea, nu pot sai confisc amendamentul.
DL.PRIMAR: Banii sunt de la Strazi...Noi am putea sa lucram la strazi si la
nevoie sa venim cu banii.
DL.IDOLU: Rectific, textul ramane, mai putin suma si atunci sa ne gandim la S.F.,
sa zicem 50.000 euro.
DL.ORZA: D-na Junie, stiti sumele astea mai bine...
DL.TOANCA: 100.000 Ron.
DL.IDOLU: Trebuie sa identificam locatia. Poate acest studiu va confirma ceea ce
spune dl.Primar, poate nu.
DL.IDOLU: 20 milioane euro.
DL.PRIMAR: Cu 100.000 lei, cum spunea dl.Toanca, eu cred ca este rezonabil.
DL.ORZA: Domnule consilier, faceti amendamentul cu suma si o supun la vot.
DL.IDOLU: 100.000 lei pentru studiul de fezabilitate, cu mentiunea ca vreau sa fie
cuprinsa in primul trimestru, ca sa nu pierdem septembrie. Nu stiu ce vor face cei
de la Dudesti.
DL.ORZA: Deschid procedura de vot.
- 20 voturi pentru
- 1 abtinere
- 2 voturi impotriva
DL.IDOLU: Asa cum stim, din pacate, chiar si cu superaparatul domnului Folica,
Timisoara ramane un oras poluat cu pulberi. Unul din motive, nu singurul, este
faptul ca este amplasat in campie, ca in regiune sunt terenuri arabile, ca este praf
adus de vanturi. Cea mai expusa zona este zona de nord, nord-vest. Au mai fost
niste incercari in trecut, dar faptul ca nu s-a continuat proiectul, nu s-a finalizat si
nu s-a intretinut, nu mai e nimic acolo. Va propun elaborarea unui studiu proiect,
plus executie, plantarea a 50 de hectare, m-am interesat la Inspectoratul Silvic, la
Facultatea de Agronomie, 50 de hectare de arboret pe terenul orasului Timisoara,
asta presupune o lungime de 10 km si o latime de 50 m. Valoarea acestor lucrari
este de 610 mii lei, la un pret unitar de 12.200 lei/ha. Sursa de finantare va fi
asigurata prin transferul de la subcap.84.02.03.03. – Strazi – cheltuieli curente si se
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transfera la 67.02.05.03, intretinere spatii verzi, art.20. Trebuie sa protejam
cetatenii din partea aceea a orasului, unde nu sunt parcuri. In zona Aradului,
Torontalului, Lipovei, nu este spatiu verde. Vanturile aduc pulberile pe care nici nu
le vedem. Va propun cuprinderea acestui obiectiv.
DL.PRIMAR: Fara indoiala ca avem nevoie de arbori, am plantat 3.900, fara
indoiala ca avem nevoie de perdea de arbori care sa protejeze orasul si cele spuse
de dl.consilier Idolu sunt valabile, subscriu la ele. Nu stiu, si trebuie sa lamurim
lucrurile, daca nu ne suprapunem peste ceva ce este deja facut din vechea
administratie, pentru ca s-au plantat acolo pomi, s-a inceput realizarea unei perdele
si as vrea sa ne spuna dl.arhitect sef Cadariu, daca nu ne suprapunem cu studiul
peste ceea ce avem noi prins in PUG. PUG-ul nostru este in faza avansata, e la
nivel de ministere la avizare si am avut in vedere la elaborarea PUG-lui si protectia
orasului la praf prin perdele de copaci.
DL.CADARIU: In propunerea P.U.G.exista aceste perdele prevazute, ele sunt
identificate ca si terenuri.
DL. DIACONU: Executia proiectului tehnic trebuie sa apara in sectiunea de
dezvoltare si nu in cea de functionare, nu exista o astfel de realitate. Nu putem face
un proiect tehnic si apoi sa- l realizam din functionare .
In al doilea rand, aceasta este valoarea pentru 50 ha – 17 mii lei, nu cred ca
este vorba de un transfer intre sub capitole strazi/spatii verzi pentru ca exista un
buget de spatii verzi in momentul de fata la sectiunea curenta. Daca el va fi
consumat pana in vara va putea fi rectificat insa cred ca trebuie sa existe vointa ca
pe amplasamentele respective sa planteze pana in vara acesti puieti, dar mai ales sa
planteze intr-o forma care sa permita acestei perdele sa devina sustenabila si sa
devina durabila in timp.
Dl. IDOLU: Proiectul vechi 2001-2002 a murit pentru ca nu s-au intretinut. Timp
de 6 ani trebuie alocat cam 3000 lei/ha. Sunt diferite operatiuni pe care le stiu
agronomii. Trebuie avut grija in fiecare an si de perdeaua forestiera. S-au plantat
dar nu mai este nimic acuma.
Dl. MOSIU: Stiu ca in urma cu mai multi ani a mai fost o incercare care a esuat
datorita faptului ca nu a fost supravegheata si intretinuta de nimeni. Poate ar fi
interesant sa facem un parteneriat cu Liceul Silvic de exemplu, sau cu facultatea de
Agronomie, ca in urma acestor lucrari, dansii sa se ocupe ca studiu didactic de
intretinerea lor . Daca le lasam pe o bucata de atatia km ca nimeni sa nu se ocupe
de ele pentru ca nu avem bani prevazuti in buget la spatiile verzi, ar fi interesant ca
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elevii si studentii sa fie coptati in aceasta actiune de voluntariat combinata cu o
chestiune didactica si responsabila pentru dansii. Cineva trebuie sa se ocupe de ei.
Dl. IDOLU: La amendament retrag partea de studiu si proiectare, daca se
regaseste in PUG, inteleg ca trebuie o anumita diversitate de plante, nu ma pricep,
ramane numai executia, plantarea. Sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Mosiu,
cred ca daca vorbim cu profesorii de la Agronomie, ar fi incantati de un parteneriat
cu Primaria Timisoara.
Dl. DIMECA: In cadrul acestei perdele ar putea si salcia energetica care sa
asigure si finantarea ulterioara prin banii pe care ii produce si atunci automat poti
sa intretii fara sa mai vii cu costuri suplimentare.
Dl. DIACONU: O sa vedem cu salcia energetica cum va functiona anula cesta,
este in replantare de anul trecut, o sa vedem cum rezista in astfel de amplasamente
pentru ca anul trecut nu a fost un experiment de succes. E adevarat ca s-a plantat
pe un teren care ani de zile nu a avut nici un fel de interventie asupra lui.
Dl. ORZA: Poate s-a plantat si intr-o perioada neprielnica. Propun sa votam
amendamentul domnului Idolu fara studiu .
Dl.PRIMAR: Mare atentie la ceea ce spunea domnul viceprimar Diaconu cu banii
ca suntem in sectiuni diferite. Mai e nevoie de transfer sau …
Dl. ORZA: Sau raman banii de la Directia de Mediu ? Se spune aici ca exista un
buget satisfacator.
Dl. DIACONU : Este un buget asigurat la Spatii Verzi, in momentul de fata
pentru intretinere, singurul contract pe care il avem in desfasurare este cel cu
Horticultura, in paralel sunt … celelalte sectoare ca intretinere dar atribuirea
contractului va mai dura peste 2 luni. Teoretic, in acest moment nu ar mai fi
nevoie de o suplimentare ci mai degraba in vara, in momentul in care avem toate
contractele de intretinere functionale si cred ca la momentul respectiv vom avea o
rectificare pozitiva. Cu banii existenti pentru contractele existente acum pentru
spatii verzi se poate executa aceasta lucrare.
Dl. PRIMAR: Contractele sunt cadru, sunt sume mari prevazute, din ele se
cheltuieste o parte, avem rezerva bugetara si trebuie doar sa alimentam cu
lichiditati pentru tipul acesta de lucari.
Dl. DIMECA: Informatia o aveam de la Directia Economica, daca considerati ca
nu…
Dl. PRIMAR: Daca ne angajam ca facem da.
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Dl. ORZA: Practic nu mai avem un amendament, cel cu AQUAPARK-ul a fost
votat.
D-na JUMANCA: Primul amendament, si rog sprijinul colegilor din Consiliu
pentru ca afecteaza Timisoara, judetul si chiar regiunea. Este vorba de intocmirea
unui S.F. si P.T. pentru un spital nou de obstetrica si ginecologie intr-o eventuala
colaborare cu Consiliul Judetean Timis.
Doresc introducerea unei pozitii la capitolul –Spitale, pe investitii si urmeaza
sa fac cu exactitate amendamentul. Consideram o prioritate aceasta clinica penrtu
ca s-ar crea un complex medical ce ar detine toate specializarile, stim foarte bine ca
cresterea natalitatii reprezinta un obiectiv imperativ de strategie regionala,
nationala si natalitatea in Romania se afla pe ultimele locuri.
Amendamentul suna in felul urmator: “ solicit introducerea unei pozitii noi, la
cap. 66.02 – sanatate, Spitale, reprezentand S.F. si P.T -Spital nou de
Obstetrica si Ginecologie cu valoarea de 70 mii lei si totodata diminuand de la
subcapitolul 84-02-03-03 – strazi, cheltuieli curente”
D-na TARZIU: Din cate stiu, Consiliul Judetean are un astfel de proiect, s-a facut
S.F. pentru un teren exact langa Spitalul Judetean care este in administrarea
Consiliului Judetean.
D-na JUMANCA: A fost o discutie dar nu s-a intamplat acest lucru, nu exista nici
un S.F. si nici un P.T., a ramas doar la nivel de discutie si s-a intamplat cu ceva
timp in urma.
Dl. ORZA: Aduc aminte , din istoria preluarii spitalelor de catre consiliul local, sa discutat la momentul respectiv cu cei legati de Obstetrica si Ginecologie si
Spitalul de Copii in sensul ca ideal ar fi sa existe un Spital “ Mama si Copilul”,
unde , de la nastere si pana la o anumita varsta copiii sa fie tratati in acelasi loc.
Poate ca ar fi interesant daca tot facem un studiu , sa-l facem la capitolul asta
pentru ca se stie ca la Spitalul de Copii sunt diverse probleme cu spatiile si ar trebui
ca un astfel de spital sa fie unitar pe segmentul asta de nasteri si sanatatea copiilor.
D-na JUMANCA: Comisiile de specialitate ale consiliului local si judetean se vor
intalni si vor cadea de comun acord.
Dl. DIACONU: Daca acest proiect se refera la extinderea unei cladiri existente
sau e constructia unei cladiri noi?
D-na JUMANCA: Este vorba de constructia unei cladiri noi.
Dl. DIACONU: As mai avertiza ca derulam proiecte in valoare de aproape 20 mil
lei la Odobescu pentru ambulatoriu si pentru neonatologie, care teoretic ar trebui
sa se desfasoare 5 ani dupa finalizare in aceeasi locatie.
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Dl. PRIMAR: Cred ca nevoia de maternitati este foarte ridicata in Timisoara si
lumea care doreste si poate sa beneficieze de conditii adecvate, la ora actuala se
duce spre clinicile private.
Chiar daca punem la punct Clinica de Obstetrica –Ginecologie de la
Odobescu cu investitii substantiale presupun ca mai este loc si pentru un asemenea
proiect, o constructie noua, o maternitate moderna, si personal sustin propunerea.
D-na TARZIU: Am vorbit acum cu domnul Ostaficiuc, dansul mi-a spus ca exista
acest S.F. cu terenul prevazut intre Casa Austria si Spitalul Judetean. Probabil ca ar
fi foarte bine sa faca o corelare intre ceea ce s-a inceput la Consiliul Judetean si nu
s-a mai continuat si ceea ce propune colega noastra, doamna Romanita Jumanca.
Dl. PRIMAR: Sigur ca nu putem finanta de doua ori si la interval scurt de timp.
Daca studiul e foarte vechi si perimat, nu mai corespunde standardelor actuale,
atunci se poate face un alt studiu, dar daca e de data recenta trebuie avuta grija ca
dubla finantare nu e in regula pe acelasi obiectiv.
Dl. TOANCA : Studiul s-ar putea sa fie vechi, haideti sa ajungem la o solutie de
compromis, sa pastram ca pozitie bugetara reactualizarea acelui S.F. in conditiile in
care exista discutii. Sa vedem ca si pozitie bugetara. Sunt discutii avansate pentru
un parteneriat financiar, pentru finantarea unei astfel de maternitati. Povara
financiara nu ar fi numai pe umerii Consiliului Judetean si local, si-ar asuma si
ministerul daca am derula acel proiect.
Sa pastram acest amendament al Romanitei Jumanca cu mentiunea ca in
cazul in care se dovedesc cifrele si coordonatele financiare de acolo, sa
transformam intr-o suma pentru P.T., sa facem pasul urmator.
D-na TARZIU: Dar S.F.-ul a fost facut de catre Consiliul Judetean.
Dl. TOANCA: In cazul in care, acel studiu, dupa ce se intalnesc comisiile de
specialitate din CJT si din CLT, daca se dovedeste ca cu acel studiu se poate lucra,
banii ii putem tine pentru urmatorul pas, proiectul tehnic care oricum e mai scump,
dar sa-iavem undeva pusi deoparte.
In bugetul CJT din acest an s-a ratat aceasta posibilitate , urmand ca nu stiu
ce rectificare au in luna martie sau aprilie si se va introduce.Cu atat mai bine daca
acel studiu va fi de actualitate.
Asta era rugamintea: sa pastram posibilitatea, deschiderea CLT, a primariei
mun. Timisoara pentru un astfel de proiect.
Dl. CIUHANDU: Eu sustin ideea si deja se nasc 2 idei de parteneriat intre CJT si
CLT si intre consiliul local si consiliul local Dudesti. Nu as vrea sa ne trezim peste
cateva luni ca este tot la stadiul de idee si nu s-a intamplat nimic pentru ca a mai
fost ideea unui parteneriat la aeroportul de pe Torontalului. Discutam de 5 ani de
zile in care nu s-a mai intamplat nimic.
Nevoia de spital exista si am sa sustin in continuare, nevoie de reabilitare la
Odobescu exista si am sa sustin dar nu vreau sa ne oprim doar la discutia de aici.
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Ar trebui sa se intample ceva oficial pentru ca un spital cu ajutorul Ministerului
Sanatatii nu se poate face daca nu exista hotarari ale CLT si CJT.
Dl. DIACONU: Chiar primeam un SMS ca lichidatorul vinde Atena si rezolvarea
cred ca ar fi foarte scurta in cazul in care ne-am hotara pentru asta.
Rugamintea este ca comisia care se formeaza sa analizeze si functionarea
dupa cladire pentru ca vorbim de doua spitale separate, cu finantari separate cu
clinici separate si care este viziunea asupra maternitatii ulterioare.
Dl. GRIGOROIU : In cazul Clinicii Atena doar vehicolul care o administreaza
este in insolventa.
DL. TOANCA: Este prea mica pentru ce vrem noi sa facem. Propun ca pana la
urmatorul plen, domnul Mihai Costa cu omologul dumnealui din CJT, Comisia V
sa avem o prima runda de discutii si la urmatorul plen sa facem o informare.
Dl. PRIMAR: Noi trebuie sa votam acest amendament asa cum a fost gandit
initial. Dupa ce votam elaborarea studiului cautam si parteneri dar asumam un
asemenea obiectiv de investitii in maniera in care am procedat si cu extensia de la
Spitalul de Copii. Am votat ca facem un nou corp de cladire, ne-am apucat sa-l
facem si am cautat parteneriate. Am gasit ca partener Ministerul Sanatatii si asa
vom face si aici.
Trebuie sa fim cu gandul si la ceea ce urmeaza.Cum sustinem functionarea sa?
Functionarea trebuie sa fie sustinuta dupa aceleasi principii care sunt in acest
moment in maternitatea existenta.
Dl. TOANCA: Fie prin intermediul Spitalului Municipal daca ramane la noi fie
prin intermediul Spitalului Judetean.
Dl. PRIMAR: Oricum cu virari de sume de la casa de Asigurari de Sanatate
pentru serviciile medicale care se presteaza.
Dl. TOANCA: Avem deja deschidere de parteneriat la Ministerul Sanatatii.
Dl. IDOLU : Deocamdata trebuie sa votam un amendament.
Dl. ORZA: Discutia legata de un spital de genul asta a fost facuta cu specialisti si
toti isi doreau pentru ca una din marile probleme ale serviciilor de sanatate din
Timisoara este pavilionarea acestora in mai multe locatii generand un cost extrem
de mare de operare nemaivorbind de faptul ca unele din aceste asa-zise pavilioane
sunt in proprietatea altor persoane terti decat CLT care genereaza cheltuieli pe
chirie, care contine obstetrica ginecologie sau spital de copii. Tema de proiect
conteaza. Daca iar il facem si noi pavilionar, macar scriptic, sa nu ne imaginam ca
facem spital in 5 ani dar macar sa incepem cu dreptul.
D-na JUMANCA: Nu am primit nici un telefon, nici un sms dar nu contest cele
spuse de fostul presedinte al CJT insa am purtat o discutie cu domnul director
Serban si m-a asigurat ca nu exista nici un S.F. dar dupa cum a spus si dl. Toanca,
ulterior votarii acestui amendament, daca va fi aprobat, se vor intalni comisiile,
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vom purta discutii si vom vedea cum stau lucrurile. Eu imi mentine acest
amendament.
Dl. ORZA: Il supun la vot, cine este pentru ?
- 23 voturi pentru
D-na JUMANCA: Al doilea amendament se refera la intocmirea unui S.F. si P.T.
Scoala Generala nr. 7, solicit suplimentarea cu 75 mii lei, la sub-capitolul
65.02.04.01, invatamant secundar, pozitia 3 – reabilitare acoperis Sc. Gen. nr. 7, in
vederea intocmirii unui S.F. si al unul P.T.- Sala de Sport, Sc. Gen. nr. 7 prin
diminuarea din cap. Dotari Primarie, cap. 51-02- autoritati executive;
Dl. DIACONU: Pe aceeasi pozitie cu reabilitarea acoperisului ?
D-na JUMANCA: Da. Sa introducem suma de 75 mii lei.
Dl. TOANCA: Era 28,88 si am zis ca fiind vorba de acelasi obiectiv, sa punem
separat, sa prindem posibilitatea unei sali de sport. Daca trebuie la alt capitol nu e
problema dar acolo erau prevazuti niste bani.
Dl. DIACONU: Ca un obiectiv separat pentru ca s-ar putea sa le realizam in faze
diferite.
D-na JUMANCA: Atunci cerem o pozitie separata.
Dl. ORZA Cine este pentru acest amendament ?
- 24 voturi pentru
D-na JUMANCA; Al treilea amendament are in vedere o noua piata de animale,
un nou S.F. si P.T. in urma adresei pe care am facut-o in luna octombrie 2014, am
adresat-o Directiei de Mediu si Bancii de Date, ni s-au oferit 3 terenuri. Desigur ca
va trebui ales cel care va fi considerat mai bun, piata de animale actuala
functioneaza in conditii improprii in Piata Balcescu si de aceea solicit un S.F. si un
P.T. pentru o viitoare noua piata de animale urmand ca la rectificarea de buget cand
vom considera Piata Balcescu sa fie reamenajata.
Amendamentul este urmatorul: Solicit suplimentarea sectiunii de dezvoltare
la cap. 70-02- subcapitolul 70-02-50- alte servicii in domeniile locuintelor,
serviciilor si dezvoltarii comunale cu suma de 50 mii lei, respectiv diminuarea de
la cap.84-02, subcapitolul – 84-02-03-03 – strazi, de la cheltuieli curente cu aceeasi
suma in vederea intocmirii S.F. si P.T. pentru o noua piata de animale.
Dl. PRIMAR: La S.C. PIETE S.A este un proiect de extindere, am si aprobat ca
societatea sa foloseasca acel teren une se va face o piata de masini, o piata sociala,
sa terminam cu vanzarea de diverse lucruri . Nu ne onoreaza un astfel de comert. Pe
de alta aparte exista acel segment social si de vanzatori si de cumparatori din
aceasta categorie. Trebuie sa facilitam si aceastac categorie.
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Dl. Dir. STEFAN: Se va aproba dezlipirea si alipirea parcelelor, este vorba despre
o extindere a Pietei de Gros pana la 50 000 mp. Iar in cadrul acestei suprafete
intentionam sa realizam o piata de masini, o piata de animale care trebuie mutata
din Piata Balcescu.
Dl. PRIMAR: E nevoie sa mai facem un studiu ?
Daca avem terenul si locatia trecem la treaba!
D-na JUMANCA: Mai sunt si alte terenuri. Am primit de la Banca de Date inca
trei terenuri care nu sunt asa departe, la iesirea din oras.
Dl. SANDU: P-ta Balcescu nu este terenul nostru, nu hotaram noi.
Dl. ORZA: In momentul cand s-a desfiintat pentru a incepe lucrarile pe proiectul
european in zona Iosefin, noi am pierdut acel spatiu de piata de hobby. Nu ar trebui
sa ne limitam numai la piata de animale ci si la piata de hobby pentru ca nu mai
avem.
Dl. PRIMAR: Observatia ca Piata Balcescu e “vai si amar” este corecta. Noi nu
putem sa continuam cu acea piata la nesfarsit. E un provizorat.
Acolo aveti suprafata suficienta, acuma se lucreaza la dezmembrare si
imediat ce se termina dezmembrarea , puteti incepe amenajarea.
D-na JUMANCA: Celelalte locatii ar fi in zona Dambovita asa cum am primit eu
de la Banca de date, sunt trei terenuri si au mai ramas doua. Unul este Lacului, unul
este Steaua-Calea Sagului iar celalalt in zona Dambovita.
Dl. PRIMAR: Trebuie sa ne gandim ca ne trebuie si locuri de parcare si cred ca
zona Mehala este buna.
Dl.SANDU: In privinta pietei de hobby nu stiu daca sunt perfect de acord pentru ca
in acea piata nu se desfasura un comert legal, pentru ca se ofereau marfuri care nu
sunt fiscalizate.
Cred ca cel mai potrivit este sa gandim o locatie care ar fi potrivita pentru o
piata de animale dar fara a necesita investitii suplimentare pentru ca nu cred ca se
justifica sa facem pentru o dimineata de duminca cand practic aceste piete au loc,
un spatiu destinat si care sa fie folosit in acest scop. Cred ca putem analiza si gasi o
situatie foarte potrivita in oras care sa ofere si locatia de parcare.
Dna. JUMANCA: Nu zicem numai câini. Nu numai câini.
Dl.ŞTEFAN: Normal avem şi porumbei şi ...
Dl. SANDU: Dar piaţa de animale se referă la Timişoara. Ori în Timişoara cred că
ne ocupăm de animale de companie. În primul rând. Şi atunci ar trebui să găsim o
locaţie în care Duminica dimineaţa aşa cum este obişnuit, să funcţionăm fără
probleme.
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Dna. JUMANCA: O locaţie cu un cabinet medical cu, farmacie la standardele
occidentale. Aşa ar trebui să fie.
Dl. SANDU: Aveţi exemplu de o asemenea piaţă occidentală?
Dna. JUMANCA: Da am.
Dl. DIACONU: Eu vă propun să aprobăm obiectivul şi studiul de fezabilitate,
oricum se vor lua în calcul toate aceste elemente şi dacă se finalizează cu un SF şi
un PT el poate fi trimis în execuţie către pieţe. Şi donat.
Dl. ŢOANCĂ: Sau varianta mai scurtă dacă dl. Director îşi asumă şi noi în scurt
timp vom avea AGA la Pieţe în care pe modelul a ceea ce am făcut la COLTERM
împreună cu colegii chiar vrem să avem discuţii cu fiecare societate şi regie, foarte
serioasă la început de an să nu mai fuşărim adunările generale şi să votăm pe
genunchi proiectele şi hotărârile AGA, să vedem dacă putem bugeta în Mehala
exact şi ce spunea Romaniţa şi cu un cabinet, acolo este mult mai simplu vorbim de
utilităţi. O farmacie veterinară un cabinet veterinar, noi în zona pieţei Mehala pieţei
Ocico avem toate utilităţile şi avem foarte mult teren. Haideţi să vedem dacă dl.
Director îşi poate asuma în bugetul pe acest an, evident şi cu sprijinul nostru al
consiliului local un astfel de proiect.
Dna. JUMANCA: O farmacie.
Dl. ŞTEFAN: Categoric da dar având în vedere că acolo e o suprafaţă foarte mare,
trebuie gândită ca un tot sunt 50 de mii mp. Unde va fi o parcare, mai gândim şi o
piaţă de maşini lucru care nu poate fi realizat din resurse proprii toată investiţia. La
ora actuală avem o colaborare foarte bună cu Szeghedul am fost la Szeghed vrem
să mai atragem nişte bani pe fonduri transfrontaliere pentru acea parcare, se poate
realiza, dar dacă avem terenul, să vedem să gândim un proiect ca un tot nu numai
pe suprafaţa respctivă pe 1000 mp. Să se facă investiţia.
Dl. ŢOANCĂ: Gândiţi anul acesta să demaraţi proiectul?
Dl. ŞTEFAN: Categoric da .
Dl. ŢOANCĂ: Atunci acesta ar fi cel mai la îndemână pentru noi decât SF, PT
locaţii care poate nu corespund, gândiţi-vă numai căt ne-ar costa numai să tragem
utilităţile. Deci eu asta propun să bugetăm în bugetul de la Pieţe când va veni
timpul peste o săptămână, două această poziţie, pe de altă parte să lăsăm deschisă
posibilitatea ca la o rectificare să venim şi să grăbim acest proiect. Aşa îl văd eu.
Dl. PRIMAR: Aşa este aşa îl putem aborda. Dl. Director poate considera deja că
are o sarcină să realizeze şi o piaţă de animale acolo.
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Dl. SANDU: Vă rog să nu uitaţi dl. Director că ne-aţi promis că în spaţiul
respectiv veţi realiza şi o piaţă de peşte atât de necesară oraşului.
Dl. ŞTEFAN: Să vedem cum vom reuşi să atragem şi surse de finanţare.
Dl. SIMONIS: După cum ştim cu toţii o mare problemă a municipiului a
Timişoarei este lipsa locurilor de parcare, în actualul buget nu am identificat o
poziţie separată pentru construirea de noi parcări în Timişoara. Eu propun
adăugarea unui noi capitol sau subcapitol sau a unei noi poziţii chiar şi cu o sumă
simbolică nu am nici un fel de problemă pentru demararea construirii unor noi
parcări în municipiul Timişoara. Dacă doriţi să identific eu de unde se iau banii pot
eu dacă e cineva care poate să...de la Tehnic sau din altă parte care să ne poată
spune de unde ar fi mai bine să identificăm aceşti bani, repet poate fi o sumă
modică dar cred că e important să începem să rezolvăm şi această problemă pentru
că în campanie în 2012 actuala administraţie a promis construirea de parcări şi dacă
ne uităm în buget putem înţelege că s-a rezolvat această problemă că nu e niciunde
trecut.
Dl. PRIMAR: Sigur că problema locurilor de parcare în Timişoara este una dintre
cele mai critice, s-a realizat un număr important de locuri de parcare, aproape 4 mii
dispuse în tot oraşul 3700 îmi aduc aminte exact care e cifra, dar zona centrală în
mod special este extrem de deficitară la locuri de parcare şi între blocuri vom
continua să realizăm locuri de parcare cu amenajările pe care le facem dar zona
centrală repet rămâne foarte deficitară. SDM are sarcina să realizeze locuri de
parcare şi vor fi o mulţime de locuri pe lungimea Inelului 4 de exemplu şi în alte
locuri unde se vor face amenajări, peste tot se vor creea şi locuri de parcare. În zona
centrală, tot ce avem prevăzut în momentul de faţă, dar fără să rezulte explicit din
buget este acea parcare subterană aferentă inelului 1. În poziţia în care avem în
buget bani pentru Inelul 1, acolo implicit trebuie să înţelegem că se va realiza
pasajul subteran din Piaţa Victoriei şi o parcare subterană de 700 de locuri cam din
dreptul Liceului MIU până înspre Banca Naţională. Sub cele două parcuri care
sunt în stânga respectiv dreapta faţă de Bv. Brătianu. Nu am făcut mai mult pentru
că nu am avut unde, am încercat de două ori prin licitaţie să contractăm execuţia
unei parcări supraterane pe terenul unde e parcarea de la Magazinul Bega, nu s-a
prezentat nici un ofertant la acele licitaţii, la ora actuală acel teren nu mai aparţine
primăriei proprietarul actual intenţionează să facă o parcare supraterană dar oricum
nevoia de locuri este la ordinul miilor şi prin urmare tot nu va fi rezolvată
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problema. Soluţia pe care o vrem noi este o o parcare supraterană de mare
capacitate cel puţin o mie de locuri unde este popota la intersecţia Oituz cu Popa
Şapcă acolo pe colţ chiar ieri sau alaltăieri am mai avut o discuţie cu dl. Rector al
Universităţii de Vest şi săptămâna viitoare vom merge să mai vedem nişte spaţii
care să poată intra la un schimb pe care să-l facem cu Universitatea de Vest. Să ne
dea acel loc, popota şi terenul din imediata vecinătate şi acolo să construim acea
mare parcare. Ce propune dl. consilier Simonis se poate face. Putem să aprobăm
plata unui studiu care să identifice şi alte soluţii de realizare de parcări mari în
Timişoara. Ceea ce este evident, că acolo ar fi un loc potrivit şi că dincoace la
Inelul 1 vom realiza fiind şi acolo un loc potrivit, iese din sfera studiului sau poate
intra măcar cea de la popotă poate intra în studiu. Dar pot fi identificate de către
specialişti şi alte soluţii subterane sau supraterane de realizare de parcări. Prin
urmare personal sunt de acord cu un amendament în sensul...
Dl. SIMONIS: Atunci propunem alocarea de la capitolul 84 Transporturi a unei
sume de 50 mii lei sau 100 mii lei pentru o nouă poziţie – Construirea de noi
parcări. Acesta e amendamentul. Pentru SF dar pentru studiul de fezabilitate pentru
construirea de noi parcări. Sau cel puţin a unei noi parcări.
Dl. PRIMAR: Un SF de identificare de locuri unde s-ar putea face parcări. Mai
degrabă un studiu de amplasament este acesta de fapt, pentru că asta trebuie să ne
indice ca rezultat unde s-ar putea face parcări pentru că partea tehnică privind
construcţia unor pacări face obiectul altor studii şi proiecte ulterioare.
Dl. DIACONU: Un studiu de amplasament mai degrabă. SF şi PT trebuie să aibă
CF. Deci nu are...
Dl. ŢOANCĂ: Dl. Primar o simplă completare l-aş ruga pe dl. Culiţă şi aş face
apel şi la memoria d-lui fost viceprimar Orza noi în mandatul trecut am votat am
cumpărat şi am votat un studiu de amplasament, s-au identificat 80-90 de locaţii
dintre care exact pe parcări, acel studiu face şi parte integrantă din noul PUG,
dintre care 20-30 erau în zona care ne interesa în zona cu impact major în zona
centrală sau semicentrală, eu aş merge puţin mai în profunzime cu amendamentul
colegului meu. La respectivele locaţii să luăm 5 sau 10 să facem proiectele tehnice
să vedem cât ne costă şi să începem să le facem. Noi acel studiu şi l-aş ruga pe dl.
Culiţă dacă e aici dl. Arhitect Şef ne-a confirmat că este în noul PUG eu cred că
este cea mai bună...nu dl. Orza? Cea mai bună...a fost o firmă de afară şi a
identificat foarte multe locaţii. Tot în consiliul local am votat priorităţile şi nu am
mai făcut absolut nimic. Banii pe care dl. Simonis vrea să-i prevadă putem să-i
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folosim foarte bine pentru primele 10 proiecte tehnice sau 5. Dar haideţi să facem
nişte paşi dincolo de angajamentele pe care şi le ia normal prin contract ADP că
amenajează parcări de tip Telpark. Haideţi să facem prima parcare publică din
Municipiul Timişoara din bani publici pentru că aţi văzut cel puţin eu în ultimii 11
ani au fost în momentul în care era acel boom imobiliar au venit foarte mulţi
oameni de afaceri din afară specialişti în astfel de demersuri care au încercat să
investească în Timişoara. Din terţe motive noi am dat această „afacere” în loc s-o
gestionăm noi la nivelul municipalităţii fostului ADP. Acolo toată lumea a plecat
pentru că efectiv au fost întorşi. După anul 2009 noi am scos de câteva ori la
licitaţie şi parcări private am avut discuţii cu investitorii se pare că un astfel de
demers financiar se amortizează undeva în 28-30 de ani. Nu au mai fost doritori,
dar asta nu înseamnă că...eu vă spun din discuţiile ce le-am avut în urmă cu 3 ani în
comisii, haideţi să facem ceva concret pentru că altfel ne trezim care o să mai
prindem sau o să mai prindeţi următorul mandat ne trezim peste 4 ani că stăm şi nu
s-a întâmplat nimic. Pentru că am o senzaţie de deja vu. De 11 ani aceleaşi lucruri
dl. Ciuhandu poate să confirme pentru că şi dumnealui şi dl. Stoia şi Dl. Jichici au
fost în aceeaşi comisie şi dl. Orza.
Dl. ORZA: Nu eu nu am fost.
Dl. ŢOANCĂ: Nu aţi fost că dacă eraţi poate că ieşea, mulţumesc, dar eu zic să
facem.
Dl. MOŞIU: Am ascultat cu plăcere, dar chiar am făcut parte din comisia de
parcări şi vă pot spune mai exact. Deci studiile de amplasare de parcări în zona
centrală au fost făcute atât de firmele private care au concurat sau au intenţionat să
facă aceste parcări cât şi de vechiul ADP. În zona centrală s-au localizat aşa cum vam zis şi în dezbaterea publică de ieri în jur de 38 de locuri de parcare. Deci
studiile nu are sens să le mai facem pentru că există în arhiva ADP. De ce s-a
împotmolit de ce s-a desfiinţat această comisie sigur e greu de ştiut având în vedere
că au trecut vreo 4 ani de atunci. Nu s-a mai făcut nimic deci repet după părerea
mea că studiile nu-şi au sensul ci doar reactivarea lor din arhiva vechiului ADP.
Parcările cele mai eficiente sunt cele supraterane pe schelet metalic, acest
lucru l-am constatat mergând cu dl. Director al ADP la Beograd care acum 3 ani
avea 11 parcări în zona centrală. Avantajele parcărilor supraterane din metal studiul
respectiv i-a fost prezentat Excelenţei Sale d-lui director Culiţă Chiş atunci, sunt
următoarele: termen foarte scurt de execuţie, respectiv între 3 săptămâni şi o lună
jumate, preţul în jur de 130 de euro/ mp., posibilitatea de rampe de degivrare,
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bariere, contabilitatea electronică a locurilor libere, posibilitatea camuflării
exterioare a parcărilor atât cu plante agăţătoare dacă se doresc parcările a fi
ecologice cu reclame sau cu folie gen oglindă care să reflecte importanţa sau nu
arhitecturală a zonei respective având în vedere că aceste parcări sunt folosite în
multe oraşe europene în centrele istorice. Deci trebuie camuflate. Prin reclame se
amortizează normal o parte din preţ. Marele dezavantaj pe care l-am observat este
rapiditatea cu care se construiesc şi imposibilitatea lucrărilor suplimentare care să
ridice costul unei asemenea parcări. Atât am vrut să spun.
Dl.SIMONIS: Există SF-urile de care nu ştiam? Poate că ar trebui să finanţăm nu
ştiu 5 proiecte tehnice de exemplu. Atunci propun următorul amendament:
finanţarea a 5 proiecte tehnice pentru 5 parcări publice în Municipiul Timişoara.
200 mii lei alocaţi de la capitolul 84 Transporturi. Pentru finanţarea a 5 proiecte
tehnice.
Dl.DIMECA: La deplasarea la Novi Sad exact parcări supraterane metalice am
văzut funcţionale şi chiar poate ar fi bine să pornim un studiu pentru parcările
existente. Parcări noi dar şi pentru parcări existente.
Dl. MOŞIU: O singură specificare am uitat, pentru un loc de parcare în Europa
sunt consideraţi 25 mp. Cu tot cu acces, cu rampă, cu întoarceri. Deci 25 mp. ori
230 de euro e undeva la 6 mii de euro un loc de parcare. Parcările în general se fac
pe 2, 3 absolut până la 8 nivele şi dacă se fac doar pe 3, un nivel este pentru locatari
un nivel este pentru cei ocazonali din zonă şi un nivel pentru abonamente pentru
funcţionarii din locul respectiv. Deci costul unui loc de parcare repet este 6 mii de
euro. Vă las pe dvs. să vedeţi dacă e mult sau e puţin. Cu rampe cu sistem
electronic şi cu bariere. Într-o lună jumate maxim se pot face 300 de locuri de
parcare peste parcările existente. Deci nu presupun sistem de fundare etc. Deci este
cel mai rapid şi mai economic mod de a se construi repet peste parcările existente şi
în centrele istorice. Unde parcările pot fi ecologice cu verdeaţă se pot pune reclame
sau folie.
Dl. IDOLU: Deci plecând de la datele tehnice foarte bine enunţate de dl. Moşiu
înseamnă că 500 de locuri de parcare ori 6 mii ar însemna undeva la 3 milioane de
euro. Care nu este o sumă deosebită pentru Consiliul Local Timişoara, sigur nu se
poate realiza o dată. Şi atunci vin cu... faţă de ce a propus colegul să nu spunem 4
parcări 5 parcări că nu ştim câte locuri are o parcare, locuri de parcare, 500 de
locuri de parcare, realizarea unui proiect tehnic pentru 500 de locuri de parcare
conform planului studiului de amplasament şi identificate de arhitectul şef al
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oraşului în concordanţă cu PUG. E corect. La 3 milioane de lei dacă punem 5%, 3
milioane de euro - 5%, ar însemna undeva la 150 mii euro ar fi proiectarea.
Dl. PRIMAR: Noi trebuie să acţionăm pe mai multe fronturi. Dacă găsim
investitori evident că este de preferat să se realizeze în regim privat şi să se
administreze în regim privat parcările. Au existat investitori interesaţi dl.
Viceprimar Stoia m-a informat, în legislatura anterioară. La începutul mandatului a
şi fost cineva aici dar când am scos la licitaţie căutarea de parteneri privaţi pentru
construcţia de parcări nu a venit nimeni. De două ori am scos la licitaţie pentru că
eu insist şi nici nu accept să fac altfel ca selecţia partenerilor să se facă prin
competiţie deschisă. Şi nu prin negociere directă. De aceea am mers pe un set de
criterii şi am anunţat de două ori competiţia, m-am mirat că nu a venit nimeni.
Dacă perseverăm poate la un moment dat vor veni asta nu exclude să asumăm şi
realizarea cu bani de la bugetul local a unei parcări, a unor parcări.
Dl. IDOLU: În caietul de sarcini. Să includem şi acolo e cheia avem proiectul
caietul de sarcini şi putem să avansăm licitaţia.
Dl. DIACONU: Am un singur argument deoarece vorbim de parcări metalice care
mai mult sau mai puţin sunt replicate dintr-un loc în altul cred că suma de
proiectare e foarte mare calculată la 3% în acest caz adică chiar nu vorbim de
fundaţii nu vorbim de...
Dl. SANDU: Sunt sisteme prefabricate , Aslor Mital are , trebuie doar montajul.
Dl. MOŞIU: Vreau să specific de ce s-au retras cel puţin trei firme mari, una din
SUA una din Israel una din Austria. Pentru că au impus gestionarea parcărilor
supraterane de pe o anumită rază destul de mare din centru. Ceea ce ar fi fost şi
bine şi rău pentru bugetul primăriei adică se ocupă şi de disciplinarea şoferilor.
Acest accept nu l-au avut iar o parcare subterană este cam de 5 ori mai mare. Ca şi
costuri. Şi atunci au văzut că nu-şi pot amortiza pentru că dânşii au venit pentru
parcările subterane de asta au impus gestionarea străzilor pe un areal destul de mare
suprateran.
Dl. IDOLU: De la capitolul bugetar 84 -Transporturi va fi finanţată realizarea
unui proiect tehnic inclusiv caiet de sarcini şi detalii de execuţie în vederea
proiectării a 500 de locuri de parcare. Suma e 150 mii lei dacă luăm 1%.
Dl. ORZA: Supun la vot acest amendament.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
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- 1 abtinere
Amendamentul a fost votat.
Dl. SIMONIS: O altă problemă critică a municipiului zic eu este lipsa de locuinţe
pentru tineri, în anii trecuţi înţeleg că au existat nişte studii de fezabilitate proiecte
tehnice şi chiar şi autorizaţii de construcţie pentru construirea a 6 blocuri pe
amplasamentul fostei baze a RATT din Lipovei autorizaţie de construcţie care a
expirat între timp de aceea eu voi propune un amendament prin care să alocăm o
sumă de bani pentru reactualizarea acestor autorizaţii şi demararea licitaţiei pentru
construirea măcar a unui singur bloc.
Dl. DIACONU: Am doar de completat noi avem două PUZ- uri cuprinse în buget
pentru ANL în Zona Aradului şi Dimineţii care ar putea începe, proiectul despre
care vorbiţi are o valoare de 120 milioane de lei. Nu ştiu dacă e un proiect de
locuinţe pentru tineri în momentul în care vorbeam sau cel puţin aşa îmi aduc eu
aminte că avea 2 nivele de parcări subterane tot felul de alte lucruri care sigur sunt
foarte frumoase foarte moderne dar o să depăşească sensibil posibilităţile bugetului
local de a le realiza. E o actualizare a SF, PT , PUZ.
Dl. SIMONIS: Perfect eu nu eram la curent cu toate detaliile acestea tehnice dacă
terenul există putem demara SF, PT şi bineînţeles după aceea să construim alt tip de
locuinţe nu am pretenţie să fie cu parcări subterane. Atunci voi formula
amendamentul. Solicit suplimentarea cu 500 mii lei la capitolul 70.02.50 Alte
servicii în domeniul locuinţelor, serviciilor dezvoltării în vederea reactualizării
documentaţiei şi scoaterea apoi la licitaţie măcar a primului bloc.
Dl. PRIMAR: Suma e foarte mare. Nu cred că e nevoie de atât 500 de mii?
Dl. SIMONIS: Dacă nu e bună această sumă putem discuta despre ce sumă ar fi
oportună.
Dl. DIACONU: Pentru actualizare mai mult de 100 mii lei nu văd cum ar fi
nevoie.
Dl. ŢOANCĂ: Actualizare şi schimbare soluţie tehnică. 200 mii lei.
Dl. SIMONIS: 200 mii lei. Amendamentul rămâne la fel doar cu modificarea
sumei. 200 mii lei.
Dl. ORZA: Supun la vot acest amendament.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -18 voturi pentru
- 1 vot impotriva
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Amendamentul a fost votat.
Dl. SIMONIS: Mai am un singur amendament care va face referire la alocarea
bugetului pentru sport în speţă a bugetului sau a cotizaţiei pentru echipa POLI
Timişoara. Echipă care din punctul nostru de vedere neavând performanţe deloc
notabile considerăm că nu ar mai trebui să fie susţinută cu aceeaşi sumă cu acelaţi
cuantum. În ultimii ani de zile am investit consiliul local milioane de euro în
această echipă performanţele nu au venit sprijin din partea publicului nu este
aproape deloc de accea voi propune un amendament prin care voi solicita
diminuarea sumei cotizaţiei alocate Politehnicii Timişoara din bugetul general
pentru sport urmând ca atunci când vom face alocările pe fiecare obiectiv în parte şi
să se reinvestească tot în domeniul sportului în construcţia de noi terenuri
suplimentarea construcţiei de noi terenuri de sport în fiecare cartier dacă se poate în
Timişoara, am văzut că există în buget o propunere în acest sens dar cred că putem
suplimenta suma. Amendamentul sună aşa:
-„în cadrul subcapitolului 67.02.05.01 Sport solicit diminuarea cu un
milion de lei în speţă de la cotizaţia pentru POLI şi suplimentarea la litera cDotări independente şi alte investiţii, Construirea de terenuri de Sport. „
Dl. PRIMAR: Sigur dacă celelalte propuneri au fost constructive şi aţi remarcat că
au avut susţinerea mea, nu ţin cont de apartenenţa politică şi de nici un alt aspect,
această susţinere nu am cum să o susţin ci dimpotrivă vreau să intervin în
demolarea ei şi pentru că eu cred că trebuie să înţelegem în toată complexitatea sa
fenomenul sportiv. Noi am alocat sume importante şi aici a spus corect dl. Simonis
pentru sport în general şi pentru fotbal în particular dar pentru ca aceste sume să-şi
producă şi efectele noi trebuie să păstrăm o anumită constanţă a lor. Echipa noatră
înfiinţată peste noapte în 2012 a reuşit să promoveze după un an în Liga
I, ceea
ce este o performanţă pentru că în aceeaşi serie au fost 10 echipe foste de Liga I din
oraşe reşedinţă de judeţ care nu au reuşit nici măcar să se apropie de un loc de
promovare. Am avut o prestaţie bună la început care ne-a bucurat aşa cum bucură
sportul şi fotbalul în mod special în Liga I după care nu am reuşit din păcate să
facem faţă în Liga I, ţinând seamă şi de modul în care s-a desfăşurat competiţia în
mod denaturat de către unii competitori şi am retrogradat în Liga a doua. Suntem
acum pe locul I cu 7 puncte avans faţă de locul doi mai sunt 15 meciuri de jucat cu
cele din play off cu tot şi plecăm din pool position. Suntem favoriţi dar dacă noi
perturbăm activitatea clubului abia atunci facem ca banii alocaţi să fi fost alocaţi
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degeaba. Dacă susţinem clubul în continuare echipa va reveni în Liga I şi desigur
că gestiunea prestaţiei din Liga I trebuie să fie mai bună decât a fost până acum.
Clubul s-a şi maturizat între timp avem polişti de cel mai înalt rang în club cu fostul
căpitan de echipă Dan Alexa antrenor principal cu Ioan Timofte unul din cei mai
emblematici fotbalişti pe care i-a dat Timişoara în toate timpurile, ca manager
sportiv cu un profesor universitar cu prestanţă în fruntea clubului şi sunt toate
premisele de performanţă dar performanţa în aport şi mai ales în fotbal se face greu.
Dacă ne uităm ce se întâmplă în Liga a doua şi în Liga I la noi în ţară constatăm că
e un dezastru. Sunt o mulţime de cluburi în insolvenţă sunt o mulţime de cluburi
care sunt chiar în fază de faliment nu de reorganizare în insolveţă şi e o dramă cred
eu de proporţii la scara societăţii româneşti că sportul în general a decăzut şi
fotbalul în particular sportul rege sportul cu cei mai mulţi urmăritori şi simpatizanţi
are asemenea probleme. Dacă înţelegem complexitatea fenonenului dificultatea de
a face performanţă atunci trebuie să susţinem în continuare clubul pentru că este
clubul nostru. Nu mai avem de-a face cu un club în care să nu ştim exact de fapt
cine are beneficii, aici lucrurile sunt foarte clare. Clubul este al Municipiului
Timişoara e al judeţului este clubul de referinţă al Banatului este un club care
primeşte viaţă prin foşti polişti şi nu prin persoane care sunt aduse din altă parte
fără legătură cu Timişoara, şi nu ţine decât de noi până la urmă să revenim în înalta
performanţă fotbalistică a ţării, la fel e valabil tot ce am spus şi pentru handbalul
timişorean şi pentru baschetul timişorean care nu sunt în cea mai bună pasă dar care
se străduiesc să revină. Clubul de Rugby din fericire a mers bine merge bine şi
avem toată încrederea că în anul acesta va reuşi să ne aducă din nou şi Cupa
României şi titlul de campioană. Eu vă rog să susţineţi finanţarea pe care am
asigurat-o până acum pentru că orice perturbare aici nu merge aşa aici ori susţinem
ori nu. Nu vrem să avem fotbal de performanţă în Municipiul Timişoara dăm 0 lei
şi am închis capitolul, dacă vrem să avem atunci diminuarea sumelor ar anula
proiectul în sine trebuie să mergem la nivelul la care am fost şi anul trecut pentru a
avea şanse să valorificăm această finanţare. Vă rog să înţelegeţi astfel lucrurile şi
aşa cum eu am susţinut multele propruneri cu care aţi venit aici indiferent de
apartenenţa politică vă rog tot la fel să susţineţi şi această linie de finanţare pe care
o avem în proiectul de buget.
Dl. SIMONIS: Acum bineînţeles că eu pot reformula şi să propun tăierea întregii
cotizaţii de la POLI dacă dvs spuneaţi despre asta însă eu cred că nu trebuie să nu
existe deloc echipă ci ar trebui să existe la nivelul la care se poate finanţa şi să
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aştepte finanţatori privaţi, bineînţeles că ştiu că Poli este pe primul loc în Liga a
doua dar Liga a doua este una foarte slabă în acest moment. În Liga I dacă reuşim
să promovăm va fi mult mai complicat şi nu ştiu de unde vom avea. Mai sunt
câteva echipe care sunt net superioare nouă şi există întrebarea de unde vom reuşi
să obţinem finanţare în anul următor când echipa va fi în Liga I pentru că dacă ni se
va propune din nou de la bugetul local să finanţăm să dublăm finanţarea de
exemplu nu cred că putem merge în acest sens. Pe de altă parte deşi echipa este
echipa municipiului aşa cum spuneaţi dvs. echipa Timişoarei are foarte puţini
spectatori spuns asta cu regret că de câte ori am fost la meci, nu se înghesuie lumea
acolo şi nu s-a înghesuit nici în momentul în care aceasta era în Liga I. Prin urmare
din punctul meu de vedere îmi susţin amendamentul şi îi rog pe colegi să facă în
consecinţă.
Dl. PRIMAR: Au fost meciuri e adevărat cu derby uri tradiţionale cu peste 20 de
mii de spectatori dar e adevărat că pe fondul lipsei de performanţă au fost multe
meciuri cu 500 de spectatori noi avem o evidenţă foarte precisă, de obicei au fost în
jur de 1500 totul este pe sistem informatic şi eu primes sms că şi de la parcări după
fiecare meci au fost foarte multe meciuri cu 500 de spectatori în tribune din păcate
dar asta se datorează faptului că echipa nu a făcut performanţă, noi încă o dată vă
spun aici nu ne putem juca ori o susţinem să facă performanţă ori dacă nu o
desfiinţăm, eu nu cred că îşi asumă cineva desfiinţarea, trebuie dimpotrivă să
finanţăm ceva ce se naşte greu şi ce evoluează greu încât să avem şi beneficii în
final. Nu se pune problema dublării sumei dacă promovăm în Liga I am mai fost în
Liga I şi ştiţi bine cum am funcţionat, vă amintesc că ajungerea în Liga I aduce
bani de la televiziuni aduce valoare echipei prin faptul că valoarea jucătorilor creşte
foarte mult şi ei pot intra în circuitul de transferuri şi mai vreau să vă spun un lucru.
La ora actuală nu trebuie să-i vedem numai pe cei de pe Dan Păltinişanu trebuie săi vedem şi pe cei ce se uită la TV la diversele meciuri dar dincolo de asta şi mai
important este că Timişoara are datorită înfiinţării acestui club în 2012 cel mai
performant club de copii şi juniori din ţară. Avem 12 copii şi juniori în loturile
naţionale în momentul de faţă şi suntem unul din centrele cele mai puternice care
formează fotbalişti şi acum am ajuns şi la formule juridice prin care facem să nu se
mai piardă tinerii formaţi de noi fără nici un beneficiu pentru municipiul Timişoara
şi am ajuns la nişte formule juridice prin care ei nu ne mai pot părăsi înainte de
împlinirea vârstei de 18 ani aşa cum s-a întâmplat până acum la simpla voinţă a
părinţilor. Care erau convinşi de către impresari să ia diverse drumuri. Deci
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susţinem un fenomen complex şi susţinem 9 echipe de copii şi juniori ceea ce
înseamnă câteva sute de tineri care se antrenează şi se pregătesc pentru fotbalul de
performanţă de mici copii.
Dl. HERZOG: Voi renunţa la propunerea d-lui Simonis aş vrea să modific puţin
propunerea lui de amendament. Dacă va fi de acord şi dânsul şi tot la subiect
pentru că şi propunerea mea era tot de diminuare a bugetului alocat clubului POLI
Timişoara noi ştim bunele intenţii pe care nu le contestăm ale d-lui primar însă în
situaţia în care am ajuns acum cu acest club este una din punctul meu de vedere
greu de tolerat. Mai precis întrucât am cerut datele exacte de la cluburile sportive
ale Timişoarei Clubul ACS POLI Timişoara este finanţat în proporţie de 95% la ora
actuală din bani publici. Ca să avem performanţa de anul trecut desigur
retrogradarea în Liga a doua şi locul I pe care-l ocupă în această ligă. Prin
comparaţie Clubul de Rugby este îşi asigură sponsorizarea jumate din surse private
şi jumate din bani publici şi se bate în fiecare an la titlu anul trecut poate că pe
merit ar fi şi câştigat dacă nu s-ar fi întâmplat acel scandal în nenorocit. Deci
trebuie cumva şi managerii acestui club să îşi dea silinţa să aducă fonduri din privat
să aducă spectatori la meci am de exemplu suma exactă a sumelor provenite din
bilete şi abonamente anul trecut. Totalul banilor încasaţi din bilete şi abonamente în
turul anului 2014 -2015 ,cred că scrie tur aici, da, sunt 28 de mii de lei. Deci atât
au plătit timişorenii ca să vadă aceşti oameni jucând fotbal pentru fiecare leu dat de
cetăţenii Timişoarei în privat merg 166 de lei din bani publici către acest club.
Când ne vom opri totuşi? Trebuie să încercăm o reconciliere între mediul privat şi
această formă această asociere sportivă mediu privat însemnând şi spectatori şi
societăţi comerciale şi nu văd de ce până atunci noi ca şi buget local să continuăm
să aruncăm bani într-un sac fără fund. Acest lucru îmi pare rău dar este absurd şi
din punctul meu de vedere personal sunt deschis ca în momentul în care această
reconciliere se va realiza să sperăm cât mai repede să facem o modificare bugetară
şi să venim la bugetul pe care-l propune acum dl. Primar. Dar atât timp cât
reconcilierea cu spectatorii şi cu mediul privat nu se realizează eu propun
suplimentarea sumei propusă de dl. Simonis de 1 milion de lei cu încă 1 milion de
lei pe care să-l alocăm pentru renovarea Spitalului Victor Babeş.
Dl. PRIMAR: Eu sunt de acord cu ceea ce spune dl. Herzog vizavi de nevoia de a
avea o componentă privată. Şi acţionăm în acest sens. Numai că legislaţia din
România nu încurajează investitorii privaţi să vină în fotbal după cum s-a dovedit
până acum decât dacă au beneficii oculte. Ori noi nu acceptăm aşa ceva. Vrem să
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fim un club curat vrem să fim un club în care să nu existe nici o suspiciune că banul
public în diverse moduri ajunge deturnat respectiv că compensarea susţinerii
fotbalului de către un agent privat se asigură pe alte canale diverse beneficii ilegale.
Nici nu vrem să se vorbească despre aşa ceva darămite să fie cineva autorizat să
agreeze astfel de lucruri. Componenta aceasta privată pe care dl. Herzog a
menţionat-o, contribuţia spectatorilor care vin la stadion este una foarte importantă
şi aici trebuie să lucrăm să o creştem dacă nu am reuşit până acum eu cred că
soluţia este să perseverăm să atragem oameni şi mai buni care să poată face lucrul
acesta şi nu să distrugem ceea ce cu greu s-a construit. Uitaţi-vă cât de greu este
pentru cei ce au muncit de jos şi e o muncă ce trebuie stimată şi la Ripensia şi la
ASU POLITEHNICA cât de greu este. Însă este greu termini pe locul I în liga a
cincea a patra şi pe măsură ce urci îţi este tot mai greu pentru că îţi trebuie resurse
tot mai substanţiale şi nu vine nimeni alături de tine când eşti jos. Dacă eşti în Liga
I devii mai atractiv şi sponsorii sunt mai tentaţi să vină pentru că una este să apară
numele unei firme pe tricoul unor fiotbalişti care evoluează pe prima scenă a ţării şi
care apar şi la televiziune în meciuri urmărite de către un număr mare de
telespetatori şi cu totul altceva este să fii în Liga a doua chiar dacă aritmetic între
doi şi unu nu e aşa diferenţă mare dar diferenţa este extrem de mare pe fond între
poziţia în Liga I fotbalistică şi poziţia în Liga a II-a fotbalistică. De aceea
rugămintea mea este haideţi să nu distrugem ceea ce este construit cu eforturi foarte
mari şi cu aportul tuturor care aţi susţinut prin vot această finanţare haideţi să o
păstrăm pentru a nu aduce clubului care e în pool position încă o dată spun pentru
promovare o perturbare care l-ar duce la dezastru. De asta avem nevoie acum? În
loc să susţinem promovarea echipei noi acum venim şi tăiem orice şansă. Aducem
clubul în situaţia în care sunt cele despre care s-a vorbit pe aici în Liga a doua sunt
o mulţime de cluburi inclusiv cei care ne sunt contra competitori sunt în prag de
faliment. Dacă noi nu alocăm în continuare aceeaşi sumă echipa va intra în
faliment. Nu va plăti salariile nu va plăti dările către stat şi în loc să pronovăm
vom ajunge să ne desfiinţăm. Putem să facem o desfiinţare prin decizie asumată
directă.
Dl. HERZOG: Eu cel puţin aş dori o reconciliere încă o dată între această
organizaţie sportivă şi comunitatea pe care o reprezintă sau pe care doreşte de fapt
să o reprezinte şi faptul că noi am tăia acum 1 sau 2 milioane de lei înseamnă nu
neaparat moartea acestei echipe. Înseamnă un puternic semnal de alarmă dat
managerilor şi celor care dirijează acest club că trebuie să ajungă la această
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reconciliere înseamnă un mesaj că trebuie să meargă în mediul privat pentru a
aduce bani Rugby aduce 3 milioane de lei din mediul privat pe an. Acelaşi lucru ba
chiar mai mult publicitatea ar fi mult mai mare vizibilitatea ar fi mult mai mare în
fotbal ar putea să aducă şi un club de fotbal Poli Timişoara organizat şi repus pe
baze mai sănătoase decât e acum. Dacă încurajăm să acoperim 85% din buget
părerea mea e că nu mergem pe un drum bun.
Dl. PRIMAR: Reconcilierea cu cine? Oricine vrea să se alăture acestui club este
binevenit. Cum de pe orice poziţie este un club deschis nu din partea clubului sunt
problemele tocmai că această nouă formulă cu care funcţionăm acum în Ediţia
2014-2015 este una care a redus costurile foarte mult. Este una care a lucrat mult
mai profesional, este loc de mai bine oricine vrea să se implice indiferent de trecut
dacă are competenţe şi vrea să pună suflet aici este binevenit am spus-o în repetate
rânduri. Nici o reţinere nu există faţă de absolut nimeni. Consecinţele credeţi-mă
astea ar fi nu e aşa. Reducem bugetul automat nu mai putem să ne facem plăţile că
noi suntem la limita de subzistenţă că nu sunt acele venituri private la care vă
referiţi. Dacă ele ar fi acum evident că ne-am bucura şi am reduce finanţarea de la
bugetul local. În Liga I sunt convins că vor veni venituri private.
Dl. SIMONIS: Eu îmi susţin amendamentul.
Dl. DIACONU: Pentru ambele amendamente nu faceţi decât să diminuaţi
secţiunea de Sport în condţiile în care acum nu avem. O reducere va afecta agenda
sportivă nu echipa POLI.
Dl. SIMONIS: Am specificat asta şi în amendament, tot noi stabilim în consiliul
local cum am aloca acei bani deci nu putem ştii dinainte cum vom afecta după
aceea agenda sportivă. Rugămintea mea este să fiţi atenţi la ce am spus mai
devreme şi am spus că atunci când vom stabili cotizaţia pentru fiecare club în parte
vom diminua acest milion de lei de la POLI Timişoara să nu dezinformăm.
Dl. STOIAN: Să nu uităm că această activitate este pe placul multor timişoreni
dacă noi acum reducem cum să ajungem la performanţă fără bani? Nu se poate, să
zicem că banul public este cel mai bine să fie folosiţit aşa dar contribuabilii vor să
meargă după necazurile care le au şi la un meci de fotbal. Închidem echipa ce am
făcut? Şi aşa nu sunt bani dvs ştiţi ce bani se vehiculează în fotbal. Trebuie să ne
gândim şi la oameni, nu toţi timişorenii nu vor să aibă fotbal, nu se duc mulţi dar
au fost meciuri cu 60 de mii de oameni acolo.
Dl. PRIMAR: Noi avem un parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal. Să facem
Centrul de Excelenţă în Timişoara, vor fi 8 in toata tara si vom lucra cu specialisti
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ai federatiei. Este un proiect foarte apreciat la scara europeana. Nu putem sa
distrugem fenomenul. Va inchipuiti ca noi putem promova daca reducem bugetul?
Nici nu avem conditiile de licentiere. Cum sa joace fotbalistii daca nu sunt platiti?
Nu se face risipa. Este o structura de personal, daca doriti sa va aduceti contributia
la eficientizare va rog sa veniti, sa va implicati si sa va aduceti contributia.
Reducerea bugetului duce echipa in colaps.
Dl. ORZA: Propun sa votam amendamentul domnului Simonis care propune
diminuarea cu un milion a bugetului pe sport. Legat de ACS si mutarea lui la
terenuri de sport. Cine este pentru ?
-11 voturi pentru
- 10 voturi impotriva
- 1 abtinere
Dl. SECRETAR: Nu a trecut.
Dl. ORZA : Urmatorul amendament este al domnului Herzog.
Dl. HERZOG: Solicit diminuarea cap. 67.02.05- servicii recreative si sportive,
subcapitolul 67.02.05.01- sport, cu suma de 1 milion de ron si alocarea sumei
diminuate catre cap. 66.02- sanatate, subcapitolul 66.02.06.01 – spitale generale,
respectiv catre Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes.
Dl. ORZA: Cine este pentru ?
- 9 voturi pentru
- 13 voturi impotriva
- 1 abtinere
Dl. SIMONIS: As vrea sa-mi spuna domnul secretar, ca eu nu cunosc procedura,
explicit ca amendamentul meu a cazut.
Dl. SECRETAR: Din experienta mea de viata si de secretar, totdeauna abtinerea
este considerata vot impotriva.
Dl. PRIMAR: Conteaza numai voturile pentru. Va multumesc celor care ati
sustinut si in mod explicit nu va multumesc care ati votat pentru aceste
amendamente.
Dl. DIACONU: La cap. 84.02.03.01 – in loc de Studiu de Prefezabilitate , este
vorba de o eroare materiala, se trece Studiu de fezabilitate, Proiect Tehnic – Podul
Jiul si se suplimenteaza suma cu 100 mii lei de la cap. –amenajare
Dl. ORZA: Supun la vot amendamentul. Cine este pentru ?
- 21 voturi pentru
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Cine este pentru bugetul orasului cu amendamentele propuse?
- 20 voturi pentru
- 2 abtineri.
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât
aceea de locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
- 19 voturi pentru
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timişoara, str. Martir
Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se
desfăşoară activitatea Grădiniţei cu program prelungit nr. 19 şi a Creşei nr. 6
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
- 16 voturi pentru
- 1 vot împotrivă
Acesta s-a respins.
DL. SIMONIS: Suntem 22 în sală. Nu a votat toată lumea?
DL. ORZA: Eu am mai avut o experienţă de genul acesta şi nu mai pun la
vot nimic încă o dată. Iarăşi vine Prefectura şi contestă.
DL. PRIMAR: Nu, dar a înţeles şi dl. Prefect atunci că nu a mers sistemul.
Dl. Ţoancă acum nu era în sală, dar ceilalţi erau şi nu a mers. Nu e normal când nu
merge sistemul. Nu reluăm votul ca să se răzgândească oamenii, dar când nu merge
sistemul şi nu se poate vota este altceva.
DL. ORZA: Având în vedere că este o grădiniţă voi supune din nou la vot.
Iniţiez procedura de vot:
- 21 voturi pentru
PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI
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Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara,
în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu
destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Lazăr Grunberg nr. 18
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
- 22 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara,
în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu
destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara str. Vulturilor nr. 33
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
- 21 voturi pentru

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara,
în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a cotei de 9/69, din terenul situat în
Timişoara str. Vasilescu Vasia nr.12, în vederea reglementării situaţiei juridice şi a
regimului de folosinţă, de către coproprietarii Damian Dorin şi Damian Codruţa,
S.C. D AUTO XPERT S.R.L. şi Municipiul Timişoara
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
-21 voturi pentru
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara
în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu
destinația de locuință situat în Timișoara, str. Ulpia Traiană nr.99
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
21 voturi pentru
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PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara
în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu
destinația de locuință situat în Timișoara, str. Z. Petrovici nr.1
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
21 voturi pentru
PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului
Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent
imobilului cu destinația de locuință situat în Timișoara, str. Nepos nr.20
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
22 voturi pentru

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara
în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu
destinația de locuință situat în Timișoara, str. Anul 1848 nr. 30
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
22 voturi pentru
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea
Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație
decât aceea de locuință SAD 3 situat în imobilul din Timișoara, Strada Splaiul
Nistrului (fostă Splaiul Galați) nr. 1, etaj parter, la prețul de 450.000 euro
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
21 voturi pentru
1 abţinere
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PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea
Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă destinație
decât aceea de locuință SAD 1, situat în imobilul din Timișoara, Strada Splaiul
Nistrului nr.1 (fostă Splaiul Galați), etaj subsol, la prețul de 50.000 euro
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
21 voturi pentru
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelelor cu nr.cad.A1988/261 ,
nr.cad.A1988/262 , nr.cad.A1991/92 , nr.cad.A1991/93 , nr.cad.A1991/94,
nr.cad.A1991/96 , nr.cad.A1991/97 , nr.cad.A1991/100 , alipirea parcelelor nou
create cu nr.cad.propus A1988/261/1 , A1988/262/1 cu parcelele cu
nr.cad.A1988/232-259 şi A1988/272 şi alipirea parcelelor nou create cu
nr.cad.propus A1991/92/1 , A1991/93/1 , A1991/94/1 , A1991/96/1 , A1991/97/1 ,
A1991/100/1 cu parcelele cu nr.cad.A1991/16-35 , A1991/54-71 , A1991/77-91 ,
A1991/95 şi A1991/98 , înscrise în CF nr.140492 Timisoara
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
21 voturi pentru
PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind dezlipirea parcelei cu nr. cad. 412450 (nr. topo. Vechi
21801) înscris în CF nr. 412 450 (CF vechi 26227) Timişoara din str. Herţa nr. 4
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
21 voturi pentru
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului înscris în CF nr. 40800 Timişoara,
alipirea imobilului nou rezultat în suprafaţă de 2124 mp cu imobilele înscrise în CF
nr. 418517, CF nr. 418516, CF nr. 400894 Timişoara şi dezlipire a imobilului creat
prin alipire, str. Ghe. Adam nr. 15 şi nr. 13 A
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
42

22 voturi pentru
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a
terenului înscris în C.F. 439046 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de
proprietate de către Iftimiciuc Sencu Daciana și Sencu Adriana Cosmina
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
22 voturi pentru
PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a
terenului înscris în C.F. 439052 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de
proprietate de către Iftimiciuc Sencu Daciana și Sencu Adriana Cosmina
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
22 voturi pentru
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adițional pentru
prelungirea contractului de închiriere nr. 227/1998, încheiat între Primăria
Municipiului Timişoara şi S.C. „M.C.H.”” S.R.L. CU SEDIUL ÎN STR. Ştefan cel
Mare nr. 33, Timişoara
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
23 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a locului de veci în
cimitirul situat în Calea Şagului parcela 24 A rîndul 16 mormântul 17 unde este
înhumat Eduard Pamfil, personalitate marcantă a oraşului Timişoara
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
22 voturi pentru
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PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional de modificare și prelungire
a Convenției- anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.
29/29.01.2008 încheiată între Consiliul Local al Municipiului Timișoara și
Fundația Timișoara 89
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
20 voturi pentru
DL. DIMECA: Între buget şi poziţia din cadrul organigramei suplimentarea
cu două persoane la pază, la art. 2.
DL. ORZA: Avem amendamentul formulat sau nu?
DL. DIMECA: Nu e formulat, cei de la buget urmau să îl facă exact, dar îl
lăsăm pentru data viitoare.
DL ORZA: Proiectul oricum s-a votat.

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare
instituţională dintre Municipiul Timişoara şi ADETIM – Agenţia de Dezvoltare
Economică Timiş
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
22 voturi pentru
PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind indexarea pentru anul 2015 a tarifelor pentru serviciile
funerare și a tarifelor pentru permisele de lucru și a locurilor de veci practicate în
cimitirele aparținând Primăriei Municipiului Timișoara
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
20 voturi pentru
1 abţinere
PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI
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Proiect de hotărâre privind includerea poetului, prozatorului şi traducătorului
Anghel Dumbrăveanu
pe lista personalităţilor din Anexa nr. 1 a Hotărârii
Consiliului Local nr. 132/24.03.2009- privind conferirea unei identităţi culturale,
artistice, turistice şi educative Timişoarei, prin realizarea în Parcul Central a unei
Alei a Personalităţilor
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
21 voturi pentru
PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul
2015 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Eu am un amendament scurt, să se introducă în această
agendă, la poziţia 1 – Timişoara tradiţională, proiectul „Restituiri” al Fundaţiei
Culturale TerrArmonia – Filiala Cluj în valoare de 8800 lei, care se desfăşoară în
lunile mai – iulie 2015. Este vorba despre o cercetare etnografică a zonei Banatului
şi se diminuează cu suma aferentă de 8800 lei Timişoara tradiţională, festivalul
concurs de interpretare vocală Iosif Sivu şi Cosmin Golban
DL. PRIMAR: Susţin acest amendament şi iată că eu îl susţin deşi colegii au
vrut să desfiinţeze Poli. Mă bucur că nu au reuşit.
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
- 20 voturi pentru
D-NA JUMANCA: Solicit suplimentarea cu 90000 lei a primei poziţii de la
punctul 9 – Timişoara citeşte – prima poziţie fiind Festivalul Internaţional de
Literatură la Timişoara, la Vest de Est, la Est de Vest, prin diminuarea cu 20000 lei
de la prima poziţie, punctul 11 – Muzică de fanfară – deplasare Fanfara Timişoara
Big Band la Concursul Internaţional din Austria, cu 50000, a doua poziţie de la
punctul 11 – Concerte de muzică de promenadă, Cafe concert în parcurile din
Municipiul Timişoara şi cu 20000 lei, poziţia a 3 – a, punctul 11 Concert
Internaţional Fanfara Timişoara Big Band.
DL. PRIMAR: N-aş vrea să se înţeleagă că nu dorim să sprijinim în
continuare Fanfara Timişoarei, care chiar face performanţă pe plan internaţional,
dar trebuie înţeles că avem nevoie de mai mulţi bani pentru un festival de literatură
de mare prestigiu şi eu susţin acest amendament, aceste propuneri ale doamnei
consilier Jumanca. Fanfara poate participa şi la Viena şi poate să îşi desfăşoare
45

activitatea, urmând să beneficieze şi de un suport privat pentru participarea la
evenimente importante. Drept urmare, nu prejudiciem fanfara prin propunerile
făcute şi de aceea le susţin.
D-NA JUMANCA: Aş vrea să vă mai propun o evaluare post eveniment,
adică toate evenimentele din Agenda Culturală să fie evaluate pentru ca anul viitor
să ştim cu exactitate ce evenimente vom susţine şi ce nu.
DL. ORZA: Puneţi-l sub formă de amendament că sună bine.
D-NA JUMANCA: La art. 2 solicit o evaluare post – eveniment a tuturor
festivalurilor finanţate prin Casa de Cultură.
DL. ORZA: Am să le consider două amendamente: unul legat de sume şi
unul cu evaluarea.
Iniţiez procedura de vot pentru amendamentele legate de sume:
-20 voturi pentru
-1 abţinere
Iniţiez procedura de vot pentru amendamentul legat de evaluare:
22 voturi pentru
DL. SIMONIS: Am o întrebare, dacă nu ar fi justificată suplimentarea
cotizaţiei pentru Festivalul Plai, cu condiţionarea scăderii tarifului biletului de
intrare, sau chiar sa fie gratuit, să-l finanţăm integral dacă tot nu se produce niciun
fel de câştig financiar în urma organizării acestui festival. Înţeleg că tariful, deşi
este unul mic în comparaţie cu alte festivaluri de acest gen din Europa, totuşi este
undeva la 100 de lei. Cred că dacă am putea să suplimentăm finanţarea astfel încât
să nu mai coste 100 de lei intrarea, cred că ar fi un lucru pozitiv.
DL. PRIMAR: Este un subiect care a fost discutat. Desigur că ne-am dori
ca preţurile să fie cât mai mici la toate festivalurile şi se ştie că un număr mare de
festivaluri chiar au accesul liber. Aici este vorba despre un festival cu o puternică
componentă privată şi organizatorii pot să îşi închidă bugetul fără să facă profit,
asta se pretinde, doar dacă susţinem festivalul cu asemenea sumă şi ei percep ca
tarif de intrare sumele care sunt cunoscute. E adevărat că ni se par mari, dacă
comparăm cu cât se plăteşte pentru alte evenimente culturale, mai ales prin alte
părţi, dar şi la noi nu mai par atât de mari. Lucrurile sunt discutabile. Adevărul este
că noi nu avem un control asupra partenerilor care nu lucrează în aceleaşi condiţii
de transparenţă ca şi o intituţie publică, dar dacă îi acceptăm ca parteneri şi dacă
suntem mulţumiţi de calitatea evenimentului, iar Festivalul Plai este unul
excepţional, aşa este considerat de toată lumea, atunci cred că trebuie să îl
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susţinem. Eu cred că nuputem să punem amendament şi să condiţionăm, dar putem
să transmitem un mesaj cu o solicitare din partea noastră, ca tariful să fie cât mai
scăzut cu putinţă, dar astfel încât să se acopere cheltuielile şi nu să se scadă
calitatea festivalului. Există şi acest risc, dacă se scade tariful pe bilet se coboară şi
calitatea festivalului şi nu cred că este bine să ne asumăm acest risc.
DL BONCEA: Vreau să adaug un lucru, pentru că la ultimele două ediţii ale
Festivalului Plai au fost seri când a fost „sold – out”, s-au vândut toate biletele. Nu
putem să lăsăm intrarea liberă la Festivalul Plai pentru că nu există pe spaţiul
Muzeului Satului loc pentru toată lumea care ar dori să intre acolo. Mi se pare
normal ca un eveniment de cultură,m de anvergură să aibe un bilet de intrare. Preţul
de la Plai este unul mic dacă îl comparăm cu alte evenimente de gen de oriunde din
Europa.
DL. VICEPRIMAR DIACONU: Am un amendament care se referă la
introducerea în Agenda Culturală la poziţia 13 – Timişoara Artelor – proiectul
„Festivalul Internaţional de Arte performative Timişoara” în parteneriat cu Centrul
Cultural German, în valoare de 200000 lei. Acesta se desfăşoară în perioada 10 –
15 iunie 2015 şi constă în 13 evenimente internaţionale majore, de la dans
contemporan până la teatru, proiecţii de film foarte interesante. Noi avem o cofinanţare în cadrul acestui eveniment de aproximativ 40% iar sursele sunt
Timişoara academică cu 50000 lei, manifestările de 1 iunie cu 50000 lei, Festivalul
Iosiv Sivu – Cosmin Golban cu 50000 lei şi Film pentru Timişoara – proiecţii în aer
liber şi în spaţii neconvenţionale cu 50000 lei.
DL. ORZA: Bun. Iniţiez procedura de vot:
21 voturi pentru
-1 abţinere
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:
22 voturi pentru
PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind solicitarea majorării alocației zilnice de hrană pentru
beneficiarii Serviciului de Ajutor Maltez în România, proiectul Cantina Socială
”Aurelian Balint” – ” Bucătărie pe roți” Timișoara
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
21 voturi pentru
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PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind solicitarea majorării alocației zilnice de hrană pentru
beneficiarii Centrului Social de Urgență pentru Persoane fără Adăpost cu Cantină
Socială Timișoara și aprobarea cotei de combustibil pentru autovehiculele
instituției
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
22 voturi pentru
PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente
Olimpia şi a Complexului Sportiv Bega Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Propun următorul amendament: Art. 1 „Se aprobă începând
cu 01.02.2015 modificarea şi completarea tarifelor de folosire a Sălii polivalente
Olimpia şi a Complexului Sportiv conform ratei inflaţiei pentru anul 2014.”
Art. 2 Se aprobă cu data de 01.02.2015 folosinţa gratuită a Sălii Olimpia şi a
Complexului Bega pe perioada anului 2015 de către structurile sportive şcolare,
universitare, municipale şi a cluburilor sportive care activează în Prima Ligă, Liga
Naţională, Divizia Naţională şi a Doua Ligă, pentru jocuri sportive, baschet,
handbal, volei.
Art. 3 Tarifele pe categorii de utilizatori sunt cuprinse în Anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Am să vă explic despre ce este vorba, noi pe luna ianuarie, neavând acoperire
legislativă, am început să tăiem facturi pentru majoritatea cluburilor, cu excepţia
celor două cluburi care folosesc sala, cel de handbal şi cel de baschet, în
conformitate cu tarifele de anul trecut. Practic, noi pe majoritatea acestor cluburi
sportive le ajutăm într-o formă sau alta şi practic ne mutăm banii dintr-un buzunar
în altul.
DL. ORZA: Votăm în bloc propunerile d-lui Ţoancă. Iniţiez procedura de
vot:
-19 voturi pentru
-1 abţinere
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot.
- 22 voturi pentru
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PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind continuarea proiectului „Participarea cetăţenilor la actul
decizional” pentru o perioadă de 12 luni calendaristice, prin difuzarea în direct pe
posturi de televiziune la nivel local a şedinţelor de plen ordinare şi extraordinare ale
Consiliului Local al Municipiului Timişoara
DL. PRIMAR: Eu v-aş ruga să votaţi acest proiect pentru că noi ne dorim să
fim cât mai transparenţi şi eu cred că este în beneficiul cetăţenilor Timişoarei să
vadă cum se desfăşoară şedinţele de consiliu local. Cred că nu avem nimic de
ascuns, trebuie să ne asumăm fiecare poziţia pe care o avem şi dacă şedinţele se
transmit în direct cred că asta implică şi un plus de responsabilitate pentru fiecare.
Dincolo de ceea ce spunem fiecare dintre noi că am făcut, rămâne înregistrat ce am
făcut efectiv şi lumea ne vede şi ne apreciază. Ne va vota sau nu ţinând seama de
ceea ce apreciază fiecare că facem pentru oraşul Timişoara.
DL. ORZA: Am mai rugat în repetate rânduri executivul şi secretariatul
şedinţelor de consiliu local, am fost primul oraş din ţară care am transmis pe
internet şedinţele. Eu văd că nici ecranul acesta nu mai transmite nimic.
DL. PRIMAR: Toate şedinţele de consiliu local sunt transmise pe internet.
DL. ORZA: Rugămintea mea era legată de camerele video. Mi se pare
absurd ca acestea să fie poziţionate doar pe prezidiu. Sistemul era gândit ca atunci
când cineva apasă pe buton, camera mobilă se poziţionează pe el şi apare numele,
partidul din care face parte, pentru că vorbim de transparenţă şi de responsabilitatea
fiecăruia pentru părerile pe care le are. Cineva care ascultă la radio va zice că a
auzit o voce a unui consilier local. Rugămintea mea era să se rezolve această
problemă ridicată oficial sau neoficial. Ar fi absurd de fiecare dată să se vadă doar
prezidiul şi în rest să se audă doar voci. Mi se pare jenant.
DL. PRIMAR: Eu sunt total de acord şi evident că echipa tehnică are
obligaţia să asigure funcţionarea sistemului.
DL. ORZA: Supun la vot acest proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot.
-19 voturi pentru
-1 vot împotrivă
-1 abţinere
PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.183/29.03.2013 pentru aprobarea
normativului de cheltuieli privind consumul lunar de carburanți pentru
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autovehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara, modificată prin
Anexa Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.629/16.12.2013
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
-22 voturi pentru
PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, constituită prin Hotărârea
Consiliuluui Local nr. 350/29.07.2008 să negocieze cu proprietarii imobilului situat
în Bv. Constantin Prezan nr. 85 A/B
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
-22 voturi pentru
PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Modernizare strada
Chimiştilor”
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
-20 voturi pentru

Proiect de
„Reabilitare
Ungureanu”
principale şi

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI
hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului de investiţii
construcţii, instalaţii şi utilităţi clădire Şcoala GR. SC. „Emanuil
Piaţa Huniade nr. 3, Timişoara, Jud. Timiş, cu caracteristicile
indicatorii tehnico-economici stabiliţi de S.C BUILDING OLM S.R.L

DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
-20 voturi pentru
PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire
Centru social –spiritual”, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 32, Timişoara
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
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-21 voturi pentru
-1 abţinere
PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Locuinţe şi
funcţiuni complementare” Calea Urseni nr. 36, Timişoara
DL. ORZA: Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi pentru organizarea
unei dezbateri publice.

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe şi
funcţiuni complementare la parter (Clădire de locuinţe colective, cu mai mult de
două apartamente)”, str. Drubeta, nr. 79, Timişoara
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
-21 voturi pentru
PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI
Adresa nr. SC 2015 – 003161/06.02.2015 , referitoare la plângerea prealabilă
formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local Timişoara nr. 63/26.02.2013 –
privind aprobarea regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a
autovehiculelor în Municipiul Timişoara şi aprobarea tarifelor de parcare,
modificată
DL. ORZA: Votăm dacă ne menţinem hotărârea care a fost contestată.
Iniţiez procedura de vot:
-19 voturi pentru
-1 abţinere
PUNCTUL 1 ANEXA LA ORDINEA DE ZI
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial (fost
apartament nr. 1), etaj S+P, situat în imobilul din Timişoara, str. Dacilor nr. 11, la
preţul de 100.000 euro
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DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
-22 voturi pentru
PUNCTUL 2 ANEXA LA ORDINEA DE ZI
Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifelor la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr.
SC2006 – 15414/31.07.2006
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
-19 voturi pentru
PUNCTUL 3 ANEXA LA ORDINEA DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul Timişoara
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
-21 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXA LA ORDINEA DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Municipiul
Timişoara şi Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional Timişoara în
vederea organizării proiectului “Timişoara – oraş al cetăţenilor” în perioada 2015 –
2017
DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
-19 voturi pentru
-1 abţinere
PUNCTUL 5 ANEXA LA ORDINEA DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea Documentaţiei tehnico-economice şi a
cheltuielilor legate ce revin Municipiului Timişoara în cadrul proiectului
“Modernizarea Parcului Alpinet” în vederea accesării fondurilor nerambursabile
prin Programul Operaţional Regional 2007 – 2013 aferent Axei prioritare 1 ““Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, domeniul
major de intervenţie 1.1. – “Planuri integrate de dezvoltare urbană “, sub domeniul
“Poli de creştere”
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DL. ORZA: Iniţiez procedura de vot:
-18 voturi pentru
-1 abţinere
PUNCTUL 6 ANEXA LA ORDINEA DE ZI
Adresa nr. 3199/12.02.2015- a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş, înregistrată la
Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015-003889/12.02.2015, cu privire la
legalitatea Hotărârii Consiliului Local nr. 16/2015 - privind exonerarea de la plata
obligațíilor accesorii (majorări și penalități de întârziere) cuprinse în facturile
emise în baza contractelor de închiriere/concesiune, generate în sarcina terților
contractanți persoane fizice și juridice fără vreo culpă contractuală din partea
acestora
DL. ORZA: Aici înţeleg că urmeză să facem un punct de vedere şi o
completare la hotărâre.
DL. SECRETAR: Eu sunt foarte riguros, nu mai zic nimic că este legală
sau nu, mi-am spus punctul de vedere, dar eu trebuie să dau un răspuns fiind un
recurs graţios, dacă vă menţineţi sau nu hotărârea.
DL. ORZA: Dacă ne-o menţinem pe cea veche, pe care o consideră ei
incompletă, sau amânăm acest vot până vine dl. director Bodo cu o completare şi
votăm un nou proiect de hotărâre?
DL. SECRETAR: Eu vă spun şi ce am discutat cu dl. Bodo. Problema este
următoarea: prefectura a făcut acum o atenţionare să ne spunem punctul de vedere.
Este pe ordinea de zi a şedinţei şi putem să ne trezim săptămâna viitoare, neprimind
răspuns de la noi, să atace hotărârea în contencios. În momentul în care este atacată
în contencios nu se mai poate face nicio completare.
DL. PRIMAR: Noi avem un anumit termen. Eu am înţeles lucrurile în felul
următor: dl. Bodo vine cu completări în argumentaţia de susţinere juridică, pentru
că în adresa de la Prefectură asta se cere în final. Nu se spune să o anulăm, se spune
că nu rezultă limpede dacă există suport legal şi ni se cere fie să venim cu
completări în prezentarea suportului legal, fie dacă nu suntem în măsură să venim
cu astfel de completări atunci să anulăm hotărârea. Dacă dl. Bodo a avut timp de
documentare şi poate prezenta deja suportul legal suplimentar atunci putem discuta.
DL. SECRETAR: Sunt de acord cu dvs că avem termenul legal de 30 de
zile, noi mai avem o şedinţă, până atunci dl. Bodo face un nou proiect de hotărâre
cu completare la acesta şi în funcţie de aceasta să hotărască prefectura.
DL. DIRECTOR BODO: Am analizat adresa Instituţiei Prefectului şi
acolo avem două critici: una că nu ar fi motivată corect şi a doua că nu conţine
elemente care ar face vorbire despre atragerea formelor de răspundere conform
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Legii 188 a funcţionarilor care s-ar face vinovaţi. Dacă vă aduceţi aminte la şedinţa
de consiliu în care s-a votat această hotărâre, domnii consilieri au stabilit ca domnul
primar, prin corpul de control, să facă o anchetă administrativă, să determine dacă
este culpa cuiva dintre funcţionarii publici şi atunci acest aspect nu a mai fost
introdus în hotărârea de consiliu ca şi articol. Noi putem să-l introducem, nu avem
nicio problemă cu asta. Legat de motivarea în drept, critica pe care o aduce Intituţia
Prefectului se referă la faptul că art. 36 alin. 2 lit. b nu este suficient pentru
fundamentarea acestui proiect, fără să ţănă cont că noi am fundamentat şi pe litera
c, care se referă la administrarea domeniului public şi privat a municipiului, adică
Consiliul Local ia hotărâri cu privire la administrarea domeniului publşic şi privat
şi atunci poate Instituţia Prefectului nu înţelege că veniturile bugetare, creanţele
bugetului local reprezintă elemente patrimoniale. Când inventariem patrimoniul
oraşului, inventariem clădiri, terenuri, mijloace, dar şi creanţe.
DL. ORZA: Rămâne atunci pentru şedinţa următoare când va fi sub forma
unui proiect de hotărâre, pentru că deocamdată e doar o adresă şi practic nu luăm
nicio decizie acum.

PUNCTUL 7 ANEXA LA ORDINEA DE ZI
Adresa nr. SC2015-559/11.02.2015, a Serviciului Juridic referitoare la hotărârea
instanţei privind anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 364/05.07.2013 în ceea ce
priveşte trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea privată a
municipiului Timişoara a terenului evidenţiat la poziţia nr. 326 din Anexa 1 la
această hotărâre
DL. ORZA: O luăm la cunoştinţă.
PUNCTUL 8 ANEXA LA ORDINEA DE ZI
Raport de activitate privind deplasarea în Serbia la Novi Sad în perioada 31
ianuaria- 1 februarie 2015
DL. ORZA: Îl luăm la cunoştinţă.
PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI
Interpelările consilierilor locali
DL. ORZA: Rămâne la latitudinea dvs cum facem cu interpelările, le
continuăm acum sau le depunem în scris.
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DL. RUŞEŢ: Aşa cum amintea şi dl. Primar la începutul şedinţei noi nu mai
avem titlu de proprietate asupra parcării din spatele magazinului Bega şi de când
am fost anunţaţi că nu mai suntem proprietari acolo, oficial SDM-ul continuă să
dea amenzi şi să ia taxe de parcare. Cred că ar trebui să se ia o decizie privind
scoaterea acelei parcări de sub incidenţa Timpark şi aici solicit SDM-ului să facă
demersurile pentru un proiect de hotărâre în vederea rezolvării acestui lucru.
DL. ORZA: Pentru că domnii consilieri au căzut de acord că nu doresc să
vorbească ci să scrie, declar şedinţa de astăzi închisă.
DL. PRIMAR: Legat de ceea ce spune dl. Ruşeţ, la ora actuală noi am făcut
o sesizare la OCPI, prin care considerăm că acea parcare de la Bega, în mod
incorect a revenit Grupului Bega. După ce vom primi răspunsul de la OCPI, dacă
acest răspuns va fi negativ în ce ne priveşte, atunci vom acţiona în instanţă. Acestea
sunt etapele.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
ADRIAN ORZA

SECRETAR,
IOAN COJOCARI
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