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ROMANIA 

JUDETUL TIMIS 

MUNICIPIUL TIMISOARA 

CONSILIUL LOCAL 

                   PROCES‐VERBAL 

    Încheiat astăzi 14.03.2013 cu ocazia şedinței extraordinare a  

    Consiliului Local al Municipiului Timişoara 

 

Preşedinte de şedință – Cons. SIMION MOSIU 

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenți 23; 

Au absentat  Sandu Constantin, Maria Saracan, Vasile Caprea si Radu Dimeca 

Din  partea executivului participă: Dl. primar Nicolae Robu, Dl. secretar Ioan Cojocari, 
domnul viceprimar Traian Stoia, domnul viceprimar Dan Diaconu. 

 

   Şedința a fost convocată prin Dispoziția Primarului nr. 689 din 11.03.2013 

 
 

      ANEXA  
                  La Dispoziţia nr.689 
                 Din data de 11.03.2013 
 
 

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 
26.02.2013. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării de către Municipiul Timişoara 
a unui împrumut în valoare de maxim 5.648.198,89 lei, în conformitate cu 
prevederile OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea 
unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor 
acte normative. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării de către Municipiul Timişoara 
a unui împrumut în valoare de maxim 10.604.834 lei, în conformitate cu 
prevederile OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea 
unor arierate din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor 
acte normative. 
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4. Proiect de hotărâre privind modificarea termenului prevăzut la art.4 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 293/18.12.2012 - pentru însuşirea protocolului  privind 
schimbul de imobile între Municipiul Timişoara, pe de o parte şi S.C.  Art SRL şi 
SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte şi aprobarea schimbului între 
Municipiul Timişoara, pe de o parte şi  SC Art SRL şi SC  Al Fer Crom Design 
SRL pe de altă parte, precum şi eliberarea spaţiului suprateran afectat de 
construcţia de sticlă cunoscută sub denumirea de “Acvariu”. 

5. Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de 
emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din domeniul privat al Statului 
Român şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a 
terenului situat în parcela cu nr. cadastral A 638/1/1, în suprafaţă de 1,58 ha, şi 
includerea acestui teren în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş, în 
vederea extinderii Pieţei de Gros în Zona Ovidiu Balea, Timişoara. 

6. Proiect de hotărâre privind  declararea zonei Piaţa Victoriei din Timişoara ca zonă 
prioritară de protejare şi intervenţie asupra clădirilor aparţinând  Ansamblului 
Urban Interbelic „CORSO”. 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi 
Universitatea Politehnica din Timişoara în vederea finalizării unei construcţii 
„Sală Polivalentă”. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii  la 
Căminul Pentru Persoane Vârstnice Timişoara.  

9. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr.1” 
având  suprafaţa de 2162,0 mp. 

10. Proiect de hotărâre privind  înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr.1” 
având suprafaţa de 21.356,0 mp. 

11. Proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de inchiriere pentru spatiul 
din Timisoara, str.Cronicar Neculce nr.1 cu Asociatia Handicapatilor Locomotor 
Timis. 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent 
clădirii situate în Timişoara str. Ana Ipătescu nr. 54, datorat bugetului local al 
Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2013, Asociaţiei „Societatea Română 
Speranţa”. 

13. Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului aferent 
clădirii situate în Timişoara, Str. Gheorghe Bariţiu nr. 18, datorat bugetului local 
pentru anul fiscal 2013, Asociaţiei „Serviciului de Ajutor Maltez”. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Al. Martir Andrei Istvan, nr. 1-
3”. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Str. Sirius, nr.11-13”. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Sudului, nr.6-8”.  

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Sudului, nr.2-4”.  
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18. Proiect de hotărâre privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa.  

19. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru  gestionarea câinilor cu şi 
fără stăpân din Municipiul Timişoara şi a animalelor de companie. 

20. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial, 
situat în imobilul din str. F. Mercy nr.4, la pretul de 55.000 euro. 

21. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă SAD 4, situat în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.8, la 
preţul de 20.000 euro. 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
393/27.10.2009 privind domeniile serviciilor publice şi locurile în care 
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii şi a Anexei la această 
hotărâre. 

23. Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei pentru terenurile ce fac obiectul 
Hotărârii Senatului Universităţii de Vest Timişoara nr. 17/20.02.2013, terenuri 
înscrise în CF nr. 432771 Timişoara şi CF 432769 Timişoara. 
 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul 
Municipiului Timişoara – domnul Nicolae Robu 

 
 
 
Dl. MOŞIU: Bună ziua.  Deschid lucrările Şedinţei extraordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara din data de 14.03.2013. 
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        PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:  
Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 
26.02.2013. 
 
Dl. MOŞIU:  Supun la vot Procesul Verbal al Şedinţei din data de 26.02.2013  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
Dl. PRIMAR: Bună ziua. Ne-am străduit să venim cu mai puţine proiecte pe ordinea de 
zi suplimentară şi vă rog să apreciaţi că azi venim cu 4 puncte suplimentare.  
Proiect de hotărâre privind  conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului 
Timişoara domnului Prof. Dr. Băcanu Gheorghe. 
Proiect de hotărâre privind  modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al S.C. 
Pieţe S.A. 
Proiect de hotărâre privind componenţa Consiliului de Administraţie  al S.C.Colterm   
S.A. 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 371/15.01.2013 
privind componenţa Consiliului de Administraţie al S.C. Drumuri  Municipale  S.A. 
 Noi va trebui să schimbăm componenţa consiliului respectând noua legislaţie în speţă. 
Acum se fac ajustări în urma schimbării la iniţiativa partidelor a unor membri în cazuri 
punctuale.  Vom respecta cutuma de  reprezentare proporţională a grupurilor politice din 
Consiliul Local în consiliile de administraţie.  E o valoare câştigată ăe care noi o vom 
duce mai departe.  
Dl. MOŞIU:  Supun la vot suplimentarea ordinei de zi.Cine este pentru?  
Se numără voturile:  - 22 voturi pentru 
Dl. CIUHANDU: Poate ar fi indicat la punctul 19 dacă dl. Primar doreşte să-l retragă 
momentan având în vedere că de Senat a trecut legea cu câinii, urmează să intre în 
Camera Deputaţilor şi ar fi păcat să facem noi  un regulament pe care să-l modificăm apoi 
peste 2 luni pentru că legea prevede altceva.  
Dl. PRIMAR:Da, suntem în temă cu proiectul din Parlament, proiectul nostru de 
hotărâre este în acord cu acel proiect şi eu consider că orice amânare este păguboasă 
pentru timişoreni mi se comunică zi de zi că cetăţeni ai Timişoarei sunt muşcaţi de haite 
de câni. Şi azi am avut o astfel de situaţie.  Am discutat de la începutul mandatului acest 
subiect şi nu mai putem amâna. Eu vă rog să păstrăm acest proiect să-l adoptăm şi dacă 
legea ne va obliga să modificăm anumite prevederi o vom face atunci, dar deocamdată să 
adoptăm propria noastră hotărâre.  
Dl. MOŞIU: Supun la vot ordinea  de zi în ansamblu.Cine este pentru?  
Se numără voturile: - 18 voturi pentru 
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PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării de către Municipiul Timişoara a 
unui împrumut în valoare de maxim 5.648.198,89 lei, în conformitate cu prevederile 
OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate 
din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative. 
 
Dl. CIUHANDU:  Îmi aduc aminte că în luna februarie sau ianuarie când guvernul Ponta 
2 dădea acea faimoasă ordonanţă de urgenţă prin care obliga municipalităţile care au 
arierate să majoreze taxele şi impozitele locale, la vremea respectivă mi s-a spus de aici 
că Timişoara de fapt nu avea la 31 Decembrie arierate doar faptul că a fost închisă 
trezoreria, nişte facturi au rămas neplătite.  Ori în condiţiile în care nu avea arierate la 
31.12.2013. Dacă sunt arierate atunci am vrea să ştim şi noi la ce sumă se ridică şi cum le 
plătim? 
Dl.PRIMAR: E bine că întrebaţi am văzut că multă lume nu avea clarificat, chiar s-a 
scris greşit în anumite publicaţii despre acest subiect.  Arierat înseamnă datorie mai veche 
de 90 de zile.  La acel moment când eu am spus că nu avem arierate, nu aveam arierate, 
pentru că reuşiserăm să plătim toate datoriile care erau mai vechi de 90 de zile. Volumul 
arieratelor este într-o continuă dinamică, la un moment dat am avut o sumă, am mai plătit 
din ea, arieratele s-au micşorat, apoi în 2 săptămâni au devenit mai vechi de 90 de zile, 
alte datorii, arieratele au crescut, deci per ansamblu în acest moment noi avem arierate de 
circa 16 milioane de lei. De aceea remarcaţi că avem şi la punctul 2 şi la punctul 3 câte un 
proiect de hotărâre care vizează luarea unui împrumut de la Trezorerie pentru plata 
acestor arierate. Aceste împrumuturi sunt excepţional de avantajoase, o ocazie mai bună 
ca aceasta să obţinem bani sub formă de credit nu avem cum să găsim pentru că nici o 
bancă nu dă împrumuturi atât de avantajoase precum le dă trezoreria. Aceasta e explicaţia 
pe care v-am dat-o şi veţi vedea că pe parcurs arieratele vor tot apărea vor fi mai mari mai 
mici în funcţie de capacitatea noastră de a plăti în termen de 90 de zile cheltuielile pe care 
le facem .  

Dl.CIUHANDU: Să înţelegem că suma de 16 milioane de lei va stinge teoretic datoriile 
până în 31.12. 2012? 

Dl.PRIMAR: Nu, mai târziu, până la momentul întocmirii..., nu ştiu care a fost data 
exactă a acestor materiale. O parte din ele, chiar suma de 10 milioane reprezintă datorii 
culmea, încă de pe vremea mandatului d-lui Oancea, provin pe filiera Aquatim, deci ele 
nu au fost înregistrate la noi dar acum suntem obligaţi să le plătim noi pentru că misiunea 
Curţii de Conturi a condus la această concluzie.  Deci aceste 10 milioane sunt mult mai 
vechi de fapt.  Nu vă pot spune data exactă, este data, săptămâna trecută cândva, atunci 
aveam această situaţie când a fost definitivat proiectul şi s-au definitivat toate materialele 
pe care trebuie să le depunem la trezorerie.  

Dl. MOŞIU:Trebuie să înţelegem dl. Primar că acesta e doar începutul ? 
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Dl.PRIMAR: Da, vor mai fi datorii în timp din păcate pentru că nu vom avea lichidităţi 
să plătim în 90 de zile toate cheltuielile. Mie mi-ar plăcea să plătim a doua zi după ce ni 
se facturează că aşa ar fi frumos şi corect şi eficient economic, dar trebuie să fim realişti 
cash-flow-ul pe care ne vom strădui să-l facem cât mai realist va întâmpina diverse 
poticneli şi vor mai fi momente în care vor apărea unele datorii mai vechi de 90 de zile.  

Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 

Se numpără voturile: - 21 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 

 

                                          PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării de către Municipiul Timişoara a 
unui împrumut în valoare de maxim 10.604.834 lei, în conformitate cu prevederile 
OUG nr.3/2013 privind reglementarea unor măsuri pentru reducerea unor arierate 
din economie, alte măsuri financiare, precum şi modificarea unor acte normative. 

Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 

Se numără voturile: - 21 voturi pentru 

   - 1 vot impotriva 

 

                                      PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind modificarea termenului prevăzut la art.4 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 293/18.12.2013 - pentru însuşirea protocolului privind 
schimbul de imobile între Municipiul Timişoara, pe de o parte şi S.C. Art SRL şi SC 
Al Fer Crom Design SRL pe de altă parte şi aprobarea schimbului între Municipiul 
Timişoara, pe de o parte şi SC Art SRL şi SC Al Fer Crom Design SRL pe de altă 
parte, precum şi eliberarea spaţiului suprateran afectat de construcţia de sticlă 
cunoscută sub denumirea de “Acvariu”. 

 

Dl. PRIMAR: Vreau să fie lucrurile clare pentru toată lumea, Acvariul nu mai există, 
dacă aţi fost prin Centru aţi putut vedea că nu mai există nici urmă de acvariu. Această 
prelungire a termenului vizează realizarea schimbului între o parte din subpasaj şi unul 
din cele 3 terenuri, schimb care nu a putut avea loc din cauza noastră a primăriei, pentru 
că nu am ajuns încă să avem o hotărâre de guvern necesară pentru a putea face acest 
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schimb.  De altfel precizez încă o dată ceea ce am spus în faţa presei în repetate rânduri 
dar din păcate nu întotdeauna s-a scris aşa cum am spus, primăria nu a dat nici un leu şi 
nici un centimetru pătrat de teren pentru dispariţia acvariului.  Acel schimb de terenuri 
contra subpasajului a vizat în sensul cel mai strict doar cele două proprietăţi.  Subpasajul 
aparţinând celor două societăţi comerciale şi cele 3 terenuri aparţinând primăriei. Două 
dintre terenuri au intrat déjà la schimb cu două SAD-uri din cele 3 în care consistă 
subpasajul, pentru ca subpasajul să intre în totalitate în patrimoniul municipalităţii, este 
nevoie şi de al treilea teren dar noi nu-l putem da încă. Probabil săptămâna viitoare îl 
vom putea da pentru că era ieri pe o listă suplimentară la guvern, dar nu s-a mai ajuns la 
acea listă suplimentară. Noi vă propunem o prelungire cu 3 luni ca să nu mai avem 
surprize că din nu  ştiu ce motive mai întârzie acea hotărâre de guvern. Dar nu are nici o 
legătură cu acvariul această amânare întrucât acvariul nu mai există.  

Dl. MOŞIU: Dl. Primar cu respect vă anunţ că se vorbeşte prin Centru pe la porumbei 
cum că dl. Arhitect al Acvariului a insistat pe lângă parlamentarii noştri să se amâne 
această hotărâre şi având în vedere că are o lucrare de referinţă a ameninţat chiar că s-ar 
putea să facă greva foamei. Nu ştiu probabil e o glumă.  

Dl. PRIMAR: Nici o problemă pentru orice amator de greva foamei avem un loc stabilit 
eu îl voi aproba fără nici o problemă e dreptul oricui să mănânce cât vrea când vrea sau să 
nu mănânce.  Ştiu că vor fi suferinţe ale unora că acea capodoperă a dispărut ei iată că a 
dispărut.  

Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 

Se numără voturile: - 18 voturi pentru 

- 3 voturi impotriva 

- 1 abtinere 

                              

         PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind înaintarea către Guvernul României a propunerii de 
emitere a unei Hotărâri de Guvern pentru scoaterea din domeniul privat al Statului 
Român şi din administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale a 
terenului situat în parcela cu nr. cadastral A 638/1/1, în suprafaţă de 1,58 ha, şi 
includerea acestui teren în domeniul public al Municipiului Timişoara şi în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, judeţul Timiş, în 
vederea extinderii Pieţei de Gros în Zona Ovidiu Balea, Timişoara. 
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Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 

Se numără voturile: -22 voturi pentru 

 

                                      PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind declararea zonei Piaţa Victoriei din Timişoara ca zonă 
prioritară de protejare şi intervenţie asupra clădirilor aparţinând Ansamblului 
Urban Interbelic „CORSO”. 

 

Dl.MOŞIU: Am un amendament. Cred că s-a strecurat o eroare deoarece Piaţa Victoriei 
nr.5, 6 şi 7 figurează şi la poziţiile de monument istoric şi la cele care vor fi reabilitate 
termic. Nu ştiu ce s-a întâmplat dacă ne poate explica dl. Arhitect Şef.  Sau să se 
hotărască pentru că ... 

Dl. CIURARIU: Este o eroare de redactare. Este 5 şi 7 la reabilitarea termică. 

Dl.MOŞIU:Atunci o să fac un amendament să fie retrase Piaţa Victoriei nr.5, 6 şi 7. 

Dl.CIURARIU: Eroarea de redactare se referă la nr.6, nr.5 şi 7 sunt pe lista de reabilitare 
termică, sunt cele două blocuri noi.  

Dl. SECRETAR:  Deci nu Sunt monumente istorice? 

Dl.CIURARIU: Nu, ele fac parte din ansamblu.  

Dl. SECRETAR:   Fac parte dar sunt pe lista de la municipiu? Şi numai 6 nu e. 

Dl. CIURARIU:  Sunt pe lista aceasta iar nr.6 nu  este. Deci asta e singura eroare 
materială cifra 6 trebuie scoasă din succesiunea 5, 6, 7.  

Dl. CIUHANDU: Nr. 5 este sau nu monument istoric? Aici scrie lista monumentelor 
istorice.  

Dl. SECRETAR:   Este cum să nu. 

Dl. CIURARIU:  Este un ansamblu care cuprinde toate aceste imobile. Dar două dintre 
ele aparţin unei proceduri diferite: 5 şi 7 aparţin reabilitării pentru că sunt cele două 
blocuri.  

Dl. CIUHANDU:  Sunt blocuri după... 
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Dl. CIURARIU:  Da, dar ele apar în ansamblu.  Era o cifră care a fost pusă în plus din 
viteză.  

Dl. MOŞIU: Nu ştiu dacă dvs aţi vrut să testaţi capacitatea noastră de a testa câteva 
inadvertenţe.  Citesc aici ansamblul interbelic CORSO. Interbelic înseamnă 1918-1939, 
21 de ani.  În această perioadă vă spun că singurele mari obiective făcute de România 
după 1919 când Timişoara a intrat în România Mare sunt Lupoaica şi Faţada Operei în 
stil fascist făcută de un arhitect bucureştean care în acea perioadă avea probleme de 
familie şi de carieră. CORSO reprezintă o promenadă şi e un cuvânt bine reglementat în 
perioada de dinainte de 1919 şi reprezintă promenada care porneşte de la Operă la 
Catedrală dar doar pe partea dreaptă.  Ca şi caracteristică şi regulement specific ar fi fost 
faptul că se plimba doar înalta societate pe partea dreaptă.  La începutul Bv. Republicii 
avem Palatul Weisz 1912.  Deci nu are legătură cu perioada interbelică. Înce pe 
promenada propriu-zisă: Palatul Loyd 1912, sediul Politehnicii şi apoi urmează Palatul 
Noihaus şi Palatul Merbl cu Doerbach 1913, urmează Palatul Hield şi în capăt Palatul lui 
Sezeceny a cărui urmaş sunteţi dvs. 1913. CORSO partea stângă se numea surogat.  Este 
promenada opusă continuarea lui Alba Iulia.  Aici se plimbau doar tinerii şi muncitorii iar 
elevii trebuiau să aibă permisiunea şcolii.  Prima clădire e Palatul Loefer 1913, urmează 
Palatul Camerei de Comerţ înainte de 1900 de care e lipit abia în 1939 Cinema Scala. Ce 
treabă are perioada interbelică cu CORSO  Dl. Viceprimar? 

Dl. CIURARIU: Cred că putem să corectăm simplu punând codul de monument istoric 
care cuprinde toate aceste imobile din anexă şi atunci nu mai facem referire.  

Dl. MOŞIU: Atunci scoatem cuvântul interbelic nu are treabă.  

Dl. CIURARIU: Aşa este identificat în listă nu e o chestiune creativă.  Nu am făcut noi 
lista.  

Dl. MOŞIU: Noi ascendem spre titlul de capitală culturală europeană dacă nu ştim în ce 
an s-a făcut CORSO atunci nu ştiu ce votăm.  

Dl. CIURARIU: Vă propun o corecţie care duce la o exactitate 100%. Să nu-i spunem 
ansamblu să-i spunem direct poziţia 155 şi cu codul de monument din listă. Care cprinde 
toate aceste imobile şi nu mai dă naştere la nici o interpretare de identificare. Cred că 
chestia asta rezolvă problema şi oricum nu e o problemă.  Aşa o putem rezolva această 
problemă de identificare.  

Dl. PRIMAR: Într-adevăr cele spuse de dl. Moşiu sunt corecte e o inadvertenţă între 
denumire şi cronologia realizării acelor clădiri numai că aşa este înregistrată denumirea 
pentru acest ansamblu urban, cu cuvântul interbelic strecurat acolo.  Şi cred că soluţia cea 
mai bună este să eliminăm aşa cum a propus dl. Ciurariu toată formularea şi să spunem 
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Ansamblul Urban poziţia .... Şi evităm să mai spunem că e interbelic şi că se numeşte 
Corso.  

Dl. MOŞIU: De acord dacă se poate modifica de la secretariat.  

Dl SECRETAR: Când s-a făcut acel ordin nu s-a ştiut?  E un ordin al Ministerului 
Culturii şi Patrimoniului Naţional.  Care modifică anexa şi în care e trecut ansamblul 
interbelic.  Dacă acela se aprobă putem scoate interbelic dar  el tot tămâne că în ordin tot 
aşa e băgat.  Nu schimbă nimeni datele problemei.  Poţi să trimiţi. Noi facem acum ca să 
apărăm onoarea centrului dar când s-a făcut acei arhitecţi ce au păzit? 

Dl. CIURARIU: Nu pot să vă răspund că nu lucram în administraţie în acel moment.  

Dl SECRETAR: Nu spun de dvs spun aşa ca problemă ce ei nu ştiau când sunt 
construite? 

Dl. MOŞIU: Eu sunt convins că dl. Arhitect ştia, de asta a şi  specificat dar nu putem o 
greşeală să o perpetuăm. Deci eliminăm interbelic şi rămâne doar CORSO.  

Dl. CIURARIU: Identificăm după numărul din listă şi după cod.  

Dl. ORZA: Sigur că aceste chestiuni de formă dar totuşi importante îşi au locul lor într-
un text al unei hotărâri de consiliu local ştiu că art.2 urmează să fie de fapt completat cu 
un regulament şi vroiam să atrag atenţia asupra ideii de regulament. În Legea 
administraţiei când vine vorba de regulamente există o legătură interdependentă cu o 
dezbatere publică.  Nu am intervenit la punctul cu câinii pentru că deşi a existat o cerere 
din partea unei organizaţii pentru a se face dezbatere publică, nu s-a ţinut cont de ea. Dar 
sper ca măcar la acest proiect să existe 10 zile de prezenţă pe site a regulamentului şi 
oamenii care vor fi interesaţi direct să-i poată spune părerea. E bine să disecăm cu 
oamenii acest regulament. Dl. Arhitect spunea că-l va pune pe site Vineri să ne încadrăm 
în cele 10 zile.  

Dl. PRIMAR:  Cronologia este socotită de către noi şi vom avea dezbaterea în termen.  
Dl. MOŞIU:  Supun la vot amendamentul. Respectiv scoaterea clădirii cu nr.6 şi rămâne 
doar  5 şi 7.  Pentru programul de reabilitare. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 
Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 
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                                                PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind  aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi 
Universitatea Politehnica din Timişoara în vederea finalizării unei construcţii „Sală 
Polivalentă”. 
 
Dl. PRIMAR:  Universitatea Politehnica a început construcţia unei săli polivalente cu 
2200 de locuri dar extensibilă la 2500 de locuri în zona pe care noi dorim să o 
transformăm în Campusul sportiv al Timişoarei. În apropiere de Baza 2 al Politehnicii 
unde este şi parcela municipalităţii unde dorim să construim bazinul de înnot olimpic şi 
apoi sala mare polivalentă a Timişoarei. Cu 14 sau 15 mii de locuri. De asemenea în acea 
zonă va fi construit şi noul stadion şi se va păstra tot ce există ca infrastructură pentru 
sport la  Universitatea Politehnica la Liceul Sportiv Banatul chiar în mediul privat 
Complexul Banu Sport şi ceea ce avem noi ca municipalitate şi Consiliu Judeţean la ora 
actuală în zonă.  Acest obiectiv de investiţie este realizat în proporţie de circa 50%  de 
către Universitatea Politehnica din Timişoara care are alocate sume mici acum pentru 
investiţii şi nici nu sunt perspective ca în anii următori când România are de rambursat 
sume mari din datoria externă şi dobânzi mari conexe acestor datorii, nu se întrevede să 
se aloce fonduri mai mari.  Realist vorbind clădirea ar mai putea rămâne în construcţie 
încă 7 ani fără ca cineva  să beneficieze de investiţia de 10 milioane de lei deja făcută 
acolo. Municipiul Timişoara are nevoie de o sală de sport de alt nivel decât este Sala 
Olimpia care ne este dragă tuturor, dar care este o sală depăşită are doar 1500 de locuri. 
Un parteneriat al municipalităţii cu Universitatea Politehnica ar permite finalizarea 
împreună a acestui obiectiv astfel încât cele două instituţii Primăria şi Consiliul Local 
respectiv Universitatea Politehnica să fie coproprietari. Deci fiecare parte ar avea o cotă 
parte de proprietate, proporţională cu contribuţia financiară finală la realizarea 
obiectivului. Lucrurile sunt acum într-un stadiu în care se poate face cu acordul părţilor 
ca în final obiectivul să aparţină în proporţii egale celor două părţi. Utilizarea sălii va fi 
pentru sportul de performanţă al oraşului al universităţii care e tot a oraşului, pentru 
evenimente cultural-artistice, pentru tot ce se doreşte. Evident că  timpul ar fi partajat 
între cele două instituţii. 50% - 50%.  Cheltuielile de întreţinere, extensie dezvoltare, 
modernizare de-a lungul timpului  la fel.  Hotărârea prevede interdicţia oricăreia dintre 
părţi de a vinde cota sa parte de proprietate sau parte din cota sa parte către un terţ. Pot fi 
tranzacţii între cei doi parteneri. Acceptate. În aceste condiţii eu cred că este o şansă mare 
pantru oraş să ajungă în timp de cel mult un an, să aibă o sală polivalentă de 2500 de 
locuri şi este în egală măsură o şansă pentru universitate să nu aibă un şantier care să zacă 
în stagnare ani şi ani de acum înainte. Vă rog să susţineţi acest proiect de asociere.  
Dl. CIUHANDU: Dl. Primar, dacă tot susţinem acest obiectiv, nu ar fi oportun sau cel 
puţin eu mi-aş dori ca municipalitatea să aibă 51%? Am mai avut probleme când a fost 
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jumate – jumate şi au apărut pe parcurs probleme. Cred că ar fi indicat să avem noi 50 şi 
ceva la sută.  
Dl. PRIMAR:  Detaliile de acest gen se vor stabili în contract atunci când acesta se va 
face, pe de altă parte trebuie să avem în vedere totuşi că e vorba aici despre două instituţii 
publice. Se aplică principiul parteneriatului public-privat dar de fapt noi avem un 
parteneriat public-public şi nu cred că trebuie să ne facem aceleaşi griji pe care ar trebui 
să ni le facem în parteneriatul public-privat.  Eu cred că termenii sunt corecţi şi vă rog să 
susţineţi acest proiect.  
Dl. BONCEA: Eu înţeleg că dvs domnule primar sunteţi şi preşedinte al Senatului 
Politehnicii şi este normal să apăraţi această instituţie dar vă amintesc de proiectul,  de 
alocarea de bani când s-a vorbit pentru cluburile sportive din Timişoara. Şi nu aţi fost de 
acord să se dea bani la TIMBA ca să susţinem doar echipa noastră. Noi ca municipalitate 
avem o sală Sala Olimpia. Am înţeles că e vorba de o investiţie pentru sala de la Baza 2 
de 10 milioane de lei. Dacă am investi aceşti bani în Sala Olimpia am putea să o facem 
extrem de performantă şi eu aş zice să investim acolo şi nu la Baza 2 a Politehnicii care 
nu este a noastră a primăriei.  
Dl. PRIMAR:  Dacă dvs vă închipuiţi că o sală de mai bine de 50 de ani poate fi făcută 
cu 10 milioane să arate a sală a anilor 2013 vă asigur că vă înşelaţi. Pentru o sală 
modernă trebuie mai mulţi bani acum sunt alte tehnologii. Nu putem să venim cu noile 
tehnologii peste cele vechi. Deci nu pentru Politehnică ci veţi vedea că mai este un 
proiect care vizează o relaţie cu Universitatea de Vest. Eu am capacitatea să fiu obiectiv 
şi să mă gândesc la binele public. În ceea ce priveşte poziţia mea de preşedinte al 
Senatului Politehnicii, da am fost ales preşedinte, dar eu m-am suspendat de la începutul 
mandatului din acea funcţie. Sunt membru al Senatului Politehnicii şi faptul că am un 
cuvânt de spus se datorează probabil şi faptului că am fost votat ca preşedinte dar şi 
multor ani din faţă când am făcut ceva pentru această şcoală. Deci să nu amestecăm 
lucrurile.  Cu Universitatea de Vest nu am acelaşi tip de relaţie în sensul că nu am avut 
nicio funcţie şi nu se pune problema să am.  Cu toate acestea exact la fel am susţinut ceva 
de interes public şi pentru Universitatea de Vest.  
Dl. BONCEA: Nu înţeleg cum sunteţi suspendat că dvs semnaţi hotărârea Senatului.  
Dl. PRIMAR:  Sunt mandatat să semnez pentru Preşedintele Senatului.  Nu ca preşedinte 
al Senatului.  
Dl. BONCEA:  Situaţia juridică a terenului de la Baza 2 este ... 
Dl. PRIMAR: Domnule Boncea nu mă pot abţine, râd timişorenii de dvs. Vrem o sală 
polivalentă sau vă interesează de ce semnez eu o hotărâre? Fiţi decent.  
Dl. BONCEA: Doresc să fac un amendament de aceea am întreebat. Terenul pe care este 
Baza 2 unde se construieşte această sală a cui proprietate este? 
Dl. PRIMAR: Terenul este în proprietate cam pe jumătate, în totalitate în administrarea 
Universităţii Politehnica.  
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Dl. BONCEA: Atunci aş dori să fac un amendament. Să introducem un articol nr.2 care 
să aibă următorul text: „ Universitatea Politehnica va dona Primăriei Municipiului 
Timişoara o cotă parte din terenul pe care se realizează investiţia, echivalentă cu cota 
parte din investiţie suportată de Consiliul Local”.  
Dl. PRIMAR: Eu cred că orice intervenţie de acest gen arată reaua voinţă şi reaua 
credinţă a unora faţă de interesul comun al timişorenilor. De aceea nu v-au mai votat 
timişorenii pentru că nu aţi mai făcut nimic pentru oraş şi acum nu vreţi să lăsaţi nici pe 
alţii să facă. Din fericire sunteţi prea puţini ca să puteţi bloca ceea ce s-a lansat bun 
pentru Timişoara.  Nu mai puteţi decât să vă faceţi de râs încă o dată atâta tot.  
Dl. BONCEA:  Noi încercăm să apărăm patrimoniul municipiului Timişoara. Pe care 
dvs. Îl vindeţi.  
Dl. JICHICI: Aş face un apel la colegii din consiliu dincolo de aceste şicane puţin 
copilăreşti, să gândim puţin şi din perspectiva economică acest proiect. Şi din această 
perspectivă eu îl gândesc aşa: există o cerere semnificativă în municipiul Timişoara 
pentru locuri la evenimentele sportive care se derulează in door. La începutul lunii aprilie 
vom avea Final For Cupei României la baschet. Ar putea să încapă de 5 ori atâţia oameni 
câte locuri sunt atât la BC Timişoara cât şi la Timba sunt numeroase meciurile unde 
lumea trebuie să rămână afară pentru că nu sunt locuri. Din punct de vedere al 
argumentului cererii şi al logicii de utilitate publică pentru cetăţenii municipiului 
Timişoara proiectul este 100%  fezabil. Din punct de vedere financiar stimaţi colegi vă 
rog să gândiţi foarte sec pentru 2,2 milioane de euro avem posibilitatea să aproape 
dublăm capacitatea de locuri pentru a oferi cetăţenilor municipiului Timişoara fără să fim 
legaţi de autorizaţii de construcţii de timp pierdut de alte lucruri. Dacă cineva îmi poate 
spune că din punct de vedere economic şi antreprenorial un asemenea proiect nu este 
oportun în condiţiile în care primăria intră cu cotă parte din banii pe care îi sprijină 
înseamnă că dincolo de orice alte lucruri nu gândim eficient din punct de vedere 
economic.  Sunt oameni în acest oraş care vor să vadă evenimente iar noi avem 
posibilitatea cu o sumă decentă într-un timp foarte scurt să oferim acest lucru într-o sală 
care să aibă aproape capacitate dublă. Eu cred că acesta e lucrul important pe care trebuie 
să-l luăm în calcul şi în al treilea  rând e vorba aici de 2 instituţii publice. Dacă cineva îşi 
poate imagina că primăria sau Universitatea Politehnica îşi permit să nu joace corect într-
o asemenea asociere, din punctul meu de vedere greşeşte grav.  
Dl. BOGDAN:  Art.3 se completează cu alin.2: „ Se constituie o comisie compusă din  
reprezentanţi ai primăriei municipiului Timişoara formată din următoarele persoane: 
viceprimar Dan Diaconu, Mihai Costa, Dan Robescu, Petre Opra, Gabriela Iova, Cristian 
Marchiş, Craşovan Ion pe de o parte şi reprezentanţi ai Universităţii Politehnica 
Timişoara pe de altă parte care să stabilească condiţiile asocierii pe baza unui raport de 
evaluare şi contribuţiile fiecărei părţi”.  
Această comisie vine şi în sprijinul discuţiei ridicată de dl. Ciuhandu pentru a stabili 
corect în acest parteneriat public - public, cine cu ce vine.  
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Dl. MOŞIU: Supun la vot acest amendament al d-lui Bogdan. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 
           - 1 vot impotriva 
Dl. SECRETAR: Terenul a fost iniţial la Politehnica apoi a trecut la noi, în domeniul 
public apoi noi l-am dat prin hotărâre de consiliu în folosinţă gratuită la Politehnică.  Din 
punctul meu de vedere, juridic,  fiind două instituţii publice, când se face discuţia de 
evaluare, nu băgăm în discuţie terenul. Nu poate veni Politehnica să spună domnule e 
aportul meu, terenul, valoarea să-l evalueze. Terenul nu intră în discuţie. Terenul este tot 
al municipiului Timişoara, că e al Politehnicii că e al nostru şi intră în discuţie numai 
contribuţia la clădirea efectiv. Şi atunci nu e nici o problemă.  
Dl. BONCEA:  Întrebarea mea asta era: terenul este proprietatea Politehnicii sau este 
proprietatea municipiului Timişoara în administrarea Politehnicii? 
Dl. SECRETAR: Este dare în folosinţă nu e proprietate. Dare în folosinţă de către 
Municipiul Timişoara pe durata existenţei contrucţiei la Politehnica. E al nostru terenul.  
Dl. BONCEA:  Atunci îmi retrag amendamentul.  Vroiam să ştiu al cui e terenul pentru 
că în cazul în care e o investiţie acolo unde este cotă parte a municipiului Timişoara şi a 
Universităţii Politehnica mi se pare normal ca şi terenul pe care este acea investiţie, să fie 
cotă parte a municipiului Timişoara şi a Universităţii Politehnica.  
Dl. PRIMAR: Primit fiind de la Universitatea Politehnica din Timişoara. Precizaţi că e 
important. Vreţi să întoarcem timpul înapoi?  
Dl. SECRETAR: Noi l-am dat în folosinţă.  
Dl. BONCEA:   Dacă terenul e al municipiului dat în folosinţa Universităţii,  
amendamentul nu-şi are rostul.  Îl retrag.  
Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi 

- 1 vot impotriva 
- 1 abtinere 

  
                                                 PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii  la 
Căminul Pentru Persoane Vârstnice Timişoara.  
 
Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 
 
                                                   PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr.1” 
având  suprafaţa de 2162,0 mp. 
 
Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile: -21 voturi pentru 
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                                                 PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind  înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr.1” 
având suprafaţa de 21.356,0 mp. 
 
Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 
 
                                                 PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind incheierea unui contract de inchiriere pentru spatiul din 
Timisoara, str.Cronicar Neculce nr.1 cu Asociatia Handicapatilor Locomotor Timis. 
 
Dna. TÎRZIU:  Nu este vreun impediment legal în a transforma acest contract de 
închiriere în contract de comodat? având în vedere să ne amintim în urmă cu două 
săptămâni am votat un contract de comodat cu Asociaţia Timişoara Capitală Culturală 
Europeană. Având în vedere că asociaţia are nevoie de acest spaţiu şi nu are resurse de 
finanţare dacă se poate transforma acest contract?  
Dl. SECRETAR:  Nu se compară una cu alta.  Aici e nevoie de contract de închiriere. E 
o asociere cu asociaţia. Contractul de comodat e diferit de cel de închiriere şi suportă alte 
probleme.  Ceea ce nu e cazul aici.  
Dl. ŢOANCĂ:  Noi prin acest proiect ajutăm asociaţia să iasă dintr-un impas.  Noi dăm 
spaţiul sub această formă pentru a nu fi evacuaţi de acolo.  Pe termen lung dacă vom 
câştiga procesul amendamentul dvs. revine în actualitate.  
Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 21 voturi pentru 
 
                                                   PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii 
situate în Timişoara str. Ana Ipătescu nr. 54, datorat bugetului local al Municipiului 
Timişoara pentru anul fiscal 2013, Asociaţiei „Societatea Română Speranţa”. 
 
Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 
 
                                               PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind  acordarea scutirii de la plata impozitului aferent 
clădirii situate în Timişoara, Str. Gheorghe Bariţiu nr. 18, datorat bugetului local 
pentru anul fiscal 2013, Asociaţiei „Serviciului de Ajutor Maltez”. 
 
Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile:   - 21 voturi pentru 
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                                                  PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Al. Martir Andrei Istvan, nr. 1-
3”. 
 
Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
 
                                                  PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:  
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Str. Sirius, nr.11-13”. 
 
Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 
 
 

       PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Sudului, nr.6-8”.  
 
Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
 
                                          PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Sudului, nr.2-4”.  
 
Dl.MOŞIU: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 19 voturi pentru 
 
                                            PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind prelungirea cu un an a colaborării Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara cu Asociaţia Societatea Română Speranţa.  
 
Dna. WOLF: În anul precedent  societatea a primit în buget o 160 mii lei iar acum se 
propun la art.3 doar 50 mii lei. În acest sens propunerea ar fi ca la art.3 să se rămână la 
formularea ceva de genul: obligaţiile şi drepturile părţilor Consiliul Local se obligă să 
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asigure plata salariilor”. Practic numărul angajaţilor nu a crescut societatea renunţă şi la 
un post.  
Dl. STOIA: Suma pe care am stabilit-o pentru această societate s-a stabilit de comun 
acord cu dna. Directoare şi acestea sunt cheltuielile pe care le are cu salariaţii. 
Dl. BÎRSĂŞTEANU: Se menţine acelaşi buget pentru că e acelaşi personal care face 
aceeaşi activitate acolo.  
Dl. ORZA:  Consiliul Local a angajat acest contract de parteneriat cu valori monetare 
pentru nişte nevoi ale asociaţiei care au existat şi există şi azi. Asociaţia între timp a mai 
pierdut nişte surse de finanţare externă şi există riscul ca ea să-şi încheie activitatea.  
Problema e legată de sumă şi dacă ea va dispărea, probabil va dispărea şi activitatea 
respectivă. 

 Societatea Speranta este una din ONG –urile speciale care chiar au facut treaba. 
Dl. MOSIU: Doamna Wolf,  va mentineti amendamentul ?  

La art. 3 alin.2-3 –„Consiliul Local se obliga sa asigure plata salariilor si 
contributiile aferente angajatorului pentru 6 pedagogi, de recuperare a unui asistent social 
la nivelul de salarizare din 2012.” 
Dl. STOIA:  Eu am calculat cu doamna directoare necesarul de salarii, inclusiv salariul 
de 800 lei, de 600 lei si undeva la 21 milioane pe luna, inmultit cu 12 vine undeva la 
25.000 pe an. 
Dl BARSASTEANU:  Din punct de vedere procedural dumneavoastra trebuia sa luati in 
seama amendamentul comisiei si sa-l supuneti in primul rand pe acesta la vot si dupa 
aceea amendamentul doamnei consilier Wolf si daca doriti sa cereti si opinia doamnei 
directoare. 
D-na  COJANU: Eu am fost la toate comisiile si se pare ca toti erau de parere ca trebuie 
sa fim ajutati. Aceste salarii sunt 1/3 din salarii. Oamenii nu pot fi platiti ci 1/3. 
 Acest centru este un centru pilot care e folosit la standardele nationale. Este un 
centru unic pe Timisoara, ajuta familiile in situatii de criza Este un centru foarte valoros 
care ruleaza copiii. Sunt 8 copii din 8 stiuatii dificile care dupa 9 zile merg acasa, se 
reintegreaza in familii si urmeaza alte situatii. Este vorba de copiii Timisoarei , facem 
niste servicii pentru oras nu neaparat pentru noi. 
Dl. PRIMAR:  Propun sa mergem acum pe 100 in conventie si putem veni cu o hotarare 
daca constatam ca banii nu vor ajunge si  sa venim cu o rectificare prin care sa 
suplimentam.Propun sa pornim cu aprobare de 100. Noi apreciem activitatea fundatiei si 
vom avea grija tinand-o sub monitorizare si vom avea grija ca ea sa aibe conditii sa-si 
desfasoare activitatea. 
Dl. TOANCA:  As dori sa o intreb pe doamna directoare despre ce suma vorbim ? 
100 000 roni ajung pentru anul fiscal 2013 ? 
D-na COJANU:  Nu ajung . Este vorba despre o suma 160 000 lei. Strict salariile. 
D-na OLTEANU:  In urma  vizitei doamnei directoare la comisie am fost la Centrul 
Speranta si l-am vizitat. Intr-adevar acolo sunt angajate 6 ingrijitoare si inca un asistent 
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social cred ca se poate face o evaluare chiar fixa a costurilor si nu cred ca este necesar sa 
trecem acum suma. Sa ne angajam sa sprijinim plata salariilor si a contributiilor in functie 
de statul de plata la nivelul angajatilor de acum. Centrul functioneaza si in functie de 
declaratiile lor e mai in regula asa. 
 Sa rotunjim o suma nu mi se pare corect. 
D-na. COJANU:   Propunerea mi se pare extraordinar de buna. 
Dl. MOSIU :  Cine este pentru amendamentul doamnei consilier  sa platim salariile la 
nivelul angajatilor si al salariilor de acum ? 

- 22 voturi pentru 
 
Cine este pentru acest proiect in intregime ? 
 -21 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru  gestionarea câinilor 
cu şi fără stăpân din Municipiul Timişoara şi a animalelor de companie. 

 
Dl. PURCELD:  As vrea sa corelam doua articole.  
Art.21 -Constituie contraventie si se sanctioneaza contraventional  - lit.d – nerespectarea 
distantei de minim 10 metri a amplasamentului punctului de legare sau a tercului fata de  
geamurile imobilelor invecinate cat si geamurile apartamentelor din curtile de folosinta 
comuna. 
 Asta e corect. Dar vine art. 66 – lit. d – „nerespectarea  distantei de minim 10 m. 
a amplasamentului adapostului cainelui fata de apartamentele din curtile de folosinta”. 
Aici ar trebui sa introducem „adapostului  cainelui fata de geamurile apartamentelor din 
curtile de folosinta comuna.” 
 Daca nu facem asa ma obligati pe mine sa-mi tin cainele in mijlocul curtii chiar 
daca avem 10 m fata de geamul din fata. Dumneavoastra imi spuneti 10 m fata de imobil,  
adica 10 m. fata de gard. 
Dl. MOSIU:  Eu propun scoaterea punctului d de la art. 66 pentru ca probabil acest 
regulament este scris de o prsoana care a stat la bloc sau la hotel. 
 Este o aberatie. 
Trebuie scos si din 371, sa se scoata peste tot limita de 10 m. 
Dl. PRIMAR:   Sunt niste erori materiale care s-au strecurat in Regulament pentru ca asa 
cum este redactat acum, prin preluarea unor texte care erau gandite pentru caini, s-ar 
putea intelege ca s-ar putea vrea si sterilizarea pisicilor. Nu se doreste asa ceva.  

Peste tot – art. 23 alin 1, art. 59 si 60, art. 64 lit.c , art. 66 lit i, art. 68 alin.1 lit. a 
trebuie suprimat textul care include „si pisici” in referirile respective. 

 La art. 44 trebuie scos din textul art. care prevede obligativitatea 
deparazitarii interne si externe, pentru ca a aparut intr-un moment in care aceste servicii  
de  deparazitare nu fac obiectul contractului, sunt erori materiale.Si va rog sa le  tratam ca 
atare. 
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DL. MOSIU: Cred ca acest Regulament trebuia facut cu mai multa seriozitate si as 
propune retragerea de pe ordinea de zi dar am avut argumente sa nu-l amanam. 
Punctul 66 lit. –e- „circulatia libera atat ziua cat si noaptea a cainilor in curtile de 
folosinta comuna constituie restrictii” pai daca un caine de paza nu are voie noaptea sa 
circule, ce rol mai are ? 
 Propun sa se scoata si litera e . 
Dl. PRIMAR:  Este vorba despre curtile comune, nu despre un caine de paza care este al 
tuturor ci un caine al cuiva care are o curte comuna cu o multime de familii si ceilalti 
localtari nu doresc ca acel caine sa fie liber pentru ca ii musca pe ei. 
 In Timisoara, prin inactiune s-a ajuns la o situatie la care chiar animalele sunt in 
pericol. Pozam in iubitori de animale dar facem rau si omului si animalelor. Cu cat vor fi 
mai multi timisoreni agresati de caini, cu atat mai mare va fi ura timisorenilor fata de  
caini ori noi vrem ca sa iubim cainii si trebuie sa ne ingrijim de ei ca sa nu ajunga in 
situatii care starnesc ura timisorenilor. 
 Sunt plangeri  si s-au inventariat punctele de vedere ale unor oameni . 
Dl. MOSIU:  Sunt de acord cu ce ati spus dar aici e vorba de caini cunoscuti. 
Punctul i – „detinatorul de caini si pisici necastrate, nesterilizate le este interzis sa 
permita reproducerea animalelor pe care le detin cu animale fara detinator.” 
 Este o discriminare. Adica vecinul are voie dar cainele nu are voie. Cum adica le 
este interzis ? Cine le interzice ? 
Cum ii interzicem unui caine sa cunoasca alt caine ? 
Dl. PRIMAR: Socializarea este permisa dar ea trebuie sa fie posterioara castrarii. 
DL. MOSIU:  Repet, astea trebuie scoase. 
Dl. SECRETAR:  Am un prieten care a platit daune  pentru ca o catea de rasa a fost 
legata la usa magazinului, a venit o corcitura care era a lui si i-a facut pui. 
Dl. ORZA: Domnul secretar e de vina, pentru ca a avut  posibilitatea sa faca dezbatere 
publica. 
 La art. 44 – reintoarcerea in habitat a cainilor. Am tinut foarte mult la ideea ca 
mai putin Centrul Istoric, sa nu acceptam reintoarcerea in Centrul Istoric. 
 Daca am fi facut dezbatere publica la  care sa invitam primarii din zona 
periurbana si sa aplicam acelasi regulament pe toata zona asta. Legea nu e pusa la punct 
si poate acuma avem sansa sa actionam. Propunerea mea este ca acest regulament pe cae 
il facem sa fie aplicat pe toata zona metropolitana Timisoara pentru ca altfel vom face 
masuri si vor veni  de la Mosnita sau din alta parte si o sa ii lase aici. N-o sa-i putem 
stapani. 
Dl. PRIMAR:  Suntem total de acord cu aceste observatii, au inceput discutiile si cu 
Consiliul Judetean, trebuie sa extrapolam regulamentul, sau sa  facem unul mai bun care 
sa vizeze si vecinatatile Timisoarei. 
Dl. ORZA:  As face un amendament la art. 44, exceptand zona Centrului Istoric. Ideea de 
exceptare a Zonei Istorice este prevazuta in Regulament. 
Dl. BERE:  As dori sa fac o corectare: „ detinatorilor de caini necastrati, nesterilizati le 
este interzis sa permita reproducerea animalelor”.  
 In acest regulament este prevazut faptul ca in zonele istorice cainii care creaza 
disconfort nu vor fi repusi in tertoriu. 
Dl. MOSIU:   Propun scoaterea art  26 lit. d ,e si i  . 
Dl. BONCEA:  Propun si eliminarea punctului f. 
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Dl. MOSIU:  Era vorba de caini de paza. Daca ai un pudel sau un pisic ... 
 d- nerespectarea distantei de minim 10 m. sa dispara. Amplasamentului adapostului 
cainelui fata de apartamente, vecini.” 
Dl. PRIMAR:  Da, sunt de acord, sa dispara. 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
  - 1 abtinere 
   - 1 vot impotriva 
 
Lit. e – „circulatia libera atat ziua cat si noaptea in curtile  de folosinta comuna. 
Dl. SIMONIS:  Bunica mea  locuieste intr-o casa fost nationalizata impreuna cu alte 9 
familii. Daca una din aceste  familii are un caine de paza pe care il lasa in curte si bunica 
mea nu este de acord cu acest lucru, credeti ca vecinul poate sa lase cainele liber ? 
D-na OLTEANU :  Mai  sunt cazuri mai ales in curtile comune unde sunt societati 
private. 
Dl. MOSIU:  Noi vorbim de caini din incinta protejata nu de cainii din exterior.  
D-na OLTEANU: Cu permisiunea  tuturor locatarilor. 
Dl. SIMONIS:   Daca un vecin este nemultumit da faptul ca este lasat liber , vine politia 
locala. 
Dl. PRIMAR : Se va interveni pentru a  fi sanctionat cineva care incalca aceasta 
prevedere daca exista un pagubit, daca cineva face o reclamatie altfel prevederea ramane 
o prevede cadru care permite interventia atunci cand este cazul sa se intervina. 
 Daca nu are o baza nu are ce sa reclame.  
Dl. JICHICI: Pricipiul acesta lipseste in foarte multe reglementari din oras.  Nu este 
vorba  despre situatiile in care lumea se intelege. In blocul in care locuiesc eu unul dintre 
locatari s-a gandit ca est o idee buna sa depoziteze  4 tone de lemne intr-o camera si a 
inceput sa crape tencuiala la vecinul de jos. Nu exista reglementari de tipul acesta si nu s-
a putut face nimic. Nu este vorba de situatia in care lumea se intelege. Este vorba ca in 
momentul in care  ai pe cineva care are un comportament incorect fata de ceilalti locatari, 
in foarte multe situatii nu ai ce sa faci. 
Dl. MOSIU: Eu doar specificam ca este trecut la restrictii. 
Lit. i – „ detinatorii de caini si pisici necastrati .... 
Dl. PRIMAR:  Pisicile se scot. 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru scoaterea punctului  i de pe ordinea de zi ? 
Dl. PRIMAR:  Nu, numai referirea la pisici conform cu cele semnalate initial este o 
eroare materiala. 
Dl. MOSIU:  Stapanul este raspunzator de aventurile amoroase ale propriului caine ? 
Dl. PRIMAR : Da. Am rugamintea sa ramana acest punct asa cum a fost, noi umblam la 
cauze. Daca noi nu umblam la cauze nu vom rezolva aceasta problema. Nu trebuie sa se 
inmulteasca necontrolat cainii in oras si toate aceste prevederi vizeaza tocmai interventia 
aici. Putem sa cream adaposturi civilizate pentru 15.000 caini ? Nu !  
 Putem sa eutanasiem 15 000 de caini ? Nu ! Noi trebuie sa impiedicam inmultirea 
cainilor.  
Dl. MOSIU:  Imi mentine punctul de vedere sa fie scoasa lit. i. Cine este pentru ? 

- 4 voturi pentru 
- 13 voturi impotriva 
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-  1 abtinere 
La raspundere juridica, cap. 4  art. 68 punctul b – insusirea unui numar mai mare de 3 
pungi pentru dejectiile animalelor animalelor de companie puse la indemana animalelor 
de companiede municipalitate in cutia aferenta cosurilor speciale pentru rezidurile 
animalelor de companie... se sanctioneaza cu amenda intre 500 si 1000 lei.”  Cine verifica 
si cum verifica acest lucru ? 
Dl. BOGDAN:  Cine verifica cine trece pe rosu ? Politistul care te vede. 
Dl.  : Este o forma de a da posibilitatea politiei locale de a putea sanctiona aceste fapte. 
Dl. BERE:   Sanctiunea  este  intre 50-100 lei , nu 500-1000 lei. 
D-na JUMANCA:  Vis-a-vis de cainii care sunt ridicati de pe domeniul public din zona 
centrala, dupa sterilizarea lor sa nu fie  adusi inapoi in teritoriu. 
Dl. BERE:  Nu este trecut peste tot, e binevenit amendamentul, in zonele istorice sa nu se 
reintoarca. 
Dl. ORZA:  Cel mai logic este art. 4 „ pot fi pusi...in afara de ..” 
Dl. MOSIU:  Deci faceti amendament . Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
Dl. MOSIU:  Daca ne poate lamuri domnul Bere cu cipurile, au aparut deja, sunt pe net ? 
Cum s-a gandit ca punem cipuri la toti cainii ? 
Dl. BERE: Toti cainii ridicati de pe domeniul public vor fi deparazitati, sterilizati, 
microcipati iar ulterior crotaliati pentru a putea fi identificati in sensul de a nu fi 
traumatizati printr-o ridicare de pe domeniul public. Exista obligativitatea ca 
municipalitatea sa microcipeze cainii iar toate miccrocipurile sunt transmise catre 
Directia Sanitar-Veterinara printr-un raport. 
D-na TARZIU:  As dori sa va intreb cum se verifica faptul ca proprietarii cainilor isi 
respecta obligatiile. La art. 64 –lit. d – „ detinatorii de animale trebuie sa asigure 
necesarul de hrana si sa se preocupe sa fie orele de reapaus pentru caini”? 
 Sau art. 63-alin. 3 – „ sa se verifice respectarea etiologice ale cainelui  in mod 
corespunzator speciei „? 
Dl. DIACONU:  Toate lucrurile care sunt in discutie asupra felului in care urmeaza sa fie 
aplicate o sa-si gaseasca locul in niste norme de aplicare a acestui regulament pentru ca 
sunt multe documente care pot fi emise sau verificate. E vorba doar de norme care tin de 
verificare si de documentatie si cu care va trebui sa mai venim odata in Consiliul Local. 
Dl. MOSIU: Aici nu se specifica clar si este foarte ciudat cum poti sa verifici cat doarme 
un caine, act se plimba, etc 
Dl. CIUHANDU:   In cati ani de zile vom scapa sa nu mai avem caini fara stapani ? 
exista foarte multe restrictii  pentru detinatorii de animale ... 
 De fiecare data cand vine o delegatie straina apar si acesti caini fara stapani. 
Cati caini sunt pe strada astazi?  
Dl.BERE  :  Evaluarea este de 6000 in momentul de fata. 
Dl. CIUHANDU:  In cat timp vor fi sterilizati, deparazitati ? 
Dl. BERE:  Concura mai multi refer factori pentru a se ajunge la acest deziderat. Ma 
la durata de  viata a animalului, la starea de sanatate  la modul in care isi va gasi hrana. 
Dl. CIUHANDU: In cat timp vom reusi noi ca municipalitate sa rezolvam problema? 
Dl. ROBU:  Sterilizarea si deparazitarea dorim sa se intample in 6 luni. Vom confectiona 
clinici  mobile de sterilizare. Cetatenii vor fi chemati, la anumite date, in cartiere aproape 
de ei sa vina cu cainii la sterilizat. Nu ne bazam pana ii prindem pe toti de pe strada si in 
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timpul acesta cainii din gospodarii sau de pe diverse domenii ale unor firme sa se 
inmulteasca in continuare. Vom avea o campanie care isi propune ca in 6 luni sa faca o 
serilizare si toti detinatorii de caini care nu sunt de rasa. 
 Ma bucur ca si asociatiile de protectia animalelor vor aduce din strainatate in 
acest sens specialisti care vor pune si ei umarul la aceasta campanie de sterilizare. 
Dl. MOSIU: Am o intrebare pentru domnul secretar in legatura cu legea protectiei 
animalelor 205 /2004 art. 8 alin. 2 – care spune : „ conditiile de detinere , intretinere si  
adapostire se stabilesc prin Ordin al Presedintelui Autoritatii Nationale Sanitar Veterinare 
si care are atributii in acest sens. 
Legea 215/2001, art. 38, alin. 1 – Consiliul Local are initiativa si hotaraste in conditiile 
legii in toate problemele de interes local cu exceptia celor care sunt date prin lege in 
competenta altor autoritati. 
Dl. SECRETAR:  Asta e data din 2004, legea este depasita in momentul de fata. S-a 
facut alta lege, noi suntem in pas cu noua reglemantare, noua lege care este in senat. 
In Legea nr. 215 cu  art. 36 avem si noi atributii sa scoatem asa ceva. Aici nu e nici un 
impediment. 
Dl. ORZA: Detinatorii de caini fara certificat au obligatia sterilizarii. Cum se va verifica 
asta ? 
Dl. PRIMAR:  Nu va fi usor. Vom genera acele norme si in mod cert ne vom baza pe 
plangeri. 
Dl. BONCEA : La art. 66, lit. f sa schimbam cuvantul companie cu paza. 
Dl. MOSIU:  Cainii de companie nu prea sunt si de paza.La litera f va rog sa se specifice 
in loc de caini de companie, caini de paza. 
 A cazut punctul –d-  si vor urma norme. 
Cine este pentru proiect in intregime ? 
 -18 voturi pentru 
 - 1 vot impotriva 
 - 2 abtineri 
 

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a Spaţiului Comercial, 
situat în imobilul din str. F. Mercy nr.4, la pretul de 55.000 euro. 

 
Dl. MOSIU :  Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 4, situat în imobilul din B-dul Regele 
Carol I nr.8, la preţul de 20.000 euro. 

 
Dl. MOSIU: Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
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PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
393/27.10.2009 privind domeniile serviciilor publice şi locurile în care 
contravenienţii vor presta activităţi în folosul comunităţii şi a Anexei la această 
hotărâre. 

 
Dl. MOSIU:  In momentul in care cineva presteaza munca in folosul comunitatii la 
Retim sau Horticultura, contravaloarea muncii prestate este trecuta undeva separat in 
factura care vine catre primarie ? 
 De unde stim valoarea muncii prestate de respectivii ? 
De ex. maturarea strazii costa 1,8 ron /mp. daca aceste operatiuni se fac de catre 
contravenienti, in mod normal ar trebui sa nu fie facturate catre primarie iar daca se 
factureaza ar trebui facturat separat. Este vorba de foarte multi bani. 
Dl. BERE: Se fac grupuri iar grupurile care presteaza aceasta activitate nu este in devizul 
de lucrari care presteaza societatea comerciala.In deviz este 0 la valoare. Apare ca si 
activitate  prestata cu valoare 0 pentru ca trebuie sa se regaseasca obiectivul realizat prin 
munca prestata. 
Dl. MOSIU:  Sunteti convins ca Retim-ul nu factureaza aceasta munca catre Consiliul 
Local ? 
Dl. BERE: Ii verificam la toate activitatile pe care le presteaza aceste societati si se fac 
puncte de lucru separate pentru activitatea prestata pentru obiectiv in parte. 
Dl. MOSIU: Cine este pentru ? 
 -18 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  acceptarea donaţiei pentru terenurile ce fac obiectul 
Hotărârii Senatului Universităţii de Vest Timişoara nr. 17/20.02.2013, terenuri 
înscrise în CF nr. 432771 Timişoara şi CF 432769 Timişoara. 

 
Dl. PRIMAR:  Dupa cum stim Universitatea de Vest Timisoara, a primt tot acel domeniu 
pe care noi il numim Oituz. Acolo sunt prevazute si anumite  drumuri.Evident ca nu ar fi 
firesc ca acele drumuri care sunt de interes public sa fie  realizate din banii Universitatii 
de Vest. 
 Ca sa putem realiza, noi  municipalitatea acele drumuri publice trebuie sa fim 
proprietari asupra terenului. Ne-am inteles cu Universitatea de Vest sa ne donezeacel 
teren pe care urmeaza sa fie amenajate drumurile iar noi ne angajam sa facem amenajarea 
drumurilor care costa destul de mult. Pe locul unde a fost acea popota sa putem amenaja 
o parcare. Vom darama acea cladire si vom realiza acolo o parcare supraterana, regimul 
de inaltime poate fi chiar pana la p+10, p+8 vom vedea si vom rezolva astfel problema 
parcarii pentru momentul in cae toata zona Cetate va deveni pietonala si oamenii trebuie 
sa aiba un loc unde sa-si poata lasa masinile. 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
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- 19 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 1 
Proiect de hotarare privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare al 
Municipiului Timisoara domnului profesor doctor Bacanu Gheorghe. 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
 
 
   SUPLIMENTAR 2 
Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie 
al S.C. PIETE S.A. 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
 
 
    SUPLIMENTAR 3 
Proiect de hotarare privind componenta Conbsiliului de Administratie la S.C. 
COLTERM S.A. 
 
Dl. TOANCA:   Noi am initiat proiectul precedemt si acesta pentru ca doua colege de ale 
noastra consiliere judetene au trebuit sa se retraga fiind incompatibile. Ne cerem scuze ca 
le-am adus pe ultima suta de metri dar in acest material noi am votat o varianta propusa 
de colegii de la celelalte partide, care nu s-a luat in calcul. Pentru a insuma cele 3 hotarari 
ale COLTERM  amendamentul este : „ componenta Consiliului de Administratie al S.C. 
Colterm S.A. este :  -  Aurel Ulita, Florica Fasie, Ursulet Aurelian Eleodor, Serpe Emil, 
Haracicu Smaranda Maria, Andrei Orban, Pampu Petrica si Valea Emilian. 
 La toate 7 societati aflate in subordinea nostra trebuie sa implementam Ordonanta  
nr. 109 si acolo vom mai face niste reglaje. 
Dl. ORZA:  Domnul primar vorbea inainte de proportionalitate si  grupului din care fac 
parte i-ar reveni 2 pozitii la Colterm. Inteleg de la domnul Toanca ca se vor face iar 
modificari pe 109. cand se va intampla asta.  
Dl. SECRETAR: Dumneavoastra sunteti AGA. 
Dl. TOANCA:  Se va  face in momentul in care vom vota bugetul de venituri si cheltuieli 
si vom vota raportul de  activitate al societatilor. In mod normal daca nu am fi fost 
intarziati cu bugetul . 
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Dl. GEANA:  Am si eu o observatie de facut. Noi  , membri P.C. facem parte din alianta 
si nu avem nici un membru in consiliile de administratie. 
Dl. PRIMAR: Cand vom face reactualizarea tuturor consiliilor vom avea grija. 
Dl. PURCELD: La poz. 6 cred ca ati facut o omisiune : Birceanu Florin.  
Dl. TOANCA: Da  este ! A fost votat in ianuarie. 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru amendamentul domnului Toanca? 

- 19 voturi pentru 
Cine este pentru proiect  in intregime ? 
 - 18 voturi pentru 
 

SUPLIMENTAR 4 
Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr. 371/15.03.2012 privind 
componenta Consiliului de Administratie la S.C. Drumuri Municipale. 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
 
Va multumesc pentru participare si declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara. Va multumesc pentru participare. 
 
Dl.PRIMAR:  Si eu va multumesc pentru participare  si pentru colaborare domnule 
presedinte  
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
 
Cons. SIMION MOSIU             IOAN COJOCARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


