
 1

ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 
    PROCES-VERBAL 
  Incheiat astazi 14-05-2013 cu ocazia sedintei ordinare a 
  Consiliului Local al Municipiului Timisoara; 
 
 
 Presedinte de sedinta – Cons. MOSIU SIMION 
 Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 26; 
 Au absentat : Purceld Octavian; 
 Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul 
viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan 
Cojocari 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara 
Nr.963/ 09.05.2013 
 
 
 
          ANEXA  
         La Dispoziţia nr. 963 
        Din data de 09.05.2013 
 

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 
23.04.2013. 

2. Interpelările consilierilor locali. 
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului  Timişoara. 
4. Proiect de hotărâre privind trecerea terenurilor din Anexa 1 în domeniul public al 

Municipiului Timişoara. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 

criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2013, ale Regiei Autonome 
de Transport Timişoara. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi stabilirea taxei de concesiune la 
contractele de concesiune pentru terenul aferent garajelor edificate pe terenul 
Municipiului Timişoara/Statului Român, contracte încheiate între Municipiul 
Timişoara şi proprietarii garajelor. 

7. Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului situat în Timişoara str. 
Ciprian Porumbescu nr. 17. 

8. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Anexei 1 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 399/13.12.2011 privind modificarea contractelor de 
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concesiune/închiriere, având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor 
situate în Timişoara, Calea Martirilor nr. 51 (zona Braytim). 

9. Proiect de hotărâre privind completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări 
servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor 
autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002. 

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea componenţei  Comisiei de negociere cu 
terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 
managementului Filarmonicii „Banatul”. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc agrement, 
sport şi servicii hoteliere”, str. Avram Imbroane nr.56, Timişoara. 

13. Adresa nr. SC2013 – 011197/19.04.2013 a DULEDOR S.R.L. prin SCA Aron, 
Galanton şi Asociaţii” privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii 
Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 – privind stabilirea tarifelor de bază pe mp la 
chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

14. Adresa nr. SC2013 – 011510/23.04.2013 a S.C. Elaine S.R.L. privind plângerea 
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 – 
privind stabilirea tarifelor de bază pe mp la chiriile pentru spaţiile cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara. 

15. Adresa nr. SC2013 – 012386/30.04.2013 a GPG COMPANY SRL prin SCA 
Aron, Galanton şi Asociaţii privind plângerea prealabilă formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază 
pe mp la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 

16. Adresa nr. SC2013 – 010782/16.04.2013 a  Centrului de Perfecţionare, Instruire şi 
Formare a Specialiştilor  în Cadastru Agricol – Pifca referitoare la  plângerea 
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 – 
privind stabilirea tarifelor de bază pe mp la chiriile pentru spaţiile cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara. 

17. Adresa nr. SC2013 -011637/24.04.2013 a Societăţii Timişoara, referitoare la 
renovarea treptelor de la intrarea principală a Catedralei Mitropolitane din 
Timişoara. 
 

 
Proiectele de hotărâre de pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul 
Municipiului Timişoara – domnul NICOLAE ROBU. 
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DL. MOŞIU: Înainte de a trece la ordinea de zi domnul Primar doreşte să 
înmâneze câteva mici atenţii şi ne spună câteva cuvinte de recunoştinţă pentru echipa de 
baschet aici prezentă. 

DL. PRIMAR: Bună ziua tuturor şi mulţumesc pentru prezenţa la această 
şedinţă, îmi face o deosebită plăcere să putem avea astăzi alături de noi echipa care ne-a 
făcut cinste prin performanţele sale sportive, echipa clubului nostru, pe care îl susţinem 
financiar, Baschet Club, echipa de la categoria de vârstă sub 23 de ani. Performanţele 
sportive obţinute ne demonstrează că efortul nostru financiar a meritat şi ne dă speranţă 
că şi pe viitor vom reuşi să obţinem rezultate care să bucure timişorenii şi să aducă cinste 
Timişoarei. Sper ca urmând exemplul acestor bravi tineri şi echipa de seniori în care 
desigur se vor regăsi în perioada imediat uurmătoare o bună parte din cei care astăzi sunt 
la categoria sub 23 de ani au făcut performanţă şi echipa de seniori va face o performanţă 
la fel cum ne-a obişnuit să o facă. De asemenea îmi exprim speranţa că şi la celelalte 
ramuri sportive pe care noi le susţinem se vor obţine rezultate care să ne aducă bucurie, 
care să ne facă fericiţi, rezultate care să ne facă cinste şi să aducă un plus de prestigiu 
oraşului nostru. Premizele cred că sunt bune şi cred că ne putem declara acum, spre 
finalul primului an al legislaturii noastre mulţumiţi că suntem municiplaitatea care 
sprijină sportul cel mai substanţial. Felicitări echipei tehnice, felicitări jucătorilor, 
felicitări echipei de conducere şi tuturor celor care şi-au adus aportul. Vreau să mai spun 
că peste două săptămâni vom avea o festivitate asemănătoare la care vom premia 
baschetbalistele noastre de la aceeaşi categorie sub 23 de ani, care după cum ştiţi au 
devenit şi ele campioane. Daţi-mi voie să vă înmânez însemnele preţuirii noastre. 

DL. MOŞIU: Felicitări tuturor şi aş dori să felicit şi antrenorii, dl. Bolcu Mihai, 
Bota Cristian şi Andreicovici Tiberiu. Vă mulţumim în numele oraşului şi al nostru 
tuturor. 

Trecem la ordinea de zi şi începem prin aprobarea procesului verbal al şedinţei 
ordinare din data de 23.04.2013. Iniţiez procedura de vot:  

22 voturi pentru 
Având în vedere că avem multe puncte suplimentare dau cuvântul domnului 

primar să îşi spună punctul de vedere şi apoi trecem la vot. 
DL. PRIMAR:  V-aş ruga să acceptaţi suplimentar pe ordinea de zi un număr 

destul de mare de proiecte de hotărâre, am avut mult mai multe, dar am făcut o selecţie şi 
doar ceea ce prezintă caracter de urgenţă apare pe această listă.  

 
1. Adresa nr.SC2013 – 12941/10.05.2013 a Curţii de Conturi – Camera de 

Conturi a Judeţului Timiş privind  Raportul de control  încheiat în urma 
acţiunii “Controlul modului de utilizare a alocaţiilor bugetare pentru investiţii 
la unităţile administrativ-teritoriale” la Unitatea Administrativ –Teritorială 
Municipiul Timişoara pentru perioada 01.01.1990 – 31.12.2012, poate fi 
văzută la Direcţia Secretariat General –Serviciul Administraţie Locală  şi 
Direcţia Economică. 

2. Informarea Primarului Municipiului Timişoara privind  starea economică , 
socială  şi de mediu a Municipiului Timişoara 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al 
Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara. 
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4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local 
nr. 213/14.10.2003 privind  obiectivul “Incubator de Afaceri şi Centru de 
Transfer Tehnologic în Domeniul  Software Timişoara. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local 
al  Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. UBIT 
S.R.L. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare dintre Casa 
de Cultură a Municipiului Timişoara şi S.C. URSUS BREWERIES pentru 
realizarea filmului “Timişoara First Date”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare dintre Casa 
de Cultură a Municipiului Timişoara şi S.C. URSUS BREWERIES pentru 
susţinerea financiară a evenimentului cultural Festivalul de Jazz. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea 
protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea 
realizării proiectului „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”, finanţat în cadrul 
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”. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului  Timişoara în 
calitate de partener 16 la Proiectul „Addressing Key Challenges of Sustainable 
Urban Mobility Planning (CH4LLENGE )” şi aprobarea cofinanţării în 
valoare de 45.487,15 euro. 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării HCL nr. 250/12.07.2011 
privind aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru 
fondator la constituirea Asociaţiei „Timişoara Capitală Culturală Europeană”. 

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului nr.35 din strada Miloia 
Bl B1 sc.A. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea  actului constitutiv al S.C. RETIM 
ECOLOGIC SERVICE S.A.    

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, 
Regulamentului de serviciu şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea de 
gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului 
public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare 
modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din 
Municipiul Timişoara. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
114/28.09.2012 şi a Actului constitutiv al .S.C. INTERNATIONAL 
RECYCLING ENERGY S.A. 

15. Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administraţie a 
Spritalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu Timişoara  

16. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 136 din 
12.07.2005 cu acordul părţilor. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de 
administraţie a SC Colterm SA.  
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18. Adresa nr. SC2013 – 012211/29.04.2013 a Casei de Ajutor Reciproc a 
Pensionarilor  privind solicitarea de scutire de impozit pentru clădirea din Str. 
Bogdăneştilor nr. 4 şi Punctul de vedere  al Direcţiei Fiscale a Municipiului 
Timişoara privind motivarea respingerii cererii de acordare a scutirii prin 
Referatul nr. E12013 – 007247/25.03.2013. 

19. Informare privind deplasarea în Norvegia în luna aprilie 2013. 
La acestea se adaugă un pachet de 6 proiecte de hotărâre vizând reabilitarea termică 

a unor blocuri de pe Calea Şagului.  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 24” 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil 16 Decembrie 1989 nr. 79, 
sc. A, B, C” 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 52” 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 53 - 55” 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 35-37” 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 38, bl. 
15B” 

DL. MOŞIU: Votăm suplimentarea ordinei de zi cu proiectele enumerate de dl. 
Primar. Iniţiez procedura de vot:  

17 voturi pentru 
1 abţinere 
6 voturi împotrivă 
Supun la vot ordinea de zi în ansamblu. Iniţiez procedura de vot: 
22 voturi pentru 
4 voturi împotrivă 
 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
Interpelările consilierilor municipali 

 
D-NA TÎRZIU: Am o interpelare vis a vis de sesizările pe care le-am primit de la 

numeroşi cetăţeni din Timişoara referitor la situaţia lucrărilor din zona Podului 
Michelangelo. Aceşti cetăţeni sesizează mai multe aspecte şi prima interpelare ar fi dacă 
există un grafic al acestor lucrări şi unde poate fi consultat, unde este afişat acest grafic. 
Cetăţenii din zonă sesizează că nu se prea lucrează în zona Michelangelo, sau sunt foarte 
puţini muncitori care fac respectivele lucrări. Solicit de asemena analiza posibilităţii 
amplasării de cam,ere video de supraveghere exterioare, care pot fi conectate la internet 
şi bineînţeles pot reda în timp real ce fel de activităţi se desfăşoară în zona de lucrări a 
podului Michelangelo. 

DL. PRIMAR: Mă îndoiesc că se vede ce se întâmplă dincolo de acel gard de 
protecţie. Vă spun eu că se lucrează şi se lucrează foarte bine. Dacă o ţinem tot aşa 
terminăm lucrarea înainte de termen. Începutul a fost mai anevoios, au intervenit 
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elemente neprevăzute aşa cum se întâmplă atunci când avem elemente de construcţii, au 
fost găsite conducte care nu apăreau în nicio documentaţie, au fost găsite două canale, 
care de asemenea nu apăreau niciunde. Cu toate acestea, cu mobilizarea forţelor, inclusiv 
ale noastre proprii s-a reuşit să se avanseze într-un ritm bun. Vreau să vă spun că inclusiv 
la noapte este programat să se lucreze dacă trebuie până dimineaţă de către muncitorii de 
la Colterm pentru a desfiinţa un canal surpriză, care nu apărea în nicio documentaţie. 
Desigur că aceste obiecte care nu au făcut obiectul contractului trebuie să le gestionăm 
noi cu forţele proprii ca să nu ajungem în situaţia de a suplimenta valoarea contractului. E 
o lucrare mare, dificilă, dar facem tot ce ne stă în putinţă şi vă garantez că o monitorizez 
nemijlocit dincolo de toată monitorizarea care are loc oricum şi prin intermediul celor cu 
responsabilităţi în fişa postului de a face aşa ceva. 

DL. MOŞIU:  Deci lucrările sunt în grafic.  
DL. PRIMAR:  Putem să afişăm graficul, nu e nicio problemă. 
DL. ORZA:  Poate nu am fost destul de rapid la ordinea de zi s-a citit foarte 

repede, dar aş vrea să atrag atenţia asupra unei chestiuni tot de procedură, legată de 
regulament şi de administraţie. Cu siguranţă că erau câteva puncte importante, cum sunt 
cele cu reabilitarea termică şi cele care au legătură directă sau indirectă cu finanţări 
europene. Două lucruri aş dori să spun: atunci când e de numit o persoană într-un consiliu 
de administraţie, totuşi să nu se treacă dinainte numele, indiferent dacă el se va vota după 
sau nu. Cred că e o chestiune absolut normală să se facă nominalizarea din plen fie că o 
face cineva din opoziţie sau de la putere.  

DL. PRIMAR: La care consiliu vă referiţi? 
DL. ORZA:  Păi e acesta la Spitalul Clinic de Urgenţă. Cred că era bine să se 

treacă cu puncte puncte. Cred că asta e procedura normală, să se facă nominalizarea în 
plen. Să nu apară că omul consiliului local e pus de executiv pentru că totuşi sunt două 
instituţii diferite. Propunerea trebuie să o facă Consiliul local, fie că o face majoritatea, 
fie opoziţia, asta e o chestie de procedură, să se păstreze măcar aparenţa de independenţă 
a Consiliului Local.  

În al doilea rând proiectul de hotărâre cu un regulament, e stipulat şi în legea 
administraţiei, când e vorba de regulamente ar fi bine să fie afişate din timp şi dacă se 
cere sau nu dezbatere publică să se facă sau nu, dar e bine ca regulamentele în general să 
nu mai apară ca punct suplimentar chiar în ziua şedinţei. E o chestiune de regulament 
legat de domeniul public asupra căruia cetăţenii ar putea fi interesaţi să vină cu propuneri 
şi cu amendamente. Oricum s-a votat ordinea de zi, dar sper ca regulamentele în general 
să fie afişate cu 10 zile înainte pe site pentru ca oamenii să poată cere dezabatere sau nu.  

DL. JICHICI: Revin la o solicitare pe care am făcut-o în urmă cu mai multe 
şedinţe legată de plasarea unei oglinzi la intersecţia dintre Bv. Revoluţiei din 1989 şi N. 
Filipescu. Este vorba de locul unde se face stânga de pe bulevard peste liniile de tramvai, 
vizibilitatea este 0 din cauza refugiului. N-am primit niciun răspuns de la Serviciul de 
transport, dar nici nu s-a întâmplat nimic acolo şi aş dori să ştiu care este situaţia.  

DL. MOŞIU:  Şi eu aş dori să revin la două interpelări mai vechi, una este legată 
de Podul Decebal, într-adevăr am primit un răspuns pe câteva zeci de pagini cum că nu se 
poate reface iluminatul sau că este prea scump. V-aş ruga dacă aţi putea să îl treceţi pe 
lista de sponsorizări pe lângă clădirile din centru şi Podul decebal. A fost superb iluminat 
la un moment dat, începe sezonul turistic şi este chiar păcat că nu scoatem în evidenţă 
câteva valori de arhitectură.  
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În urmă cu trei luni, dacă nu mă înşel, cred că foarte bine intenţionat aţi dispus un 
control legat de semaforizare şi semnalizare şi totul a rămas în ceaţă. Urmau să se numere 
semnele de circulaţie. Sper că nu durează 15 ani cât este şi contractul. Am primit iarăşi un 
răspuns curios, pe o singură stradă s-au demontat 40 de semne de circulaţie. Fiind 1100 
de străzi în Timişoara, dacă ne rezumăm că ar fi în plus doar 10 am ajunge la 10000. Ce 
se întâmplă? Mai aveţi vreo noutate? E interesant pentru bugetul oraşului 1-2 milioane de 
euro sau nu? 

DL. PRIMAR: Pot să vă spun că e în curs de introducere pe inventar, pentru că din 
păcate nu a existat aşa ceva, tot ce există pe toate străzile. La Serviciul transporturi 
operaţiunea este făcută, documentaţia este predată către Direcţia Clădiri, Terenuri şi 
Dotări Diverse care este singura abilitată să gestioneze elemente de patrimoniu şi care cu 
implicarea unui expert autorizat, conform prevederilor legii, va lua în inventar absolut tot 
ce există pe străzi, în maniera cea mai serioasă. Nu putem să extrapolăm calculul făcut de 
dvs., oricât a păcătuit societatea Rosign, sunt un număr redus de străzi pe care au fost 
acele excese în privinţa numărului de semne. Nu putem să considerăm că pe toate străzile 
oraşului s-au produs astfel de excese. Noi trebuie să avem grijă de banul public şi niciun 
semn măcar nenecesar nu trebuie să fie montat doar pentru ca cineva să încaseze un ban 
de pe urma acelei montări. Sigur că vom sosi la momentul unei licitaţii publice, pentru că 
numai prin licitaţie putem să contractăm furnizorul de servicii de tipul acesta pentru 
perioada care urmează.  

DL. CIUHANDU: Am câteva chestiuni punctuale pentru executiv. Aş dori să ştiu 
cam în ce stadiu se află proiectul cu sensul giratoriu din Calea torontalului, intrarea 
dinspre Cenad. Acolo încă este o problemă. Ştiu că am aprobat nişte hotărâri de consiliu 
prin care trecea o parte de teren la noi sau la drumuri, nu mai ştiu exact care era forma. 
Ar fi bine dacă s-ar putea urgenta puţin până în toamnă sau în primăvară pentru că e o 
problemă.  

Tot în acea zonă există o problemă estetică, am înţeles că s-a şi făcut un concurs 
pentru intrările în oraş, pe partea dreaptă cum vii dinspre Cenad sunt mormane întregi de 
pământ care zac de ani de zile, cel puţin 15 ani ştiu eu şi nu s-a luat nicio măsură nici pe 
vechea administraţie şi am zis că poate acum se pot lua nişte măsuri pentru că e o intrare 
în oraş şi arată urât. 

Ultimul punct pe care aş dori să îl spun este că sunt printre cei care am susţinut şi 
voi susţine întotdeauna SDM-ul să fie ajutat şi să facem din el o societate cu adevărat 
rentabilă însă cred că, având în vedere faptul că le-am aprobat nişte bani care au însemnat 
pentru ei o gură de oxigen mişcările pe Cloşca sunt de la încet la foarte încet. Nu mi se 
pare normal. Avem toate pârghiile de control asupra acestei societăţi şi chiar aş vrea să 
văd că se lucrează pentru că cetăţenii din zonă deja sunt saturaţi şi vor să se termine 
odată. Acelaşi lucru vreau să vi-l spun şi legat de Michelangelor, nu vreau să vă 
contrazic, d-le Primar, dar întâmplător trec de cel puţin 3 ori pe zi pe acolo şi se lucrează, 
dar în ritmul în care se lucrează, iar într-o zonă în care nu există locuinţe, ca fapt divers 
vă spun că un coleg de-al dvs. dl. Oprescu a redus termenul de execuţie la 6 luni, la un 
pasaj exact de genul care se face la Michelangelo. Cred că acolo sunt deja 2 societăţi de-
ale noastre implicate şi eu zic să puneţi puţină presiune pentru că dacă se merge pe un an 
şi 4 luni sau un an şi 6 luni cât e proiectul acolo, şoferii nu sunt încântaţi. Sunteţi şi dvs 
şofer şi e dureros ce se întâmplă acolo. 
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DL. PRIMAR: Referitor la Michelangelo noi încercăm să reducem termenul 
prevăzut prin contract. Am avut parte şi de o vreme nefavorabilă şi nu s-a putut începe 
decât cu o anumită întârziere, începutul a fost anevoios şi din partea firmelor care au 
câştigat în consorţiu acea lucrare, aspectele birocratice au consumat şi ele o parte din 
timp, până am reuşit să le plătim avansul şi după ce i-am criticat zi de zi la briefing-urile 
de presă, eu pot să mă declar mulţumit în momentul de faţă de cum se lucrează şi vă 
garantez că sunt un tip foarte exigent în acestă privinţă. Nu trebuie judecat după numărul 
de oameni care sunt la un moment dat într-o zonă pentru că uneori lucrează numai 
utilajele. Nu pot fi 10 utilaje, din motive tehnice. Eu am fost acolo, diconlo de gard şi am 
văzut la faţa locului. Dacă se va continua în acest ritm vă garantez că lucrarea va fi 
terminată înainte de termen. Nu vă pot aduce garanţia că se va lucra în acest ritm, dar vă 
pot da garanţia că voi pune toată presiunea de care sunt capabil pe ei pentru a se lucra. 

Legat de strada Cloşca, astăzi am fost şi acolo pe şantier şi astăzi s-a lucrat pe 
strada Cloşca. Nu m-am dus la ora care se anunţase cumva că voi face o vizită, când am 
aflat că se ştie nu m-am mai dus la ora respectivă, dar astăzi s-a lucrat. Ieri şi în alte zile 
poate nu s-a lucrat suficient şi eu am o mare nemulţumire faţă de SDM pe care o exprim 
şi aici faţă de dvs. Noi am aprobat majorarea de capital, am aprobat inclusiv acordarea 
avansului pentru lucrarea de pe Muzicescu câştigată la licitaţie de către SDM, din păcate 
abia astăzi şi-au finalizat actele pentru a se putea  face o primă încasare. Dacă le-a trebuit 
atâta timp pentru a-şi face documentele să încaseze banii din majorarea de capital este 
evident că acolo e o mare problemă. Le-am spus mereu că vom ajunge la soluţii radicale 
dacă nu voi vedea o îmbunătăţire a lucrurilor după ce la următoarea şedinţă de consiliu 
vom da girul final pentru crearea noii societăţi prin fuziunea SDM cu ADP. Vom avea o 
nouă organigramă cu această ocazie, vom avea o structură managerială care sperăm că va 
reuşi să ne dea satisfacţie, să onoreze defapt misiunea pe care această societate o are. Nu 
avem niciun interes să ţinem vreo societate doar ca să avem o gaură neagră care să ne 
absoarbă banii. Avem ce face cu banii. Avem suficiente proiecte pe care Timişoara le 
necesită. Fiţi convins că sunt foarte implicat pe teren şi cunosc realităţile aşa cum sunt 
ele. Nu am informări indirecte ca să pot fi trişat. 

DL. RUŞEŢ: În urma întâlnirilor cu cetăţenii din zona Mehala mai ales, s-au 
ridicat câteva probleme printre care şi cea despre care s-a discutat deja referitor la str. 
Cloşca. S-a solicitat montarea unei semafor la intersecţia dintre str. Cloşca şi str. 
Muntenia, eventual Comisia de Circulaţie să analizeze această situaţie. De asemenea s-a 
făcut o sesizare referitor la o parcare în exces pe str. Ovidiu Balea, dacă se poate să se 
verifice, poate e un sediu de firmă acolo şi sunt foarte multe maşini. De asemenea 
referitor la baza sportivă de pe Mircea cel Bătrân, am înţeles că este în proces de preluare 
în patrimoniul privat al Primăriei, dar să putem da un răspuns cetăţenilor din zonă. De 
asemenea mai avem o propunere ca în sensul giratoriu de pe strada Cloşca, intersecţia cu 
Alexandrescu să se monteze un ceas ambiental în mijlocul intersecţiei. Mai avem o 
propunere din partea celor care locuiesc la blocuri, mai ales, ca primăria să informeze 
cetăţenii despre starea blocurilor care au fost aprobate  la reabilitare, eventual ce au ei de 
făcut şi chestiuni de genul acesta.  

Mai este o problema legată de staţia de Autogară de la Sinaia din spatele Catedralei 
Kuttl, deranjează cetăţenii din zonă fiind multe autobuze. 

Încă o propunere referitor la limitarea tonajului, să fie mai mic de 3,5 tone pe strada 
Rădulescu. 
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DL. PRIMAR:  Veţi primi răspuns în scris. O parte din lucrurile pe care le-aţi 
sesizat sunt rezolvate, altele sunt în curs de rezolvare. Am omis să îi spun domnului 
consilier Ovidiu Ciuhandu vis a vis de situaţia de pe Calea Torontalului. Nu putem face 
acel giratoriu pentru că nu e rezolvată problema proprietăţii. Acolo despre asta este vorba 
şi de aceea a rezultat această situaţie extrem de ciudată şi absurdă de-a dreptul pe care o 
vom corecta. Din păcate nu merge aşa de repede procedura pe care trebuie să o 
parcurgem pentru a rezolva problema de proprietate. Avem o situaţie asemănătoare şi la 
ieşirea spre Săcălaz unde se trece de la 4 benzi la 2 benzi. Explicaţia este că acolo s-a 
încheiat zona aflată în jurisdicţia municipalităţii. De acolo înspre Săcălaz, chiar dacă încă 
suntem în Timişoara porţiunea de drum aparţine Companiei Naţionale de Autostrăzi şi 
drumuri naţionale. Am făcut demersurile pentru a trece la municipalitate şi acea porţiune, 
dar merge foarte greu treaba aceasta. Abia astăzi am reuşit să rezolvăm o problemă 
similară în altă parte a oraşului. 

 
 

                                                     PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:  
 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului  Timişoara. 
 
Dl. MOŞIU:  Supun la vot proiectul.   
-Cine  este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 

- 4 voturi impotriva 
 

         Materialul a fost retras inainte de sedinta si s-a omis scoaterea lui de pe 
ordinea de zi, deci nu s-a adoptat nici o hotarare. 
 

 
                                                   PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:  
 
Proiect de hotărâre privind trecerea terenurilor din Anexa 1 în domeniul public al 
Municipiului Timişoara. 
 
Dl. MOŞIU:  Supun la vot proiectul.   
-Cine  este pentru? 
Se numără voturile: -22  voturi pentru 
 
                                                PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
criteriilor şi obiectivelor de performanţă pentru anul 2013, ale Regiei Autonome de 
Transport Timişoara. 
 
Dl. RUŞEŢ:  Analizând documentaţia privind indicatorii şi criteriile de performanţă pe 
baza cărora s-a fundamentat bugetul am găsit după părerea mea câteva neconcordanţe şi 
aş prezenta doar unele. Şi anume în tabelul cu indicatorii fizici apar următoarele 
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informaţii: Parcul mijloacelor de transport în comun, de inventor, 256 de bucăţi, ore de 
circulaţie pe an 585.620, pe 2013.  Ceea ce înseamnă că un mijloc de transport lucrează 
aproximativ 6 ore/zi şi în lista cu criteriile de performanţă specifice cu o pondere de 
aproximativ 10%, apare numărul de incidente de circulaţie din vina personalului propriu. 
În valoare de 376/an, ceea ce înseamnă că ne asumăm cel puţin un incident care să o 
spunem este un accident pe mijloacele de transport, nu poate fi altceva. Ne asumăm cel 
puţin unul pe zi pe unitate pe RATT şi dacă raportăm la mijloacele de transport 256, 
înseamnă că la fiecare 2 ani fiecare mijloc de transport are 3 accidente.  Deci cam 1,5/an, 
ceea ce mie mi se pare un indicator puţin cam lejer. Plus că un indicator de performanţă 
repet cu o pondere de 10% ca şi criteriu. 
Dl. GOIA: La prima întrebare.  Noi avem sechestru asigurator pus pe Parcul de Inventar 
tramvaie pe anul 2008-2009. Noi nu putem să le scoatem, le-am scos din funcţiune prin 
hotărâri ale Consiliului de Administraţie dar le avem în parcul de inventar pe mai departe.  
Suntem obligaţi să le menţinem în stare de conservare până când acel sechestru datorită 
TVA unde suntem în proces la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie se va finaliza.  Şi atunci 
raportul care se face, se face pe coeficientul de stare tehnică a  parcului. Şi ne raportăm 
nu la coeficientul de utilizare a parcului ci la coeficientul de stare tehnică a parcului şi 
raportat la cele care nu sunt sechestrate. Deci acolo apare neconcordanţa. Din inventar în 
contabilitate trebuie să existe mai departe. Ele sunt scoase din funcţionare prin hotărâre 
de consiliu de administraţie, le-a trecut în conservare. Acolo apare neconcordanţa sesizată 
de dvs.  La a doua întrebare vis a vis de incidentele de circulaţie au fost chiar mai multe, 
din 2008 în schimb, s-au redus în fiecare an, chiar mai multe au fost din vina angajaţilor 
noştri şi datorită traficului general şi datorită stării tehnice a parcului, ale celui de 
troleibuze în anii 2008-2009, aceste evenimente odata cu starea tehnică a parcului pe 
autobuze şi troleibuze au scăzut, iar pe tramvaie continuă să fie destul de ridicate. Ne-am 
propus reducerea lor pe mai departe.  
Dl. RUŞEŢ:  Da dar asta înseamnă că fiecare dintre noi pe autoturismul propriu să ne 
asumăm aproximativ un accident pe an.  Să nu spun 1,5, pentru că minim o oră stăm 
fiecare în traseu, în drum spre servici, în drum spre casă ţi poate mai avem încoace sau 
încolo la şedinţele consiliului. Deci o oră şi la 6 ore nu este o diferenţă foarte mare mai 
ales dacă spunem că tramvaiele merg totuşi pe şine şi nu prea au probleme de cedează, de 
prioritate cu alte intersecţii.  
Dl. JICHICI: Am câteva întrebări de natură financiară.  Care este motivul pentru care la 
obiectivele de performanţă având în vedere că în 2012 productivitatea muncii- cifră de 
afaceri/nr. de salariaţi sau  altfel spus cifra de afaceri/salariat a fost 71.000 de ce se 
propune un nivel de referinţă pentru 2013 de 61.000?  Mie nu mi se pare normal ca în 
condiţiile în care în anul trecut am avut 71.000 să acceptăm ca şi obiectiv de performanţă 
să acceptăm un minim de 61 de mii. Asta înseamnă că din punct de vedere al obiectivului 
de performanţă o scădere de aproximativ 15%  a  cifrei de afaceri/ salariat este 
acceptabilă şi e conformă cu obiectivul de performanţă.  Mie  nu mi se pare normal acest 
lucru. Care este motivaţia financiar-contabilă a acceptării unui grad de maxim 60% 
îndatorare în condiţiile în care anul trecut gradul de îndatorare a fost de 19%? Altfel spus 
dacă în 2013 va creşte gradul de îndatorare cu 41% faţă de 2012, înseamnă că suntem în 
obiectivele de performanţă? Mie mi se pare că aici sunt nişte lucruri care economic ca 
manager de societate eu nu le văd deloc în regulă.  
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Dl. GOIA: La ultima întrebare.  Acolo unde dvs. Vedeţi gradul de îndatorare este o 
măsură a Camerei de Conturi vis a vis de transferul creditului de la municipalitate înapoi 
la regia de transport un credit de 17 milioane de euro care s-a transferat dvs. Ştiţi bine 
anul trecut în martie la municipalitate. Dacă acest credit va reveni din nou la RATT acest 
grad de îndatorare creşte.  Şi nu-l putem menţine la 19% cu ceea ce avem noi credite, 
creanţe, furnizori pe cheltuielile curente.  Şi acest credit dacă revine înapoi prin măsura 
lăsată de Camera de Conturi gradul de îndatorare ajunge undeva la 57%-58%.  Măsura 
Camerei de Conturi va fi finalizată probabil în primul semestru şi în funcţie de cum 
revine sau nu revine acest grad de îndatorare va fi 57% sau 19%  sau 20% cum a fost şi 
anul trecut când nu am avut acest credit la noi. La prima întrebare, legat de 
productivitatea muncii, dacă vă amuntiţi bine restructurările succesive pe care noi le-am 
făcut şi am umblat doar la numărul de salariaţi, începând din 2008 de la 1500 şi am ajuns 
la 900. Această productivitate a muncii nu la unităţi valorice, la cifra de afaceri care ne-a 
scăzut de fapt, dacă vă amintiţi în fiecare an lucru care s-a întâmplat, e prima dată anul 
acesta când ne propunem o cifră de afaceri măcar la nivelul anului 2012 să zicem cu un 
procent foarte mic crescut, nu vom putea realiza acea prodctivitate a muncii la care dvs. 
Aţi făcut referire.  
Dl. JICHICI: Dvs. Sfidaţi puţin legile matematicii. Îmi spuneţi că în condiţiile în care 
păstraţi aceeaşi cifră de afaceri şi v-a scăzut numărul de angajaţi dvs. Nu puteţi păstra 
acest indicator, ori nu mă pricep eu la matematică ori ceva nu e în regulă aici cu logica. 
Mie mi se pare din contră că în condiţiile enumerate de dvs. Ar trebui să crească cifra de 
afaceri/angajat.  
Dl.GOIA: Vă repet numărul de personal nu mai scade începând de anul acesta, a mai fost 
doar o singură concediere individuală. Dacă la numărător păstrezi o valoare aproximativ 
egală cu 2012 la numitor acolo nu mai avem posibilitate să reducem această structură.  
Dl. JICHICI: Dar în buget eu am văzut că dvs aţi bugetat o creştere de cca. 3% a cifrei 
de afaceri. 
Dl. GOIA:  Da, ne-am propus treaba aceasta.  
Dl. JICHICI:  Şi atunci de unde rezultă o scădere de 15% a cifrei de afaceri/angajat? Eu 
asta întreb că sunt nişte cifre puse aici care pentru mine nu fac sens şi vorbesc din 
perspectiva unui manager de companie.  
Dl. GOIA:  Numărul de personal pe parte de personal de bord şi ultima dată la ultima 
şedinţă de plen în martie, am crescut numărul şoferilor de autobuz,   deci nu putem merge 
din ce estimăm anul acesta, cu un personal care să fie în continuare sub 900 de persoane 
dacă sarcinile de transport pe Regia de transport ca operator vor creşte, programele de 
circulaţie modificate în acest sens cer personal suplimentar. Avem acele curse regulate 
speciale care ne cer personal mai mult, déjà am crescut cu 20 de personae la ultima 
hotărâre, o să venim probabil începutul lunii iunie din nou cu personal de bord şi mai ales 
pentru partea de autobuze nu pentru partea de tramvai şi troleibuze. Unde parcul este 
limitat şi personalul de bord ca atare este cel pe care-l avem prin normativele date pentru 
asigurarea acestor programe de circulaţie. Deci la autobuze doar s-a întâmplat această 
creştere şi va mai creşte mai departe personalul. Şi atunci acea diferenţă pe care dvs o 
sesizaţi până la 15%, o veţi vedea la sfârşitului anului că e aproape cea prognozată de noi 
în evidenţele noastre.  
Dl. MOŞIU:  Supun la vot proiectul.   
-Cine  este pentru? 
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Se numără voturile:  -14  voturi pentru 
- 6 voturi impotriva 
- 2 abtineri 

 
 
                                              PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi stabilirea taxei de concesiune la 
contractele de concesiune pentru terenul aferent garajelor edificate pe terenul 
Municipiului Timişoara/Statului Român, contracte încheiate între Municipiul 
Timişoara şi proprietarii garajelor. 
 
Dl. MOŞIU:  Supun la vot proiectul.   
-Cine  este pentru? 
Se numără voturile:  -19 voturi pentru 

-5 voturi impotriva 
 
                                                 PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului situat în Timişoara str. 
Ciprian Porumbescu nr. 17. 
 
Dl. MOŞIU:  Supun la vot proiectul.   
-Cine  este pentru? 
Se numără voturile: -24  voturi pentru 
           -  1 vot impotriva 
  
                                                  PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Anexei 1 din Hotărârea 
Consiliului Local nr. 399/13.12.2011 privind modificarea contractelor de 
concesiune/închiriere, având ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor situate 
în Timişoara, Calea Martirilor nr. 51 (zona Braytim). 
 
Dl. MOŞIU:  Supun la vot proiectul.   
-Cine  este pentru? 
Se numără voturile:  - 25 voturi pentru 
 
                                                 PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări 
servicii, proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor 
autonome de interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara, care urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002. 
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Dl. MOŞIU:  Supun la vot proiectul.   
-Cine  este pentru? 
Se numără voturile:  -24 voturi pentru 
 
 
 
 
 
                                             PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  modificarea componenţei  Comisiei de negociere cu 
terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
 
Dl. MOŞIU:  Supun la vot proiectul.   
-Cine  este pentru? 
Se numără voturile:  -23 voturi pentru 
 
                                             PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a 
managementului Filarmonicii „Banatul”. 
 
Dl. MOŞIU:  Supun la vot proiectul.   
-Cine  este pentru? 
Se numără voturile:  25 voturi pentru 
 
                                                 PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Parc agrement, 
sport şi servicii hoteliere”, str. Avram Imbroane nr.56, Timişoara. 
 
Dl. MOŞIU:  Supun la vot proiectul.   
-Cine  este pentru? 
Se numără voturile: -21  voturi pentru 
   -3 voturi impotriva 
 
                                              PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2013 – 011197/19.04.2013 a DULEDOR S.R.L. prin SCA Aron, 
Galanton şi Asociaţii” privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii 
Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 – privind stabilirea tarifelor de bază pe mp la 
chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
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Dl. MOŞIU:  Supun la vot menţinerea hotărârii.   
-Cine  este pentru? 
Se numără voturile: -19  voturi pentru 
   - 3 voturi impotriva 
 
                                              PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2013 – 011510/23.04.2013 a S.C. Elaine S.R.L. privind plângerea 
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 – 
privind stabilirea tarifelor de bază pe mp la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara. 
 
Dl. MOŞIU:  Supun la vot menţinerea hotărârii.   
-Cine  este pentru? 
Se numără voturile: -18  voturi pentru 

- 3 voturi impotriva 
- 1 abtinere 

 
                                              PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2013 – 012386/30.04.2013 a GPG COMPANY SRL prin SCA Aron, 
Galanton şi Asociaţii privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii 
Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe mp la 
chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
 
Dl. MOŞIU:  Supun la vot menţinerea hotărârii.   
-Cine  este pentru? 
Se numără voturile:  -18 voturi pentru 

- 4 voturi impotriva 
- 1 abtinere 

 
                                                PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2013 – 010782/16.04.2013 a  Centrului de Perfecţionare, Instruire şi 
Formare a Specialiştilor  în Cadastru Agricol – Pifca referitoare la  plângerea 
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 71/26.02.2013 – 
privind stabilirea tarifelor de bază pe mp la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara. 
 
Dl. RUŞEŢ: Având în vedere că această asociaţie are drept scop organizarea de training-
uri, de cursuri, seminarii ştiinţifice şi colaborează şi cu diverse instituţii mă gândesc că 
poate executivul găseşte o formulă de micşorare a tarifului de la 6 euro/mp la mai puţin la 
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un minim pe instituţii similare mai ales că a fost într-o stare destul de proastă când au 
preluat şi au investit în amenajare. Dacă este posibil.  
Dl PRIMAR:  Nu cred că este oportun să mai facem acum lucruri de genul acesta. Este o 
activitate aducătoare de venituri, domeniul cadastral ştim cu toţii că e unul care chiar 
aduce venituri, haideţi să ne preocupăm mai mult să aducem venituri la primărie decât să 
lăsăm să meargă banii înspre alţii când ei se cuvin a ajunge la noi.  
Dl. MOŞIU:  Supun la vot menţinerea hotărârii.   
-Cine  este pentru? 
Se numără voturile: -18   voturi pentru 

- 3 voturi impotriva 
- 1 abtinere 

 
                                                   PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2013 -011637/24.04.2013 a Societăţii Timişoara, referitoare la 
renovarea treptelor de la intrarea principală a Catedralei Mitropolitane din 
Timişoara. 
 
Dl. MOŞIU:  Am luat la cunoştinţă.  
 
                                    PUNCTE SUPLIMENTARE ALE ORDINEI DE ZI:  
   
                                                     SUPLIMENTAR 1:  
 
Adresa nr.SC2013 – 12941/10.05.2013 a Curţii de Conturi – Camera de Conturi a 
Judeţului Timiş privind  Raportul de control  încheiat în urma acţiunii “Controlul 
modului de utilizare a alocaţiilor bugetare pentru investiţii la unităţile 
administrativ-teritoriale” la Unitatea Administrativ –Teritorială Municipiul 
Timişoara pentru perioada 01.01.1990 – 31.12.2012, poate fi văzută la Direcţia 
Secretariat General –Serviciul Administraţie Locală  şi Direcţia Economică. 
 
Dl. SECRETAR:  Materialul poate fi consultat la Secretariatul Consiliului Local sau la 
Direcţia Economică.  Vă stă la dispoziţie. 
Dl. PRIMAR:  Materialul e amplu, Curţii de Conturi îi place la Primăria Timişoara, are 
ce să găsească pe aici, aşa cum pescarii se duc unde ştiu că e peşte.  Sunt multe neregului 
care s-au realizat de-a lungul timpului, din păcate am avut de tras ponoase eu ca primar şi 
dvs ca făcând parte din echipă. Multe nereguli vor trebui să-şi găsească soluţii în 
legislatura aceasta.  Ştiţi bine câte lucruri a trebuit să dispun în zona executivului, ca 
urmare a sesizărilor Curţii de Conturi. În Decizia nr.39/07.05.2013 Curtea de Conturi 
constată: 1.neconducerea şi neorganizarea evidenţei contabile analitice şi evidenţei 
tehnico-operative. 
2. Evidenţa contabilă nu s-a condus şi organizat conform Normelor Metodologice, a 
Planului de conturi şi instrucţiunilor de aplicare a acestuia.  
3. Neinventarierea obiectelor în curs pe stadii de execuţie. 
4. Nu au fost stabiliţi indicatorii de performanţă pentru activităţile desfăşurate în entitate 
în vederea monitorizării eficacităţii şi atingerii obiectivelor.  
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5. Nerealizarea integrală a Planului anual de audit public intern, contrar prevederilor 
Legii 672/2002 şi neîncadrarea în fondul de timp alocat fiecărei misiuni de audit.  
6. Ineficienţa utilizării resurselor umane, materiale, financiare alocate unui 
program/proiect/activitate sau ineficienţa sistemului de control intern şi a procedurilor 
urmate pentru realizarea programului/proiectului/activităţii auditate.  
7. Nerespectarea clauzelor contractuale stabilite prin contractul de achiziţie publică 
referitoare la cantitatea şi calitatea bunurilor livrate/lucrărilor executate/serviciilor 
prestate şi/sau la termenele stabilite.  
8. Nu au fost luate în termen toate măsurile legale în vederea recuperării creanţelor.  
Curtea de Conturi a  decis:   Luarea măsurilor legale în vederea asigurării cunoaşterii 
situaţiei reale a activelor fixe corporaleîn curs de execuţie.   Luarea măsurilor legale în 
vederea asigurării reflectării corecte în conturile de ordine şi evidenţă a garanţiilor de 
bună execuţie constiuite.  Inventarierea studiilor de prefezabilitate, de fezabilitate, 
proiectelor şi altor studii aferente obiectivelor de investiţii neîncepute în vederea stabilirii 
priorităţilor din programele de dezvoltare.  Luarea de măsuri privind calculul 
înregistrarea facturarea şi încasarea penalităţilor de întârziere de la SC ZAM GRUP SRL 
în conformitate cu prevederile contractului de servicii nr.74/26.02.2009.  Elaborarea unei 
proceduri de lucru operaţionale privind încasarea veniturilor bugetului local din penalităţi 
de întârziere, precum şi dispunereaa măsurilor de încasare a tuturor veniturilor bugetului 
local din penalităţi de întârziere în cuantumurile stabilite.  Termen de realizare şi de 
raportare: 30.08.2013. Eu am început reorganizarea internă în instituţie astfel încât să 
corectăm ce s-a constatat şi dorim ca viitoarele controale care vor viza mandatul meu de 
primar să nu conducă la asemenea concluzii privind neregului în desfăşurarea activităţii. 
Eu am fost ordonator de credite şi nu am avut parte de rapoarte de acest gen. Şi doresc ca 
şi în primărie la final de mandat să pot spune acelaşi lucru. Avem mari probleme la 
capitolul resurse umane.  Avem zone în care lucrurile nu merg aşa cum ar trebui şi 
România stă în continuare în genunchi şi acceptă măsurile impuse de FMI mă refer la 
blocarea posturilor.  În loc să fim lăsaţi să ne manifestăm în cadrul unui buget de 
cheltuieli de personal trebuie să stăm într-o schemă extrem de rigidă de ani de zile şi să 
ne mulţumim cu ce avem.  
Dl. ŢOANCĂ:  Nu mai scrieţi domnule primar Sala Consilierilor scrieţi Sala Curţii de 
Conturi, fiindcă e blocată de 5 luni, nu se poate intra, nu mi se pare normal să blocaţi 
activitatea a 27 de consilieri. A fost o idee nefericită.  Probabil că ne vor ţine 12 luni din 
12 pe an.  
Dl. PRIMAR:  În primărie e o lipsă acută de spaţii şi am făcut acest lucru când a fost 
prima misiune la începutul mandatului, nu mi-am închipuit că vor fi un şir de misiuni. De 
ieri avem o nouă misiune, de la Arad.  Pentru că s-a decis ca municipiile reşedinţă de 
judeţ să fie audidaţi de specialişti din alte judeţe.  Noi trebuie să punem la dispoziţie un 
spaţiu. Vă promit că voi analiza şi alte variante constatând că durează mult acest şir de 
misiuni.  
Dl. JICHICI: Ce controlează această nouă misiune? 
Dl. PRIMAR:  Se verifică anul 2012 acum.  Nu e nimic neobişnuit să se reia controlul pe 
aceeaşi perioadă.  
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                                                     SUPLIMENTAR 2:  
Informarea Primarului Municipiului Timişoara privind  starea economică , socială  
şi de mediu a Municipiului Timişoara. 
 
Invitat: Bună ziua. Protecţia mediului de pe Şantierul Michelangelo. Domnule profesor 
49% au trăit clipe plăcute când aţi ajuns primar.  Dezamăgirea a fost profundă când am 
trecut pe pod şi am văzut tehnologia aplicată la modernizarea acestui nod rutier. Nu se 
folosea nimic din ce se studiază în manualele universitatii si nu exista o rampa de spalare 
pentru masinile care intra si ies din santier , nu exista sistem de stropire in zonele unde se 
degaja praful, iar masinile care circula pe banda alaturata preiau toate  acestea si le poarta 
in tot orasul. Nu as vrea sa va dau eu sfaturi. 
 Daca Continentalul nu polueaza Timisoara dupa cum chiar dumneavoastra ati 
spus, atunci rezulta ca la Timisoara nu exista nici o institutie  care sa polueze. Atunci de 
ce mai puneti taxe? 
 Pozele anexate ne indruma spre situatia din santier. 
DL. PRIMAR; Pozele facute , le voi prezenta si arata  ca acolo se munceste. Unde se 
lucreaza pe astfel de santiere, se produce  si mizerie si praf.  Daca noi am fi avut bani, 
exista solutii tehnice de realizare de supratreceri in regim provizoriu. 
 Loc de mai bine in organizarea santierelor din Romania, exista dar miza mare este 
ca Timisoara sa ajunga sa aibe un subpasaj in acea zona. 
 Referitor la firma Continental eu am spus in repetate randuri ca putem discuta de 
poluare prin prisma unor masuratori facute cu laboratoare autorizate. Parametri de mediu 
care intra in categoria considerata oficial a reprezenta elemente poluante se incadreaza in 
limite. Se produce un miros care nu e dat de substante masurabile care fac parte din acel 
nomenclator.Trebuie sa luam o decizie. Nu Robu i-a dat aprobare sa functioneze si sa 
investeasca acolo. 
 Nu se poate interveni decat cu suport juridic. 
Eu am cerut tuturor companiilor din Timisoara sa aibe grija  sa nu polueze si nici 
mirosuri  nelacute sa nu degaje in atmosfera.  
 Taxele care vor trebui platite conform hotararii pe care sper ca o vom adopta nu 
se refera la taxe catre cei ce depasesc pregurile admise la diversele substante 
problematice ci se aplica celor care se incadreaza in limite dar care produc un anumit 
deranj. 
Dl. MOSIU :  La Michelangelo cred ca o instalatie de spalat cauciucurile sub presiune 
cred ca ar fi benefica si pentru oras. 
Dl. ORZA:   Drumarii in general isi doresc o anumita lucrare, a anumita  investitie. 
Probabil ca cei care au dat aprobare la Continental, ma refer la Agentia aceea 
guvernamentala de mediu, a gandit la fel:  importanta e investitia. Uitam uneori noi 
romanii si de efectele secundare ale unor lucruri, santierele din oras sunt cei mai mari 
poluatori pentru ca in Romania  , in Timisoara santieristii nu respecta normele de mediu. 
 Cetatenii au nevoie si de investitie  dar si de aerul respirant. 
Personal am dat amenzi in primul rand firmelor Consiliului Local. 
Este bine sa-i atentionam pentru ca lucrarea este chiar in centrul orasului, este de 
anvergura.Trebuie sa-i punem sa-si spele rotile si este o chestie minimala de respect fata 
de mediu.  
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   SUPLIMENTAR 3 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al Direcţiei 
Poliţiei Locale Timişoara. 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 22 voturi pentru 
 
 
   SUPLIMENTAR 4 
Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
213/14.10.2003 privind  obiectivul “Incubator de Afaceri şi Centru de Transfer 
Tehnologic în Domeniul  Software Timişoara. 
 
 
DL. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
 
   SUPLIMENTAR 5  
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al  
Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţilor a S.C. UBIT S.R.L. 
 
Dl. PRIMAR: Cu multi ani in urma s-a creat o societate comerciala avand ca parteneri 
Universitatea Politehnica Timisoara, Consiliul Local Timisoara, Consiliul Judetean Timis 
si IBGDTT. 
 Societatea are ca misiune administrarea incubatoarelor de afaceri pentru ca legea 
cere ca acestea sa fie administrate de o societate avand ca obiect de activitate unic asa 
ceva. 
 S-a creat acel incubator de afaceri unde 15 firme au functionat in permanenta de 
atunci si pana acum si in ultimii ani lucrurile nu merg bine acolo si pentru ca o parte din 
parteneri, Consiliul Local si Consiliul Judetean nu si-au onorat obligatia de a subventiona 
o parte din chiria firmelor tinerilor care functioneaza acolo. Universitatea Politehnica si-a 
platit acea subventie si a fost singura institutie care a sustinut la zi. 
 Incubatorul trebuie desfiintat dar desfiintarea poate sa aibe loc dupa ce lucrurile 
sunt lasate curat. Persoanele desemnate ca reprezentanti acolo din partea Consiliului 
Local  din pacate domnul Covlescu nu a mai venit la nici o sedinta. Managerul 
incubatorului, stabilit prin concurs, un iresponsabil, domnul Ticiu. Vrem sa o desemnam 
o persoana, doamna Junie,capabila sa puna lucrurile la punct ca sa incheiem aceasta 
colaborare din punct de vedere financiar contabil. 
 
DL. MOSIU:  Cine este pentru ? 
-22 voturi pentru 
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   SUPLIMENTAR 6 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare dintre Casa de 
Cultură a Municipiului Timişoara şi S.C. URSUS BREWERIES pentru realizarea 
filmului “Timişoara First Date”. 
 
DL. MOSIU: Cine este pentru ? 
  - 20 voturi pentru 
  - 1 vot impotriva 
 
 
 
    SUPLIMENTAR 7 
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de sponsorizare dintre Casa de 
Cultură a Municipiului Timişoara şi S.C. URSUS BREWERIES pentru susţinerea 
financiară a evenimentului cultural Festivalul de Jazz. 
 
 
DL. MOSIU: Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 - 1 vot impotriva 
 
 
 
    SUPLIMENTAR 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru pentru îndeplinirea 
protocolului de cooperare nr. 665/15.11.2011-23733/26.10.2011 în vederea realizării 
proiectului „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în Municipiul Timişoara”, finanţat în cadrul 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”. 
 
 
DL. MOSIU: Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 
 
   SUPLIMENTAR 9 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului  Timişoara în 
calitate de partener 16 la Proiectul „Addressing Key Challenges of Sustainable 
Urban Mobility Planning (CH4LLENGE )” şi aprobarea cofinanţării în valoare de 
45.487,15 euro. 
 
DL. MOSIU: Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
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   SUPLIMENTAR 10  
Proiect de hotărâre privind  aprobarea modificării HCL nr. 250/12.07.2011 privind 
aprobarea participării Municipiului Timişoara în calitate de membru fondator la 
constituirea Asociaţiei „Timişoara Capitală Culturală Europeană”. 
 
 
Dl. PRIMAR:  Este vorba despre modificarea cotizatiei. Nu se poate functiona cu o 
cotizatiei de 100 lei pe an. Incepand de la 1 Iunie cotizatia va fi modificata pe categorii de 
membri asociati si pentru entitati de tip firma,  1000 lei pe luna. Pentru persoane fizice 
100 lei pe an si pentru ONG-uri 200 lei pe an. 
DL. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 23 voturi pentru 
 
 
   SUPLIMENTAR 11 
Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului nr.35 din strada Miloia Bl 
B1 sc.A. 
 
DL. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 21 voturi pentru 
 
 
     SUPLIMENTAR 12  
Proiect de hotărâre privind modificarea  actului constitutiv al S.C. RETIM 
ECOLOGIC SERVICE S.A.    
 
DL. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 19 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 
 
    

SUPLIMENTAR 13 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de 
serviciu şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a 
serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect 
prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii 
cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara. 
 
Dl. SANDU:  Este un proiect important si ma mir ca este bagat pe ordinea de zi 
suplimentara si  l-am primit in ultima clipa. 
 Cimitirele sunt vazute de catrecetateni ca un stat in stat.In aceste spatii se 
desfasoara activitati care nu au nici o legatura cu legislatia romana, nu au legatura cu 
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statul, fiscalitatea, respectul fata de cei decedati si care o viata intreaga au trait in acest 
oras si si-au adus contributia la bunastarea noastra. 
 Cred ca acest material trebuia sa plece de pe cu totul si cu totul alte pozitii pentru 
ca orice sondaj de opinie, parere luata de la cei care isi desfasoara activitatea in jurul 
cimitirelor, va vor dezvalui o situatie care este negativa. 
 Din ce am citit aici eu vad ca totul este in regula  si in final s-a propus o redeventa 
minima anuala de la care sa porneasca licitatii in valoare de 72 000 lei pentru fiecare 
cimitir ceea ce reprezinta 6000 lei /luna.  
 Acesti bani orice administrator de cimitir ii face la negru in jumatate de zi. 
Inainte de a se concesiona aceste cimitire ADP-ul incasa  cca 900 000 lei/an. 
 Suma de 6000 lei lunar mi se pare derizorie. Cred ca trebuiau introduce mult mai 
multe posibilitati de control si de verificare a modului in care concesionarii isi executa 
atributiile. 
 Exista obligatiile concesionarului. Din cele 11 puncte pe care nu au voie sa le 
faca, in mod curent se incalca 10. 
 Cred ca acest caiet de sarcini trebuia sa fie mult mai serios abordat . 
 Noi vom vota impotriva. 
Dl. PRIMAR: Sunt de acord cu ceea ce spunea domnul cons. Sandu. Unii au facut bani 
grei de pe urma nenorocirii oamenilor si si-au batut  joc de  cimitirele timisorenilor. 
Cei care au administrat cimitirele au datorii de 1 milion de euro  catre primaria 
Timisoara, nimeni nu i-a intrebat de ce nu sunt cu plata la zi si acum cand vrem sa-i 
executam silit gasim in contul lor 1,5 lei. 
 Noi vrem sa punem lucrurile la punct. Pornim o licitatie. Aceasta suma a fost 
propusa pentru o licitatie cu  strigare, deschisa si speranta noastra este sa incasam mult 
mai mult si sa fie castigata de o firma serioasa care sa respecte cimitirele Timisoarei . 
 In caietul de sarcini este precizat ca plata redeventei trebuie facuta cu anticipatie 
pe un trimestru si daca se intarzie 30 de zile cu plata contractul devine nul de drept  prin 
acordul prealabil al partilor fara a se ajunge in instanta. 
 Acordul partilor ca de la inceput ca daca cel ce concesioneza  si ajunge sa 
administreze cimitirele, nu plateste in 30 de zile redeventa, contractul devine nul si se reia 
licitatia pentru gasirea altor administratori. Pentru a putea ingriji cat mai bine cimitirele 
Timisoarei eu va propun sa votati acest proiect de hotarare. Personal nu pot sa ma 
pronunt in  privinta minimului necesar la  licitatie, daca dumneavoastra credeti ca trebuie 
pus mai sus decat a aparut el in  propunere, propunerea nu-mi apartine, daca vreti sa 
aduceti un amendament nici o problema. 
Dl. STOIA:  Castigatorii licitatiilor pentru administrarea cimitirelor vor prelua in mod 
obligatoriu paza pe care o platea pana acum primaria, aleile si restul amenajarilor, 
intretinerea aleilor. 
Dl. SANDU:   Sunt de acord cu dumneavoastra ca se incearca a se obtine o alta stare de 
lucru in cimitire insa important va fi ca dupa o perioada de timp sa vedem reactia 
cetatenilor, semnalele care se vor intoarce din partea cetatenilor pentru ca nu cred ca se 
va mai intampla o situatie de genul ca concesionarii sa nu-si achite datoriile fata de 
primarie. Foarte important este si modul in care isi executa obligatiile din cimitir in raport 
cu cetatenii orasului. 
Dl. STOIA: Incepand de la aceasta licitatie se va stabili locul de veci in primarie , nu in 
cimitir. 
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Dl. MOSIU: Propunerea este mai veche, facuta de noi, ar fi bine sa se si intample. 
Dl. ROBU: Asa prevede acest nou proiect dar va trebui sa luam toate masurile ca acea 
“casierie” de bani incasati la negru sa nu se mute in primarie. 
Trebuie sa avem un colimator pe cei ce gestioneaza aceste lucruri pentru a nu se mai 
intampla ceea ce s-a intamplat pana acum asa cum se vorbeste in targ. 
DL. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 17 voturi pentru 
 - 3 voturi impotriva 
 
 
    SUPLIMENTAR 14 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
114/28.09.2012 şi a Actului constitutiv al .S.C. INTERNATIONAL RECYCLING 
ENERGY S.A. 
 
 
DL. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 18 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 
    SUPLIMENTAR 15 
Proiect de hotărâre privind constituirea Consiliului de Administraţie a Spritalului Clinic 
de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu Timişoara  
 
DL. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
    SUPLIMENTAR 16 
Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de concesiune nr. 136 din 12.07.2005 
cu acordul părţilor. 
 
 
DL. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 18 voturi pentru 
 -  3 voturi  impotriva 
 -  1 abtinere 
  
 
           SUPLIMENTAR 17 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie a 
SC Colterm SA.  
 
 
DL. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
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Cred ca trebuie sa limitati numarul de puncte pe ordinea de zi ca obosesc consilierii 
domnule primar. 
Dl. SIMONIS: Ne obositi dumneavoastra domnule presedinte. 
DL. JICHICI:  Ati condus mult prea multe sedinte si cred ca ati obosit, uzura morala a 
intervenit. 
Dl. ORZA:  Cei obositi sunt de la USL! 
  

SUPLIMENTAR 18 
Adresa nr. SC2013 – 012211/29.04.2013 a Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor  
privind solicitarea de scutire de impozit pentru clădirea din Str. Bogdăneştilor nr. 4 
şi Punctul de vedere  al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara privind 
motivarea respingerii cererii de acordare a scutirii prin Referatul nr. E12013 – 
007247/25.03.2013. 
 
DL. MOSIU:  Cine este pentru ? 
- 16 voturi pentru 
-  3 abtineri 
 
    SUPLIMENTAR 19 
 
Informare privind deplasarea în Norvegia în luna aprilie 2013. 
 
S-a luat la cunostinta. 
 
    SUPLIMENTAR 20 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 24” 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
 
    SUPLIMENTAR 21 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil 16 Decembrie 1989 nr. 79, sc. A, B, C” 
 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 
   SUPLIMENTAR 22 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 52” 
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Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 
   SUPLIMENTAR 23 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 53 - 55” 

 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 

 
   SUPLIMENTAR 24 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 35-37” 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
   SUPLIMENTAR 25 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul 
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 38, bl. 15B” 
 
Dl. MOSIU:  Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 
DL. PRIMAR: Ar fi trebuit sa fac o prezentare a starii economice, sociale si de mediu a 
municipiului Timisoara. Dumneavoastra ati primit volumele, va rog sa va puneti la curent 
cu starea de fapt a orasului nostru si sa agreati ca in sedinta urmatoare sa pot sa mai 
adaug cate ceva la cele spuse astazi, pentru ca procedura cere asta dar noi bifam ca vi s-a 
prezentat materialul si o scurta informare asupra situatiei. 
 
Dl. MOSIU:  Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara. Va multumesc pentru participare. 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR 
 
Cons. SIMION MOSIU                      IOAN COJOCARI 


