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   Incheiat astazi  16.12.2013 cu ocazia sedintei extraordinare a  
         Consiliului Local al Municipiului Timisoara 

 
 
 
Presedinte de sedinta – cons.  RADU TOANCA 
 Din numarul total de  27 consilieri au fost prezenti 26; 
Au absentat : Adrian Orza; 
Din partea executivului participa : domnul primar  Nicolae Robu, domnul viceprimar 
Adrian Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari. 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara nr.     
1843/12.12.2013 
 

 

Dl. ŢOANCĂ: Bună ziua, mulţumim ne cerem scuze pentru dificultăţile tehnice.                                                   
Dl. PRIMAR:  Vă rog să vă întoarceţi cu faţa către cei mulţi.  Pe revoluţionari îi colindaţi.  Şi pe 
oştenii care şi-au pus viaţa în pericol să reprezinte România.  Vă rog frumos.  
Dl. ŢOANCĂ: Mulţumim copiilor de la Casa de Cultură a Municipiului Timişoara, care au 
colindat şi au mai destins atmosfera.  Şedinţa noastră are o parte festivă şi salut prezenţa în sală a 
numeroşi lideri şi membrii ai asociaţiilor de revoluţionari, prezenţa unor ofiţeri şi subofiţeri din 
Armata română, prezenţa d-lui Prefect, a d-nei subprefect, a d-lui Bojin. Le mulţumim frumos.  
Dau cuvântul d-lui primar. 
Dl. PRIMAR:  Distinse doamne,  distinşi domni vă spun Bună ziua şi bun venit la Primăria 
Municipiului Timişoara la această şedinţă solemnă a Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara. Suntem într-un moment special în care cred că Timişoara dă din nou un semnal de 
înţelepciune, de înţelegere corectă a realităţii complexe şi iată suntem împreună revoluţionari şi 
reprezentanţi ai Armatei Române care a înţeles cursul vremurilor şi s-a alăturat Revoluţiei şi 
împreună am obţinut acea victorie. Vă mulţumesc  tuturor pentru înţelegerea corectă a acestor 
lucruri complexe şi pentru prezenţa la această şedinţă.  Am aflat că nici un revoluţionar nu are 
calitatea de cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara. Nu este în regulă acest lucru şi de 
aceea vă lansez invitaţia să purtăm discuţii şi să decernăm acest titlu de cetăţean de onoare al 
Municipiului Timişoara unui număr de revoluţionari. Nu ne pripim aici dar vom stabili în discuţii 
la rece.  Prin urmare vom avea şi revoluţionari care vor purta acest titlu.  Aşa este corect, aşa este 



drept. Am gândit ca după momentul colindelor să marcăm aşa cum se cuvine răspunderea şi 
riscurile asumate de oşteni ai Armatei române acum la 24 de ani de la Revoluţie.  Trăim într-o 
lume în care conceptul de armată e diferit de cel de atunci în care România trebuie să fie actor 
activ.  România ar însemna mai puţin decât înseamnă ea azi fără oamenii dispuşi să rişte luptând 
în diverse teatre de operaţiuni.  Se cuvine să acordăm onorurile noastre pentru cei care au asumat 
astfel de riscuri şi au plecat în misiuni.  Vă rog să agreeaţi să acordăm următoarele titluri de 
cetăţeni de onoare:  
Sublocotenent (post mortem) IOAN GROSARU 
Sublocotenent  (post mortem) IOAN LUCIAN LEUŞTEAN 
Colonel dr.AUGUSTIN -NICUŞOR N. PEGULESCU 
Plutonier major NICOLA ŞTEFAN DĂNUŢ 
Plutonier BADEA MARIN GABRIEL-NICUŞOR 
Sergent major IOVI ION-VASILE MARIUS-TRAIAN, 
Sergent major POPA MARIN SORIN-CĂTĂLIN 
Cu toţii sunt militari ai Brigăzii 18 Infanterie Banat şi au reprezentat cu cinste România şi 
Timişoara. În semn de preţuire îi invit pe cei prezenţi să le înmânez însemnele distincţiei. Vă rog 
frumos să nu stricăm acest moment.  Să ne respectăm unii pe alţii. Am făcut o asumare publică în 
şedinţă că vom acorda.  Să fim calmi. Vă rog să respectaţi instituţia Armatei Române.  Nu ne fac 
onoare aceste tensiuni.  
Colonel dr.AUGUSTIN -NICUŞOR N. PEGULESCU: Am onoarea să vă salut domnule 
Prefect, domnule Preşedinte al Consiliului Judeţean, domnule Primar, stimat auditoriu.  Vă 
mulţumesc pentru această înaltă distincţie în numele colegilor mei şi vă asigurăm de toată 
consideraţia noastră. Mulţumim.  
Dl. PRIMAR: Vă asigurăm de respectul şi de preţuirea noastră.  
Dl. ŢOANCĂ: Trecem la Punctul 2.  
Dl. HOSU:  Bună ziua tuturor.  Înlăturarea regimurilor comuniste a conferit anului 1989 o 
importanţă deosebită în istoria Europei.  Permiţând trecerea de la dictatură la democraţie. A 
început o amplă reformă în economie, în domeniul social şi politic. Revoluţiile au schimbat 
fundamental harta politică a lumii. Ele au permis redescoperirea participării democratice a 
activismului civic prin rezultatul unei nemultumiri profunde faţă de dominaţia marxist-leninistă. 
Ceea ce azi considerăm evident era o vagă  posibilitate în anul 1989.  Recurgerea la violenţă se 
explică prin caracterul stalinist al dictaturii comuniste. A fost o explozie de spontaneitate 
democratică, o afirmare a libertăţii. Restituirea adevărului istoric va fi o reparaţie adusă 
demnităţii naţionale. Revoluţia a pus în valoare lupta pentru o cauză nobilă, pentru libertate.  
Timişoara a oferit cel mai înalt exemplu de eroism şi solidaritate.  Timişoara prin poziţia ei 
deschide hotarele acestei naţiuni.  Revoluţia a creeat premisele unei ţări libere. Aşa să ne ajute 
Dumnezeu!  
Dl. Ştefan Ivan:  Bine ne-am regăsit dragi colegi de luptă, de durere şi speranţă.  Nu fac elogiu 
revoluţiei pentru că sunt copleşit de durere.  Când văd ce se întâmplă în biata noastră ţară mă 
cuprinde durerea.  Fac apel la conducători să comunice mai lejer cu organizaţiile de revoluţionari.  
Dacă aşteptăm de la alţii să ne ajute să ştiţi că nu avem nicio şansă.  Rog autorităţile să ne asculte 
durerea şi lipsurile materiale. Vă doresc Crăciun fericit şi multă sănătate!  
Dl. BURLACU:  Vă mulţumesc pentru invitaţie şi mă bucur că guvernanţii îşi mai aduc aminte 
de noi, în rest revoluţionarii nu au dreptul la cuvânt la emisiuni televizate.  Sunt puşi la stâlpul 
infamiei.  Nu vom înceta lupta pentru dreptatea prosperitatea statului român.  Se bagă mărul 
dihoniei între noi dar noi ne unim mai mult.  Am sentimentul că din luptători pentru libertate am 



ajuns cerşetori.  Oamenii nu au cerut acele indemnizaţii le-au fost date.  Ni s-a promis că dacă se 
face curăţenie se va reveni la chestiuni normale pentru un stat de drept.  Că se vor da înapoi.  Vă 
rog să transmiteţi că Timişoara a făcut curăţenie.  Are 350 de luptători.  Mi se pare o mare 
nedreptate să fim interzişi pe posturile tv.  Le cer colegilor să încercăm să nu ne facem de râs prin 
manifestări violente, să ne unim.  Vă mulţumesc.  Numai prin negociere, toleranţă vom face pasul 
înainte.  Cred că această acţiune a fost făcută să-l compromită pe dl. Primar.  
Dl. PRIMAR: Trebuie să fim uniţi, să acţionăm cu solidaritate în scopuri comune.  Şi ne va fi 
mai bine tuturor, acuzele sunt păguboase pentru toată lumea.  În urmă cu un an am pierdut un 
brav revoluţionar.  Este dl. Tudose Marius. Pentru dânsul şi pentru toţi cei care şi-au dat viaţa 
trebuie să ţinem un moment de reculegere.  Dumnezeu să-i odihnească pe toţi!  
Dl. EREMIA:   Cu Parlamentul mergem înapoi, că elita e înghiţită de buhoi. S-a degradat acest 
oraş exact ca Gara de Nord din Timişoara.  Domnule primar aveţi puterea în mână şi vă rog să 
vorbiţi cu securistul Mitropoliei care e la al şaselea mandat în Parlament să dea o lege, Ilie Sârbu 
e securistul Mitropoliei. Aţi putea să faceţi cu noi gropi comune. Mulţumesc.  Ruşine pentru ceea 
ce se întâmplă de 14 de ani în ţara aceasta.  Ruşine să vă fie USL.  
Dl. EREMIA:  Bună seara doamnelor şi domnilor.  Voi face un bilanţ al succesurilor mele 
revoluţionare.  Sunt regizorul scenografiei anticeauşiste din Decembrie 1989.  Lozincile au fost 
confecţionate din pânza de 6x4 m care anunţa ultima premieră Moara de pulbere.  Tot ce s-a 
întâmplat în ficţiune s-a repetat în Timişoara în realitate.  Pentru că m-am străduit să spun 
adevărul despre societatea în care trăiam am fost dat afară deşi am câştigat 45 de premii 
naţionale.  Toţi informatorii mei au ajuns cetăţeni de onoare ai Timişoarei.  În 1992 am ridicat la 
Budapesta statuia lui Eminescu dărâmată apoi de o pupilă a lui Patapievici. Teatrul NAŢIONAL 
a devenit instituţia cu profil gay.  
         In 2005 , dupa 40 de ani de munca tanara directoare  venita la Timisoara sa invete limba 
maghiara mi-a comunicat prin posta ca sunt pensionar.Am cerut o audienta dar nu m-a primit in 
2005. Dupa 5 ani nu am fost primit, lipsit de sprijin poitic in 2010 am intrat in greva foamei in 
balconul in care in decembrie 1989 mi-am riscat libertatea, apoi am fost amendat cu 1000 lei,. 
Am renuntat cu speranta ca la conducerea acestui oras va veni un roman care sa ne apere 
demnitatea culturala. Daniel Barbu a reactionat exact precum Kelemen Hunor. 

 Profit de prezenta dumneavoastra si imi ofer anii de experienta  partidului care ma va 
sprijini in aceasta initiativa de ridicare a monumentului lui Mihai Eminescu. 

Dl. VLADASAN:   Onorata asistenta, am fost membru al primului Consiliu Municipal si foarte 
multi de aici ne datorati noua faptul ca stati la aceste scaune. Multi dintre dumneavoastra erati 
oameni realizati si pe vremea lui Ceausescu. Azi am avut onoarea de a fi martorul unei 
reeconcilieri. Lumea este suparata pentru ca in data de 17 si 18 decembrie 1989 armata romana 
ne-a omorat camarazii.Armata nationala nu trebuie sa se intoarca impotriva propriului popor asa 
cum s-a intamplat in 1989. 

 Noi am contribuit la venirea dumneavoastra aici si acum doia ani de zile. Am stat zi de zi 
in strada si am luptat impotriva unei nedreptati nu pentru o putere politica. 

Aceasta anomalie ce inseamna Revolutia Romana atinge cote pe care noi trebuie sa le rezolvam 
dragi politicieni. Nu este posibil sa nu se scoata aceasta anatem ca luptatorii au fost impostori. 



Premiem doar pe cei capturati si pe cei raniti? 

Aveti puterea politica sa o manifestati in mod echivoc fata de noi.Nu este posibil ca luptatori de 
la Timisoara sa fie umiliti si asupra lor sa planeze anatem ca sunt impostori. 

 La Timisoara a fost Revolutie nu a fost lovitura de stat! 

Imi doresc din partea dumneavoastra sa aveti o pozitie mult mai ferma si sa reparati odata pentru 
totdeauna aceasta mare nedreptate. Luptatorii trebuie sa-si intre in drepturi. Este al treilea an 
consecutiv in care suntem exterminati. 

Va multumesc Sarbatori Fericite si va spun ca de cate ori va veti intalni cu noi aici veti ave 
comemorare trista pentru aceasta nedreptate care ni s-a facut noua, luptatorilor dinRevolutia 
Romana din 1989. 

Dl. LIVU BACANA:   Buna ziua! La multi ani! Salut in mod special pe colegii mei de Revolutie 
iar pr toti ceilalti prieteni, amici cunstinte va salut cetatenesc. Pentru mine din punct de vedere 
institutional nu reprezentati nimic, doar cetateni, amici  cunostinte cu care am relatii deosebit de 
cordiale. Nu pot in acest moment in care statul roman s-a intors cu spatele la mine sa ma 
pozitionez cu fata la spatele statului roman.  

 Suntem 282 de persoane si in calitate de cetatean fac un singur apel.Apelul se face unui 
singur om, paradoxal. Se cheama Victor Viorel Ponta. A aruncat anatema probabilitatii  
imposturii dar nu a calculat probabilitatea imposturii si in alte zone. Ma refer strict la 341 – raniti, 
arestati, urmasi. Cu tot respectul meu si al camarazilor mei pentru aceste categorii. 

 Sunt cel putin 27 de greseli facute in serie, intentionate. 

Domnule primar , ati fost tras intr-o cursa sau nu, vreau sa va spun ca sunteti mercenari ai 
poporului roman pentru ca sunteti platiti sa faceti asta. 

Injustitia se repara domnule Victor Ponta prin asumarea de  catre dumneavoastra a 
curateniei pe care putem sa ne-o facem dar are doar valenta morala. Cea tehnica, legala privind 
actul normativ sta in pixul lui Viorel Ponta. 

 La multi ani! Noi ne dorim un singur lucru: schimbati din temelii Romania! 

Dl. CALDARARU LUCIAN:  Buna ziua idiotilor! Asa spunea Petre Tutea, ca suntem un popor 
de idioti si meritam ce avem. 

 Am aici un document istoric. Problema noastra este  ca aceasta tara este condusa de niste 
fost comunisti. In Timisoara sunt 287 de luptatori si nu acceptam ca in alte parti sa fie mai 
multi.Pretind sa va faceti reforme  puternice toate partidele politice care exista in tara. 

 Ce diferenta credeti ca este intre domnul Bojin si Ilie Sarbu? 



Daca il sun pe domnul Bojin la telefon si nu raspunde ,pentru ca este intr-o sedinta, imediat cum 
iese ma suna dansul pe mine.Asta face un social-democrat. Daca il sun pe Ilie Sarbu nu raspunde. 

Dl. STEFAN COJOCNEAN:  Buna ziua tuturor! Sunt profesor de sport, am 9 recorduri 
mondiale, sunt fost militar in trupele anti-tero ale jandarmeriei romane de 11 ani. 

 Problemele la nivel micro, eu imi desfasor activitatea intr-o sala de sport pe care cineva 
vrea sa mi-o ia si a adunat semnaturi, persoane din fata mea, ca sa ma dea afara din casa mea. 

 La nivel macro, vorbim de Rosia Montana, valoreaza 6300 de miliarde de dolari. Vorbim 
de gaze de sist. Banatul urmeaza sa fie otravit. In pamant se introduc 600 substante care otravesc 
pamantul. Va rog sa luati masuri si salvati Timisul. Nu uitati ca revolutionarii sunt activi si vor fi 
activi pana la capat. 

Dl. VALENTIN LUPASCU: Sunt roman, am fost impuscat, nu am venit sa ma cert cu nimeni. 
Noi am fost 6 zile si 6 nopti pe strazile astea. Nimeni nu stie ce am indurat si dumenavoastra 
acum bagati ura asta intre noi. 

De ce ne tot certam intre noi? Timisoara trebuie sa fie respectata. 

Dl. Ing.LAUTARU:  Fac parte dintr-o asociatie. Azi in Timisoara maine in toata tara! 
Astazi avem o lege  341 a urmasilor. Nu este posibil ca 4 categorii de revolutionari dintr-o lege sa 
o discrimineze pe cea a luptatorilor cu merite deosebite. 
Nu este posibil ca Timisoara acuma sa aibe un ordin scris de la prim ministrul Ponta, sa nu se 
aplice Legea nr. 341. 
 In Timisoara suntem foarte putini revolutionari. 
Sarbatori fericite! 
Dl. ZAMFIR LIVU:   In urma cu 10 ani am pus o placa pe casa alba pe care scriem ca in 16 
populatia Timisoarei s-a unit si a pus temelia daramarii celei mai cumplite dictaturi pe care a 
putut-o inchipui istoria nationala. 
 Daca astazi noi suntem urati de ziaristi si populatia locala, o dictatura fara dusmani nu se 
poate impamanteni. 
 Astazi suntem stigmatizati pentru ca am lasat garda jos! 
Daca noi astazi nu ne unim fara adevar Europa nu ne poate primi. 
Dl. ADRIAN CALI:   In urma cu 24 de ani la Tokes erau oprite tramvaiele. Suntem exact ca in 
1989, deoparte fortele represive, deoparte cei pasivi care stateau si nu faceau nimic si de o parte 
cei care faceau ceva. 
 Am reusit sa scot aceasta carte dar observati ce titlu are: “Destin fara respect”. Nu suntem 
respectati. Merita sa fie cetateni de onoare dar nu asa.Sa procedam ca in Europa, sa ne respectam 
valorile, si sa nu uitam eroii de ieri. 
 Noi am facut o revolutie iar dumneavoastra nu sunteti in stare sa faceti 4 placute pe care 
sa le  puneti la intrarea in oras. 

Noi trebuie sa intelegem ca aceasta sarbatoare este sarbatoarea romanilor. 
V-am asteptat la lamsarea de carte 2 ore si nu ati venit.Putin respect.Noi facem parte din 

istoria Romaniei . 
In momentul in care ne veti respecta  atunci  veti face un pas inainte. 



Dl. PRIMAR: Nu aveam cum sa fiu la lansarea cartii dumneavoastra pentru ca eram tocmai in 
Polonia unde am vazut ca acolo oamenii se pot intelege unii cu altii si au reusit sa fie departe de 
nivelul la care suntem noi. 
 
Dl. VASILE BLEDEA:  Multi dintre noi in data de 17 am vazut un militar care ducea un 
cetatean  in patru labe cu automatul in gura. Am vazut cum se incarcau mortii in masin plina de 
morti. De vina sunt acei cae au facut de ras armata romana si care si-au ucis poporul. 
 Timisoara are eroi care s-au jertfit pentru libertatea poporului. Trebuie sa fiti mandru ca 
sunteti primarul acestui oras si trebuie sa va ganditi la binele Timisoarei. 
Dl. PRIMAR:  Incercam sa incheiem aceasta parte solemna a Consiliului Local al Municipiului 
Timisoara si va multumesc tuturor pentru ca ceea ce ne-am propus ne-a iesit. Va sunt 
recunoscator .Timisoara este si va fi un oras al diversitatii de opinie, un oras in care oameni stiu 
sa se respecte intre ei. 
 Peste un an vom sarbatori un sfert de veaz de la Revolutie si o vom face asa cum se 
cuvine . Va trebui ca si orasul sa fie mai bine pregatit pentru 25 de ani de la Revolutie. 
 Vom decerna un numar de cetateni de onoare ai orasului pe care dumneavoastra o sa-i 
propuneti. Timisoara va avea inscriptii asa cum se cuvine pentru ca este oras martir.  
 Pentru ca dumneavoastra v-ati exprimat aici nemultumirea pentru modul in care sunteti 
tratati, eu voi cere sa se faca o etapizare clara a evenimentelor care au insemnat Revolutia din 
Decembrie 1989  si cred ca se pot acorda drepturile pe care le merita pe rand oraselor care isi fac 
ordine. 
 In Timisoara avem mai putin de 300 de  revolutionari, 282,este inadmisibil sa se bucure 
de aceleasi drepturi 800 sau peste 1000 de cetateni in localitati unde ne intrebam ce revolutie o fi 
fost ? 
 Nu cred ca legea trebuie sa trateze in bloc daca toata lumea are drepturi sau nu ci stabilim 
care sunt drepturile de care trebuie sa se bucure revolutionarii si ele  sa revina efective pe orase in 
momentul in care la nivel de oras se considera ca s-au facut  revolutionari numai acei care au  fost 
prezenti in Revolutie. 
 Aveti promisiunea mea ca voi actiona in plan politic. Va propun sa incheiem in spiritul 
interventiilor pe care le-ati avut pe parcurs . 
 Va multumesc pentru aceasta proba de unitate, va doresc tuturor Sarbatori Fericite si un 
An Nou Fericit!  
Dl. TOANCA:  Va multumim, 5 minute pauza dupa care ne revedem penrtu discutarea punctelor 
de pe ordinea de zi. 
 
  

 
Ordine de zi  – 16.12.2013 

 
1. Decernarea Titlului de Cetăţean  de Onoare al Municipiului Timişoara, conferit prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 284/18.12.2012, pentru: 
- Sublocotenent (post mortem) IOAN GROSARU 
- Sublocotenent  (post mortem) IOAN LUCIAN LEUŞTEAN 
- Colonel dr.AUGUSTIN -NICUŞOR N. PEGULESCU 
- Plutonier major NICOLA ŞTEFAN DĂNUŢ 
- Plutonier BADEA MARIN GABRIEL-NICUŞOR 



- Sergent major IOVI ION-VASILE MARIUS-TRAIAN, 
- Sergent major POPA MARIN SORIN-CĂTĂLIN 

2. Comemorarea  eroilor martiri şi aniversarea a 24 de ani de la începerea Revoluţiei din 
Decembrie 1989 de la Timişoara. 

3. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 
10.12.2013. 

4. Proiect de hotărâre privind preluarea terenului  care a fost atribuit prin Dispoziţia 
nr.622/23.09.1992 către S.C. “PECO “S.A.  

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului din Timişoara, str. Rusu Şirianu nr.6 
către Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Timişoara IV. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.463/03.09.2013, 
prin care s-a aprobat închirierea unui imobil cu destinaţie comercială situat în Parcul 
Copiilor „Ion Creangă” Timişoara. 

7. Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 183/29.03.2013 pentru aprobarea normativului de cheltuieli 
privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc Direcţia 
Poliţiei Locale Timişoara. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act 
adiţional la Convenţia – Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006. 

9. Proiect de hotărâre privind  aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la transportul 
urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. 

10. Proiect de hotărâre privind corectarea  unei erori de redactare în Hotărârea Consiliului 
Local nr. 577/21.11.2013 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 
Centrală electrică fotovoltaică de 2,5 MWP şi racordare la SEN”, extravilan, Timişoara, 
parcela C.F. 422904, nr.CAD:A 175/3/5, Timişoara”. 

11. Proiect de hotărâre privind propunerea de participare a Municipiului Timişoara la 
constituirea “Asociaţiei Clusterul de Turism Banat – CLUSTURBANAT”. 

 
 

DL. ŢOANCĂ:  Începem şedinţa. Votăm procesul verbal al şedinţei din 10.12.2013. 
Iniţiez procedura de vot:  - 20 voturi pentru 
 
 
 
 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind preluarea terenului  care a fost atribuit prin Dispoziţia 

nr.622/23.09.1992 către S.C. “PECO “S.A 
 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: -20 voturi pentru 
 

 
 



PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind atribuirea imobilului din Timişoara, str. Rusu Şirianu 

nr.6 către Parohia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, Timişoara IV 
 
DL. ŢOANCĂ: Am un amendament la punctul 2: se atribuie în termen de 5 ani acest 

imobil cu posibilitatea prelungirii pe perioada existenţei imobilului după edificarea lăcaşului de 
cult. 

Este vorba despre o nouă parohie Greco-catolică pe partea de sud a Municipiului 
Timişoara, care se realizează exclusiv cu fonduri de la Vatican. Dumnealor au nevoie de o 
garanţie mai lungă pentru edificarea acestei lucrări, pe lângă biserică se vor desfăşura foarte 
multe alte activităţi sociale, culturale, umanitare ş.a.m.d.  

Supun la vot acest amendament. 
Iniţiez procedura de vot: -23 voturi pentru 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot: -23 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.463/03.09.2013, prin care s-a aprobat închirierea unui imobil cu destinaţie comercială 
situat în Parcul Copiilor „Ion Creangă” Timişoara 

 
DL. MOŞIU: Am două întrebări. Nu am primit în comisii care este suprafaţa respectivului 

imobil, dacă este taxată şi partea de terasă şi care au fost criteriile pentru care de la 10 euro s-a 
coborât la jumătate.  

DL. VICEPRIMAR DIACONU:  După cum ştiţi, în prima hotărâre luată am stabilit 
preţul de pornire la 10 euro. Licitaţia s-a organizat şi nu s-a prezentat nimeni. Suprafaţa e, din 
câte ştiu eu, de aproximativ 600 mp, inclusiv terasa. E normal să fie inclusă în această suprafaţă, 
în condiţiile în care terasa este în partea superioară a clădirii şi este folosită în timpul verii, şi 
toamna şi primăvara poate fi folosită şi ca atare trebuie să intre în această suprafaţă. Ceea ce 
votaţi este un preţ minim de pornire. Dacă preţul va creşte prin licitaţie sigur că ne vom bucura cu 
toţii. Din păcate la 10 euro nu s-a prezentat nimeni.  

DL. MOŞIU:  Ar trebui să fim puţin atenţi, pentru că nu cred că este normal ca suprafaţa 
de interior să corespundă cu cea a terasei. Aş propune ca terasa să aibe alt preţ de pornire. Nimeni 
nu îşi va permite pe perioada de iarnă să plătească 5 euro pe suprafaţa terasei, la fel ca şi pentru 
interior.  

DL. PRIMAR:  Este stabilit un preţ global, dar sigur că valoarea spaţiului nu este aceeaşi. 
Vom mai avea şi alte licitaţii. Nu putem să percepem pentru trepte, pentru spaţii de sub scări, 
pentru tot felul de spaţii aproape moarte tarif ca pentru spaţiul util şi atunci fie venim diferenţiat 
şi spunem pe categorii, fie stabilim un preţ global, dar avem în vedere ca preţul global să fie 
rezultatul unui calcul intern, în care pentru anumite spaţii se pune aproape de 0. Aici s-a stabilit 



un preţ global şi în încheiere noi vrem să nu mai ţinem aceste spaţii nevalorificate şi atunci, la 
licitaţie, facem să fie lucrurile tentante, să fie concurenţă şi va câştiga oferta cea mai bună.  

DL. MOŞIU: Fac un amendament atunci, partea de terasă să înceapă de la 2 euro pentru că 
nimeni nu va da 5 euro şi pe terasă.  

DL. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul, total logic 
al domnului Moşiu. 

Iniţiez procedura de vot: -21 voturi pentru 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara nr. 183/29.03.2013 pentru aprobarea normativului de cheltuieli 
privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehiculele care deservesc Direcţia Poliţiei 
Locale Timişoara 

 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: - 24 voturi pentru 

 
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenţiei şi încheierea unui act 
adiţional la Convenţia – Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 

 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: - 25 voturi pentru 

 
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea modalităţii de acordare a gratuităţii la 
transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă, conform Legii 
nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap 

 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: - 24 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind corectarea  unei erori de redactare în Hotărârea 

Consiliului Local nr. 577/21.11.2013 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„Construire Centrală electrică fotovoltaică de 2,5 MWP şi racordare la SEN”, extravilan, 
Timişoara, parcela C.F. 422904, nr.CAD:A 175/3/5, Timişoara” 

 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: -24 voturi pentru 

-                                                  1 abtinere 
 
 
 
 



PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind propunerea de participare a Municipiului Timişoara la 

constituirea “Asociaţiei Clusterul de Turism Banat – CLUSTURBANAT” 
 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: - 25 voturi pentru 

 
 
 

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziţionării de mobilier urban pentru 
dotarea Grădinii Zoologice Timişoara 

 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: -21 voturi pentru 
 

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timişoara str. Al. 
Odobescu nr. 56 A 

 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: - 21 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe 
anul 2013 

 
DL. PETRIŞOR:  Am un amendament aici. 
D-NA JUMANCA: Şi eu am un amendament. 
D-NA OLTEANU:  Şi eu am un amendament. 
DL. PRIMAR: Mă rog, haideţi să vedem, dar trebuia să veniţi cu ele dinainte. E foarte 

riscant la buget să facem amendamente pe loc.  
D-NA OLTEANU:  Nu sunt făcute pe loc, sunt verificate.  
DL. PETRIŞOR:  Eu îl depun în scris. 
DL. PRIMAR:  Nu ştiu cu cine le-aţi verificat, haideţi să vedem.  
D-NA DIRECTOR HARACICU:  aş dori să intervin, dl. Primar. Este totul în regulă cu 

aceste amendamente, au venit de ultimă oră aceste surse, atât cheltuieli de personal pentru 
învăţământ, cât şi sursele pentru proiect şi trebuiau prinse în buget. Au venit în această dimineaţă 
informaţiile pe fax.  



DL. PRIMAR:  Încă o dovadă de incompetenţă din partea dvs. Aşa se amendează un 
buget? Pe loc, aici, pe nepregătite? Vom discuta altă dată subiectul. Întâmplător cifrele sunt 
corecte şi putem să facem, dar ar trebui să ştiţi atâta treabă, că un buget se discută la nivel de 
detalii, de fiecare cifră. Nu mă miră de ce rapoartele Curţii de Conturi sunt aşa cum sunt.  

D-NA HARACICU:  Azi dimineaţă au venit sursele.  
DL. PRIMAR: Nu vă permit. Trebuia să veniţi înainte de şedinţă. 
D-NA HARACICU:  Dar înainte de şedinţă s-au prezentat.  
DL. PRIMAR:  Unde s-au prezentat? Am avut şedinţă la 14,45 şi nu s-au prezentat aceste 

amendamente.  
DL. ŢOANCĂ:  Dl. Petrişor vă rog să citiţi amendamentul.  
DL. PETRIŞOR:  Propun suplimentarea  bugetul local pe anul 2013 la partea de venituri a 

secţiunii de dezvoltare, la indicatorul 40.02.16 Sume primite în cadrul mecanismului decontării 
cererilor de plată, cu suma de 4.093.136 RON. Aceasta se referă la proiectul “Reabilitarea 
infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega” cu 365.165 lei şi proiectul 
“Reabilitarea spaţiilor publice din central istoric al Municipiului Timişoara” în valoare de 
3.727.971 lei.  

DL. PRIMAR:  Ca să nu fie ambiguităţi, vă rog să votaţi ambele amendamente, doar ca 
procedură, cu bugetul nu e de joacă.  

DL. ŢOANCĂ:  Iniţiez procedura de vot: -19 voturi pentru 
 
DL. SANDU:  Este foarte interesant cum colegi de-ai noştrii pot să facă amendamente, 

pentru că noi nici măcar nu am intrat în posesia propunerilor de modificare a bugetului. Dacă 
consideraţi că este normal ca o parte a consilierilor locali să fie în măsură să execute modificări 
pe propunerile pe care le-aţi făcut dvs şi o altă parte a Consiliului Local nici măcar să nu 
beneficieze de proiectul de hotărâre, noi nu putem să luăm decât o măsură, prin urmare nu vom 
vota sub nicio formă tot ce aţi propus. Nu este corect modul de lucru şi trebuie sancţionat, pentru 
că se trece peste orice limită de respectare a regulamentelor şi de funcţionare a Consiliului Local.  

DL. PRIMAR:  Nu o luaţi aşa, şi eu sunt nemulţumit, după cum aţi văzut, dar haideţi să 
facem ceea ce trebuie pentru oraş. 

DL. SANDU:  Dl. Primar trebuie să asiguraţi intrarea în normalitate. Ceea ce se întâmplă în 
Consiliul Local şi nu de astăzi, de o bună bucată de vreme nu este normalitate, este haos, este 
dezinteres, este harababură totală şi de nedescris, care nu face cinste acestui oraş, care până acum 
vreo jumătate de oră ne lăudam toţi cât îl iubim. Vă rog frumos să priviţi cu respect hotărârile 
care se iau în numele cetăţenilor.  

D-NA OLTEANU: Se propune suplimentarea veniturilor precum şi a cheltuielilor cu suma 
de 5658,31 mii lei pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Timişoara, la 
capitolul 66.10 “Sănătate”, respective Bugetul Centralizat al instituţiilor Publice şi activităţilor 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii.  

DL. PRIMAR:  Nu putem aşa, nu vă supăraţi. Cum pot eu să spun acuma, vă rog să votaţi 
nişte cifre, aşa pe care nu le avem verificate în contabilitate. Doamna Smaranda, până unde duceţi 



proba de incompetenţă şi de iresponsabilitate? Aşa aţi făcut şi în administraţia precedentă? Vă 
rog să vă depuneţi demisia! Veţi avea mari problem cu mine! 

D-NA HARACICU:  Domnule Primar, dacă îmi permiteţi, cu tot respectul să vă contrazic 
în acest sens, pentru că noi am primit de ultimă oră aceste surse. Dacă nu le prindem în buget, 
oricum trebuia să facem rectificarea cu dispoziţia dvs şi apoi certificate în şedinţa de plen şi se 
întârzie. 

DL. PRIMAR:  Eu am înţeles, am avut şedinţă la 14,45, trebuia să veniţi în şedinţă să ne 
informaţi, erau toţi consilierii invitaţi şi din opoziţie, şi de la putere şi nu mai erau aceste discuţii 
aici. Trebuia să veniţi acolo şi atunci era cu totul altceva.  

D-NA HARACICU:  Dl. Primar, cu tot respectul, d-na Şefă de la Serviciul Buget a făcut 
aceste amendamente şi le-a prezentat la domnii consilieri.  

DL. PRIMAR:  Unde le-a prezentat? La 14,45 am avut şedinţă. Cui le-a prezentat? Am 
fost prezenţi la şedinţă toţi. Îl înţeleg şi pe dl. Sandu, invitaţia a fost pentru toţi consilierii.  

DL. SANDU: Dl. Primar, vă rog să nu transformaţi regulamentul consiliului local 
Timişoara în regulamentul care a fost utilizat de USL la Comisia Juridică din Parlamentul 
României. Există un regulament care spune cum se desfăşoară şedinţele pe comisii, cum se 
convoacă şi cum se pun la dispoziţie materialele. Dacă le facem pe sub mână şi la mica înţelegere 
nu e bine. 

DL. PRIMAR:  Nu e vorba, că nu e nimic de ascuns. Sunt verificate cifrele?  
D-NA HARACICU:  Sigur că da.  
DL. PRIMAR: Bun, dar trebuia să fie un suport, un referat, să ştim, nu aşa să improvizăm 

aici. Haideţi că nu mai avem timp, vă rog să le votaţi, avem confirmarea că sunt corecte. 
D-NA JUMANCA:  Având în vedere adresa cu nr. 7131/16.12.2013 a Direcţiei generale a 

Finanţelor Publice Timiş prin care se comunică suplimentarea sumelor defalcate din TVA privind 
plata salariilor personalului din Invăţământul Preuniversitar cu suma de 1040 mii lei. Se propune 
suplimentarea veniturilor precum şi a cheltuielilor de personal cu aceeaşi sumă la cap. 65.02 
“Învăţământ”.  

DL. PRIMAR:  Înţeleg că şi aceste cifre sunt verificate. 
DL. ŢOANCĂ:  Iniţiez procedura de vot pentru amendamentele anterior citite: 
-19 voturi pentru 
 
D-NA OLTEANU:  Aş dori totuşi să fac menţiunea că adresele au venit într-adevăr astăzi 

în 16.12.2013 şi amendamentele le-am primit cu 10 minute înainte de începerea şedinţei. Fiind 
aici o agitaţie şi colindători şi revoluţionari nu am apucat să vă comunicăm înainte.  

DL. PRIMAR: Eu sunt revoltat pe atitudinea, atât a doamnei Steliana cât şi a doamnei 
Smaranda pentru că acolo e problema defapt. Consilierii pot să facă amendamente oricum. Este 
nepermis, mai ales când avem o şedinţă pregătitoare, să nu se vină cu informaţiile în faţa 
consilierilor şi nici măcar în faţa mea, ca ordonator de credite. Unde vă treziţi doamnelor? Gata. 
Am fost excesiv de tolerant şi de răbdător.  

DL. ŢOANCĂ:  Iniţiez procedura de vot pentru proiectul de buget: 
- 19 voturi pentru 



 
PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind modificarea Contractului de concesiune nr.3/17.12.2012 pentru 
concesionarea prin atribuire directă a Pieţei Iosefin către S.C. Pieţe S.A 

 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot: -21 voturi pentru 

 
PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de  hotărâre privind procedura de administrare a taxei de tranzit 
 

DL. VICEPRIMAR DIACONU: Aveam un amendament aici. La art. 3 taxa se achită 
online accesând site-ul dfmt.ro, precum şi la caseria Direcţiei Fiscale.  

DL.ŢOANCĂ:  Supun la vot amendamentul. Iniţiez procedura de vot: -20 voturi pentru 
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot pentru tot proiectul: - 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei unitatilor de 

invatamant preuniversitar de stat si privat din  Municipiului Timişoara, pentru anul 2014-
2015 

 
DL.ŢOANCĂ:  Iniţiez procedura de vot: -20 voturi pentru 

 
DL. PRIMAR:  Vă mulţumesc pentru răbdare pentru ambele părţi ale şedinţei de astăzi şi 

pentru partea solemnă şi pentru această parte de lucru efectiv şi vă invit la Loyd să sărbătorim 
sfârşitul de an împreună. Evident că îi invităm şi pe prietenii noştrii de la Consiliul Judeţean şi pe 
ceilalţi, în frunte cu dl. Preşedinte Titu Bojin. Toţi sunteţi invitaţi la acest moment de destindere 
pe care cred că îl merităm. Pentru că suntem la ultima şedinţă din acest an vreau să vă mulţumesc 
pentru implicare, cred că am făcut treabă bună şi în acest an. Am bătut recordurile şi la număr de 
şedinţe şi la număr de hotărâri adoptate şi cred că toate sunt hotărâri pentru Timişoara şi pentru 
timişoreni şi eu vă mulţumesc tuturor inclusive pentru înţelegerea anumitor disfuncţii care 
inevitabil mai apar, mai ales când vrei să faci foarte multe lucruri şi când timpul este necruţător şi 
uneori te presează. 

 
 Mulţumesc. 
DL. ŢOANCĂ: Mulţumim şi ne vedem în luna ianuarie! 
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