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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  17.07.2018 cu ocazia şedinţei ordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

 Preşedinte de şedinţă – Viceprimar IMRE FARKAS 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 22  ; 
 Au absentat:  Luminita Tundrea, Raluca Popescu, Marius Dugulescu, 

Laura Chindris si Ciprian Mihok; 
    Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu,  
domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna secretar  Simona Dragoi 
 
 

        Anexă 
                                                                                              La Dispoziţia nr.  
                                                                                          Din data de: 12.07.2018 

1. Aprobarea Procesului  Verbal al şedinţei ordinare a  Consiliului Local din  
06.07.2018. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Timișoara domnului Ion Caramitru. 

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de funcții 
pentru Direcția Poliției Locale Timișoara. 

4. Proiect de hotărâre  privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă a 
serviciului ”Întreținere a serviciului  de iluminat public și iluminat festiv de 
sărbători din Timișoara”, precum și aprobarea Caietului de sarcini, 
Contractului de delegare a gestiunii și a tarifelor pentru activitățile de 
întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, 
montarea/demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru 
sărbători. 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, demolării și valorificării 
construcției nefinalizate din piața agroalimentară – str. Oglinzilor. 

6. Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1542/14.07.2010 și a Contractului de închiriere nr. 1133/04.07.2000, 
încheiate cu Societatea de Transport Public Timișoara S.A. 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către Jude Ovidiu-Cristian și Jude Dana-Mihaela. 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței 
imobilului din Timișoara str. Izlaz nr. 37 cu nr. Top. 192/635 – 637/b(CF nr. 
414961 Timișoara) de la suprafața de 863 mp. la suprafața de 887 mp. 

9. Proiect de hotărâre privind  rectificarea suprafeței parcelei de teren înscrisă 
în CF nr. 409038 Timișoara, nr. Top. 27521/1/1 situat în Piața Prahova nr.12, 
de la 7641 mp la 6359 mp. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței 
imobilului din Timișoara str. Munteniei nr.9 cu nr. Top.22347,22348 (CF nr. 
418961 Timișoara) de la suprafața de 712 mp. la suprafața de 700 mp. 

11. Proiect de hotărâre privind schimbarea de destinaţie, aprobarea de trecere din 
domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi aprobarea 
de demolare a clădirii cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 193 mp, 
înscrisă în CF nr. 444491 Timişoara, cu nr. Cad 444491 – C1, situată în str. 
Iuliu Maniu nr. 42, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu Program 
Prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela. 

12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a 
apartamentului SAD3, aferent imobilului situat în str. General Grigorescu 
nr.6, etaj P, înscris în C.F. nr. 404452-C1-U6, nr. Topo 404452-C1-U6 și a 
cotei de 15/261 mp teren în folosință, la prețul de 279.187,47 lei + TVA. 

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea pct-ului 1 din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 328/22.06.2018 privind 
aprobarea Raportului  pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de 
selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de 
Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. 

14. Proiect de hotărâre privind  declanșarea procedurii de selecție pentru 
ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului  de Administrație la 
Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. 

15. Proiect de hotărâre privind  declanșarea procedurii de selecție pentru 
ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului  de Administrație la 
Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. 



3 
 

16. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor 
Consiliului de Administrație la HORTICULTURA S.A. 

17. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 84 din data de 01.03.2016 
pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de 
carburanți pentru vehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale 
Timișoara. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare 
zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire colectivă în 
regim de înălțime S+P+6E+Er”, str. Bujorilor, nr. 160, Timișoara. 

19. Adresa nr. SC2018 -015659/03.07.2018 a domnului Daniel Cosmin Țepeș 
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr.328/22.06.2018 - privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, 
întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante 
de membrii în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public 
Timișoara S.A. 

20. Adresa nr. SC2018 -015660/03.07.2018 a domnului Crișan Teodor-Adrian 
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr.328/22.06.2018 - privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, 
întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante 
de membrii în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public 
Timișoara S.A. 

21. Adresa nr. SC2018 -015661/03.07.2018 a domnului Sorin Karagena privind 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr.328/22.06.2018 - privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, 
întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante 
de membrii în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public 
Timișoara S.A. 

22. Adresa nr. SC2018 -015662/03.07.2018 a domnului Dumitru Popovici 
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr.328/22.06.2018 - privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, 
întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante 
de membrii în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public 
Timișoara S.A. 

23. Adresa nr. SC2018 -015663/03.07.2018 a domnului Goia Ioan privind 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr.328/22.06.2018 - privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, 
întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante 
de membrii în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public 
Timișoara S.A. 
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24. Adresa nr. SC2018 – 015576/02.07.2018 a  Instituției Prefectului – Județul 
Timiș privind sesizarea doamnei consilier Țundrea Luminița cu privire la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 312/2018 - privind aprobarea operațiunii  de 
primã înscriere a terenurilor situate în zona Stadionului ”Dan Pãltinișanu” 
conform Certificatului de Urbanism nr. 1925/2018. 

25. Adresa nr. SC2018 -016113/06.07.2018 a Grupului consilierilor locali PSD 
referitoare la  datoriile înregistrate la data de 30.06.2018 pentru plata 
subvențiilor sau contravaloarea serviciilor prestate de către societățile la care 
Consiliul Local este acționar. 

26. Adresa nr. SC2018 – 016023/06.07.2018 a domnului consilier Idolu Iulian 
Daniel privind convocarea Adunării Generale a Acționarilor la S.C. 
Horticultura S.A. 

27. Raport  de activitate privind deplasarea  la Rueil Malmaison, în Franța, în 
perioada 08 iunie – 10 iunie 2018. 

28. Adresa nr. SC2018 – 014347/19.06.2018 a Filarmonicii ”Banatul” din 
Timișoara. 

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de 

Primarul Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu. 
Proiectul de hotărâre de la pct. 2 al Ordinii de zi  a fost inițiat de 

Primarul  Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu la propunerea 
doamnei consilier Mariș Daniela. 
 
ANEXA LA ORDINEA DE ZI: 

1. Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului din str. Versului nr.2 
Timișoara – incinta Grădiniței PP nr.11. 

  
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea operațiunilor de dezlipire imobil 

înscris în CF nr. 414823 Timișoara și dezlipire imobil înscris în CF nr. 
445982 Timișoara. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației de membru pe 
anul 2018 și plata acesteia către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Polul de Creștere Timișoara (ADI PCT). 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru activități 
culturale nonprofit de interes local, în anul 2018. 
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DL.PRIMAR: Înainte de a intra în ordinea de zi a ședinței propriu-zise, avem 
astăzi ca invitați, niște performeri. Timișoara face performanță în minifotbal și 
avem ca invitați echipa MAV Sports Timișoara, campioană națională la minifotbal. 
În Timișoara se derulează campionatul județean de minifotbal, cu participarea a 
peste 120 de echipe amatoare și peste 5000 de jucători legitimați, sub patronajul 
Federației de minifotbal din România. Marele trofeu  de campioană națională, 
ediția 2018, a revenit echipei menționate, MAV Sports Timișoara, după finala 
disputată cu echipa „Extratereștrii Bistrița”. Au primit nominalizări individuale ale 
turneului final, cel mai bun jucător, Ionuț Andrei Nemițeanu, cel mai bun portar, 
Cosmin Amarinei. MAV Sports Timișoara și-a asigurat prin acest succes, licența de 
participare la ediția a treia, Liga Campionilor. Felicitări echipei, căpitanului Nicolin 
Miroslav și staff-ului clubului, președinte, d-nul Sorin Nica. 

DL.FARKAȘ: Supun la vot Anexa la ordinea de zi 

DL.PRIMAR: Vreau să retrag de pe ordinea de zi suplimentară proiectul de la 
poziția 2 care vizează dezmembrarea unui teren. Încă nu avem toate premizele 
pentru acordarea avizului juridic și mai amânăm. 

DL.FARKAȘ: Rămân trei puncte la Anexă. 

Deschid sesiunea de vot: 

18 voturi pentru 

1 împotrivă 

2 abțineri. 

DL.FARKAȘ: Votăm ordinea de zi în ansamblu. 

Deschid sesiunea de vot: 

21 de voturi pentru. 

DL.IDOLU: Cu tot ceea ce este suplimentar vom fi foarte judicioși și critici, dar, 
fiind de data aceasta, subiecte de interes general, fonduri europene, copii, etc, 
fiecare din grupul nostru  a avut libertatea să voteze cum dorește. Dar nu înseamnă 
că abandonăm de la conduita pentru fiecare ședință. 
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PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

1. Aprobarea Procesului  Verbal al şedinţei ordinare a  Consiliului Local 
din  06.07.2018 
 

    DL.FARKAȘ: Deschid sesiunea de vot 

    21 de voturi pentru 

 

 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

2.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului   Timișoara domnului Ion Caramitru 
 

DL.FARKAȘ: Deschid sesiunea de vot 

21 de voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

3.Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de funcții 
pentru Direcția Poliției Locale Timișoara. 
 
DL.FARKAȘ: Deschid sesiunea de vot 

20 de voturi pentru 
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PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI                                                             

4.Proiect de hotărâre  privind delegarea gestiunii, prin atribuire directă a 
serviciului ”Întreținere a serviciului  de iluminat public și iluminat festiv de 
sărbători din Timișoara”, precum și aprobarea Caietului de sarcini, 
Contractului de delegare a gestiunii și a tarifelor pentru activitățile de 
întreținere și reparații a sistemului de iluminat public, verificarea/repararea, 
montarea/demontarea ornamentelor și asigurare ornamente noi pentru 
sărbători 

 
DL.IDOLU: Anul trecut, în octombrie, am mai dezbătut acest subiect, am solicitat 
un punct de vedere de la Consiliul Concurenței, întrucât afecta în mod major, 
strategic, activitatea companiei. Nu aveam cum să luăm o decizie strategică pentru 
oraș și pentru o societate atât de importantă, fără un aviz strategic. Între timp, a 
venit un punct de vedere, cu diferite obiecțiuni. Îmi mențin în continuare rezerva 
vis a vis de oportunitatea acestei afaceri, mă bucur că îl văd pe domnul Sorin 
Supuran, un manager care, indiferent de culoarea politică, înainte de toate, este om 
de calitate și manager și ne poate explica niște lucruri, pentru că o societate cu 
gravele probleme financiare pe care le are, va putea, oare, să facă față unei 
asemenea provocări? Din cât știu eu, un lucru verificat, forță de muncă calificată în 
acest domeniu nu există, credite, pentru o societate cu probleme financiare, este 
foarte greu de accesat, oameni calificați și interesați de beneficiile salariale, la o 
societate care întârzie plata salariilor, și nu din vina managementului actual, oare, 
va fi o societate care să rezolve problema? Eu cred în continuare că nu se va 
rezolva această problemă a iluminatului public stradal. Rămâne indoiala noastră, 
noi am avut înainte o întâlnire de lămurire a grupului nostru față de ce am discutat 
la comisii, dar, vă asigur că nu este interesul nostru să verificăm avize și subavize 
care țin de Executiv. Executivul este cel care trebuie să obțină subavize de la 
Sanepid, A.N.R.S.C., Retim, etc. Nu este treaba noastră, ca și Consiliu Local, așa 
cred eu, să ne intereseze lucruri care țin de Executiv și nici nu avem voie, fiindcă 
Executivul trebuie lăsat să-și desfășoare actul de management. Fiecare are 
libertatea să voteze ce vrea, dar îmi mențin punctul de vedere că va fi foarte greu, 
nu știu dacă S.T.P.T. va reuși să facă față acestei provocări, domnul Supuran 
neavând încă echipă. Să ne explice d-nul Supuran cum va putea să facă față acestei 
mici provocări față de marea provocare care este transportul public în comun. 
DL.MOȘIU: Aș dori să-l întreb pe d-nul director dacă poate sau nu, în momente 
critice, să dea în subantrepriză o parte din lucrări, fiind la început, s-ar putea să 
existe urgențe. 
DL.SUPURAN: Mulțumesc d-lui Dan Idolu pentru aprecieri și pentru întrebare, 
sigur, în 31mai, când m-am instalat, mi-ar fi fost greu să fac  precizări sau să susțin 
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anumite puncte de vedere privind serviciul de iluminat public. Încă de la început, 
am făcut o evaluare a situației, mă refer la dotări și personal, astăzi, pot să vă spun 
că personalul existent va putea face față, sunt oameni cu calificări și specializări 
pentru tot ceea ce înseamnă parte electrică, de la medie, joasă, înaltă tensiune, d-nul 
Lucian Buda conduce acest serviciu de iluminat, care are foarte multă experiență, 
calificare și vine de la ELBA, asta făcând și acolo. Șeful Serviciului Infrastructură 
este d-nul Manu Cristian, tatăl dumnealui supervizând construcția a tot ceea ce 
înseamnă șină, cale, rețele electrice pentru R.A.T.T. Am făcut o echipă de 
profesioniști, mai mult, am rugat furnizorul mașinilor cu brațe de ridicat să le 
livreze înainte de termen și a acceptat să plătim atunci când contractul  de delegare 
de gestiune va fi semnat, poate spre final de an, cunoscând situația in care 
societatea se află. Suntem pregătiți, e o procedură care se va încheia, vom parcurge 
și pașii procedurali. În data de 13 am solicitat A.N.R.S.C. un punct de vedere, 
astăzi a venit și specifică faptul că Legea 51 din anul 2006, art.49, spune că în 
termen de 90 de zile de la semnarea contractului de delegare de gestiune, vom 
solicita și vom depune documentația pentru avizare. 
DL.IDOLU: Nu ne interesează avize ce țin de competența primăriei, noi vorbim de 
strategie. 
DL.SUPURAN: Poate puțină lume știe că S.T.P.T., fostă R.A.T.T., deține cea mai 
bună infrastructură, când vorbim de stații și substații de curent electric. Evaluările 
pe care le-am făcut ar putea furniza energie pentru toate societățile din coordonarea 
primăriei, Aquatim, Piețe, Horticola, Colterm. Prima stație care asigură aproape 
60% din energia pentru tot ce înseamnă troleibuze și tramvaie, de 51 de ani nu s-a 
oprit niciodată. Asta trebuie văzut și apreciat. Am încredere că, cu personalul pe 
care l-am găsit, având în fiecare zi un grup de lucru, vom face față. 
DL.MOȘIU: Eu am avut o întrebare strict pe problema iluminatului festiv și 
stradal. Dacă există sincope, urgențe, dacă v-ați gândit să dați în subantrepriză o 
parte din lucrări, până când vă puneți la punct tehnologia cu oamenii, dar strict pe 
iluminat. Subiectul nostru este iluminatul stradal. 
DL.SUPURAN: Ideea este că atâta timp cât nu am preluat ceva, mi-ar fi greu să 
spun că vreau să dau ceva. Trebuie să vedem cum vom funcționa, apoi vom găsi 
soluții ca să putem duce la bun sfârșit această activitate. 
DL.IDOLU: În răspunsul Consiliului Concurenței, la un moment dat, se solicită 
evaluarea anuală a costurilor, astfel încât afacerea să fie profitabilă și să nu poată fi 
interpretată ca ajutor de stat. În acest sens, cred că bine a pus întrebarea d-nul 
Moșiu, care, poate fi urmată de un amendament pînă la acea raportare anuală. Exact 
cum am făcut pentru Colterm. Să ne gândim că nu mutăm afacerea prin S.T.P.T. cu  
votul nostru spre alți antreprenori. Noi trebuie să ne gândim că dăm aviz pentru 
lucrări de întreținere și mentenanță, 250.000 euro pe an pentru sistemul de iluminat 
public și 100.000 de euro pentru iluminatul ornamental. Pe mine m-a surprins atât 
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de puțin. Doamna Stanciu Steliana, director economic,  a condiționat avizul cu 
respectarea acestor cifre. Acesta este unul din avize. Sunteți de acord  cu un 
amendament, în care 80% din valoarea lucrărilor, nu mă interesează achiziția, 
mimim 80% să fie realizată în regim propriu de către S.T.P.T. Pentru asta dăm 
delegarea gestiunii în mod direct. 
DL.PRIMAR: Eu v-aș propune să nu fixăm acum, de la început,  procente, pentru 
că nu există încă experiență care să permită fundamentarea procentelor. Dacă chiar 
insistați să se facă, atunci trebuie precizat că strict cu referire la serviciile de 
întreținere propriu-zise, pentru că sunt situații în care se strică drumul, cu ocazia 
intervenției. Și cineva trebuie să refacă. Nu poate să le facă S.T.P.T., nefiind 
societate de drumuri. Trebuie să fie altcineva care să facă. 
DL.IDOLU: Am citit cu atenție contractul, caietul de sarcini, eu m-am referit strict 
la lucrările prevăzute în B.V.C., de lucrările de mentenanță, întreținere și reparații a 
sistemului de iluminat public, 250.000 euro prevăzuți în B.V.C. 
Da aviz Directia Economica si vizata…Sigur ca nu discutam de lucrarile de 
drumuri. Noi vorbim strict. Acum sa il punem pe Sorin Supuran sa faca si drumuri 
chiar ar fi.. 
  DL. PRIMAR: Pai sigur.  
  DL. IDOLU: Acum un an imi aduc aminte cand vorbeam despre delegare, cu care 
eram in principiu de acord, cu rezervele care erau, discutam si de sapte, opt blocuri, 
nu mai stiu. P+10. Bine ca proiectul ala s-a dus, intre timp s-a schimbat 
conducerea, avem incredere, dar acum chiar si de drumuri sa vorbim?! Vorbim 
strict de sistemul de iluminat public. Lucrarile adiacente sa le faca cine vrea.  
  DL. FARKAS: Domnul consilier Idolu, unde doriti sa faceti amendamentul in 
proiect?  
  DL. IDOLU: Eu l-am facut. Domnul Robu a spus. 
  DL. FARKAS: Cel cu 80%, la proiectul de hotarare. 
  DL. IDOLU: La proiect. Acum chiar n-am ochelarii sa vad exact. Eu vorbeam de 
principiu, dar gasim un articol. Uitati! Dupa .. 
  DL. FARKAS: La care articol? 
  DL. IDOLU: Se aproba delegarea.., deci in loc de .. 
  DNA. MARIS: Pot sa spun si eu cateva cuvinte, va rog? Mie mi se pare prematur 
sa fixam noi acum.. 
  DL. IDOLU: Doamna Maris, nu fixati, dar va luati raspunderea? Ramane 
inregistrat. 
  DNA. MARIS: Nu avem o evaluare.. 
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  DL. IDOLU: Eu cred ca e corect si cinstit si fata de managementul executiv al 
societatii si fata de noi si lasati lozincile, ca nu.. 
  DNA. MARIS: Eu cred ca trebuie sa lasam conducerea sa evalueze aceste lucrari, 
sa vada cam la ce suma s-ar ridica.. 
  DL. IDOLU: Doamna Maris, nu v-am spus ca dumneavoastra tocmai ati votat 
bugetul pentru acest sistem? 
  DNA. MARIS: Stiu! 
  DL. IDOLU: Nu v-am spus ca am votat un caiet de sarcini impreuna? Avem un 
regulament de functionare, avem tot ce ne trebuie. Haideti sa fim decenti tocmai 
pentru a-i proteja, pentru a se intari, ca 80% nu e mult din 250.000 euro. E strict 
sistemul asta. Daca mergem si exageram ..lasam conducerea..tocmai ca o lasam, 
dar trebuie si ajutata in optiuni strategice. 
  DNA. MARIS: Eu cred ca putem sa ii ajutam in momentul in care ne cer ajutorul, 
dar sa ne oferim noi fara .. 
  DL. IDOLU: Eu sustin amendament la punctul 1 si sustin propunerea, defapt 
implicit a domnului Mosiu, asa cum am facut la toate societatile, ca nu sunt niste 
copii de gradinita care nu stiu ce sa faca, chiar stiu mai bine ca multi de la noi de la 
masa. 
  DL. MOSIU: Si la drumuri daca va aduceti aminte era la fel, 80%, aveau 
posibilitatea si 20% la terti, dar cei 20% pana azi nu au fost incredintati nimanui, 
deci doar in varianta in care societatea nu se poate incadra in niste termene ar avea 
20% rezerve sa dea la terti. 
  DL. PRIMAR: Bun! Daca imi permiteti, eu cred ca se poate introduce un 
amendament, se poate preciza un alineat 2 la articolul 1, dar trebuie sa fim precisi, 
cu referire la intretinerea propriu-zisa a iluminatului stradal, da? 
  DL. IDOLU: Categoric, asta e obiectul contractului. 
  DL. PRIMAR: Deci nu intra iluminatul artistic. Iluminatul stradal, da? 
  DL. IDOLU: Eu zic de iluminat public, numarul 1, sistemul de iluminat 
ornamental cu ocazia sarbatorilor, unu-i de 250.., deci chiar imi pare rau ca pe 
suma asta.. 
  DL. PRIMAR: Sistemul de iluminat ornamental. Haideti sa fim oameni rationali! 
Haideti sa nu mai aprobam nimic atunci! Eu va propun sa nu aprobam! Respingeti 
si asta! Avem noi specialisti pentru iluminat oranamental? Acum angajam totul? 
Asta se face de specialisti, nu se face dupa ureche. Merita ca sa faca o data pe an sa 
angajam specialisti? La iluminatul public stradal de acord, putem sa venim cu o 
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precizare, dar la cel ornamental chiar nu are nici o logica. Daca vrem sa contram, 
hai sa tot contram, sa ramana Timisoara .. 
  DL. IDOLU: Tocmai va spuneam ca vrem sa..  
  DL. PRIMAR: ..in intuneric. 
  DL. IDOLU: Nu stiu de ce doamna Maris a agitat spiritele inutil, dar din moment 
ce e in contractul care noi il aprobam astazi.. 
  DL. PRIMAR: Este in contractul acesta, dar este o activitate care ca si cea de 
drumuri nu se preteaza sa fie specialisti proprii, ca nu o sa ii ti sa ii salarizezi ca sa 
faca o data pe an iluminat ornamental. E altceva decat iluminatul stradal. E exact in 
aceeasi logica de la reparatul drumurilor, sau ma rog, trotuarelor care se strica cu 
ocazia ducerii in subteran, interventiilor in subteran la reteaua de iluminat. Haideti 
sa fim rationali! 
  DL. IDOLU: Domnul Primar.. 
  DL. PRIMAR: Puneti 70% daca e .. 
  DL. IDOLU: Nu, nu, nu.. 
  DL. PRIMAR: Sau 90%. 
 DL. IDOLU: Aveti dreptate, dar.. 
 DL. PRIMAR: Haideti sa nu amestecam lucrurile! 
 DL. IDOLU: Domnul Primar, poate aveti dreptate si dumneavoastra stiti mai bine 
de la ..prin aparatul tehnic. Domnul Culita Chis cred ca stie cel mai bine. Daca 
iluminatul ornamental e ceva special care STP-ul nu il poate face si inteleg de la 
dumneavoastra ca nu poate, haideti sa-l scoatem din contract atunci.  
  DL. PRIMAR: Nu putem sa-l scoatem, ca interventia la sistem pana la un punct o 
face RATT-ul, dar nu poate sa faca tot ce tine de iluminatul ornamental. Nu 
inseamna ca nu face nimic. Toate racordurile la sistem, abilitarea sa intervina acolo 
nu poate sa o aiba oricine. O are o firma care e responsabila de buna functionare a 
sistemului. Si pana acum a fost la fel in privinta asta. Haideti sa fim rationali! 
  DL. IDOLU: Bine, domnul Primar, suntem rationali! Haideti ca suntem rationali 
si a ramas putin din anul asta si merita un credit in alb domnul Sorin Supuran. 
Sistemul de iluminat public asa cum a fost o cutuma pana acum, 80% din valoare, 
si e clar, e pentru toata lumea ca scrie in contract, e mentenanta, n-are legatura cu 
drumuri, cu achizitia de corpuri. E vorba numai de munca efectiva pe iluminat 
public stradal si cu iluminatul ornamental sa spuna domnul Primar cum vrea sau 
cine vrea, nu ne mai intereseaza. Noi o sa votam, ca pe noi  nu ne intereseaza cel 



12 
 

ornamental de sarbatori. In primul rand ne intereseaza ceea ce se intampla zi de zi, 
sa scapam de intunecimea asta de pe strazi. Multumesc! 
  DL. PRIMAR: Atunci cu asta sunt de acord si ii rog si pe colegii PNL, UDMR, 
sa voteze amendamentul in acesti termeni, referitor la iluminatul stradal si sigur 
strict la partea de iluminat, nu la ceea ce mai atrage dupa sine, mentenanta la 
iluminatul stradal. Asa sunt de acord si eu si chiar va rog sa.. 
  DL. IDOLU: O sa ne facem poze cu totii de Craciun si de Paste si o sa ne 
bucuram, dar din pacate nu o sa facem cu Sorin Supuran, ca el nu o sa poata sa 
faca.  
  DL FARKAS: Domnul Idolu, va rog frumos sa formulati atunci amendamentul! 
La care punct? 
  DL. IDOLU: La art. 1, literea a), sau nu stiu cum sa spun, cred ca asa ar fi corect, 
doamna Simona stie mai bine.. 
  DNA. SECRETAR: In Anexa 2 la hotararea de Consiliu contractul privind 
delegarea gestiunii, la articolul 1, obiectul contractului, acolo sunt detaliate 
activitatile.  
  DL. IDOLU: Da, dar nu pot in contract, doamna, ca tocmai ce mi s-a spus ca nu e 
bine sa intram in contract. Haideti sa fim rezonabili ca sa treaca acest punct. 
    Eu cred ca la articolul 1 din hotarare. Daca intram in contract inseamna ca mai 
stam 3 ore si mie mi-au ajuns cateva zile, ca l-am citit si ma bucur ca acum am 
apucat sa il citesc, fata de sedinta trecuta cand nici nu l-am vazut.  
   La articolul 1 amendament, 80% din lucrarile strict de intretinere si reparatia 
sistemului de iluminat public stradal vor fi executate de catre Societatea delegata de 
preluare a ..cum vreti ..STPT. Si nu mai vorbim nimic de ornamental. Cel putin 
80%. Si nu mai vorbim nimic de ornamental, ne facem poze, tragem cu artificii, 
asta e.  
  DL. SANDU: Ca volum, ca valoare, ca ce 80% ? Din ce? 
  DL. IDOLU: Din valoare, domnul Noni Mosiu, am tot spus ca e vorba de .. 
Domnul Mosiu, daca citeati documentatia stiati si am spus de 3 ori, dar nu stie 
Mosiu, de 250000 euro.  
  DL. MOSIU: E domnul Sandu! Nu ne confundati, doar la calibru semanam! 
  DL. PRIMAR: Daca o mai intindem mult pierdem posibilitatea unui credit de 
care STPT are nevoie. 
  DL. IDOLU: Supuneti la vot! 
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  DL. PRIMAR: Numai putin, ca trebuie o completare. Trebuie efectuate.., domnul 
consilier, ascultati, ca nu e in regula asa! Trebuie o completare. Nu se denatureaza 
ce ati vrut, dar trebuie o completare. Vor fi executate de catre STPT fara 
subcontractare, pentru ca toate sunt tot in sarcina STPT-ului, trebuie executate fara 
subcontractare, atat trebuie adaugat, spiritul e acelasi, dar altfel cine face restul de 
20%. Tot STPT-ul le face.  
  DL. IDOLU: Deci dumneavoastra 100% .. 
  DL. PRIMAR: Nu, nu.. 
  DL. IDOLU: Minim 80.. 
  DL. PRIMAR: Minim 80% fara subcontractare, ca si restul face tot STPT. 
  DL. IDOLU: Minim 80% fara subcontractare.   
  DL. PRIMAR: Trebuie adaugat doar atat, fara subcontractare adaugam la ce ati 
spus. Pai vedeti ca  sunteti de acord cu mine? Daca m-ati asculta de fiecare data ati 
fi de acord. Uneori nu ma ascultati.  
  DL. IDOLU: Si dumneavoastra atunci cand ma consultati n-aveti probleme, ati 
vazut, e confirmat. 
  DL. FARKAS: Multumesc, atunci propun amendamentul domnului Idolu. 
  DL. PRIMAR: Votati amendamentul, va rog frumos! 
  DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 20 voturi pentru.  
  Atunci revenim la proiectul in intregime. Deschid sesiunea de vot. Votam. 
Inchid sesiunea de vot. 
- 18 voturi pentru 
- 1 abtinere. 

   DL. IDOLU: Daca imi permiteti! De la tehnic, imi spuneti cine s-a abtinut? De 
curiozitate. 
   DNA. SECRETAR: O persoana nu a votat. Nu este abtinere.  
   DL. IDOLU: Cine n-a votat? Domnul Dimeca, ca sa stiti cine.. 
   DL. PRIMAR: Nu, nu, dar domnul Dimeca, votati?  
   DL. FARKAS: 19.  
   DL. PRIMAR: Ati vazut cum am intrebat: votati?  
   DL. FARKAS: Domnul Adrian Orza a iesit din sala.  
   DL. IDOLU: El cauta, Adi Orza cu domnisoara Chindris, cauta avizul ANSC..nu 
stiu cum… 
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    DL. PRIMAR: Ma bucur ca suntem rationali. Domnul director Supuran cred ca 
sunteti de acord sa plece la alte treburi, ca este asteptat de o echipa cu care a avut 
stabilita o intalnire. Da? Daca nu mai aveti intrebari pentru dansul, ii uram succes si 
cu iluminatul si cu toate celelalte. 
   DL. FARKAS: Punctul numarul 5. 
   DL. PRIMAR: Asteptam cat de curand o cursa in plus, o masina in plus pe 
traseul 33. 
   DL. FARKAS: Doua.  
 
 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
     Proiect de hotărâre privind aprobarea casării, demolării și valorificării 
construcției nefinalizate din piața agroalimentară – str. Oglinzilor. 
 
   DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 18 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
    Proiect de hotărâre privind  prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1542/14.07.2010 și a Contractului de închiriere nr. 1133/04.07.2000, încheiate 
cu Societatea de Transport Public Timișoara S.A. 
   
 DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
   Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către Jude Ovidiu-Cristian și Jude Dana-Mihaela. 

 
   DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 19 voturi pentru 
- 1 abtinere 
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PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
   Proiect de hotărâre privind  aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței 
imobilului din Timișoara str. Izlaz nr. 37 cu nr. Top. 192/635 – 637/b(CF nr. 
414961 Timișoara) de la suprafața de 863 mp. la suprafața de 887 mp. 
 
    DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
   Proiect de hotărâre privind  rectificarea suprafeței parcelei de teren înscrisă 
în CF nr. 409038 Timișoara, nr. Top. 27521/1/1 situat în Piața Prahova nr.12, 
de la 7641 mp la 6359 mp. 

 
    DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
   Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de rectificare a suprafeței 
imobilului din Timișoara str. Munteniei nr.9 cu nr. Top.22347,22348 (CF nr. 
418961 Timișoara) de la suprafața de 712 mp. la suprafața de 700 mp. 
 
    DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 20 voturi pentru 
 
 

   PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
   Proiect de hotărâre privind schimbarea de destinaţie, aprobarea de trecere 
din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara şi 
aprobarea de demolare a clădirii cu regim de înălţime parter, în suprafaţă de 
193 mp, înscrisă în CF nr. 444491 Timişoara, cu nr. Cad 444491 – C1, situată 
în str. Iuliu Maniu nr. 42, în care se desfăşoară activitatea Grădiniţei cu 
Program Prelungit nr. 10 din structura Liceului Teoretic Bartok Bela. 
 
    DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 18 voturi pentru 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
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   Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din 
partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a 
apartamentului SAD3, aferent imobilului situat în str. General Grigorescu 
nr.6, etaj P, înscris în C.F. nr. 404452-C1-U6, nr. Topo 404452-C1-U6 și a cotei 
de 15/261 mp teren în folosință, la prețul de 279.187,47 lei + TVA. 
 
    DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
    Proiect de hotărâre privind rectificarea pct-ului 1 din Anexa la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 328/22.06.2018 privind 
aprobarea Raportului  pentru numirile finale, întocmit de către Comisia de 
selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de membri în Consiliul de 
Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A. 
 
    DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 17 voturi pentru 
- 3 abtineri 

 
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 

   Proiect de hotărâre privind  declanșarea procedurii de selecție pentru 
ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului  de Administrație la 
Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. 

 
    DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 17 voturi pentru 
- 2 abtineri 

 
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 

   Proiect de hotărâre privind  declanșarea procedurii de selecție pentru 
ocuparea unui post vacant din cadrul Consiliului  de Administrație la 
Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. 

 
    DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 17 voturi pentru 
- 2 abtineri 
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PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
   Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție a membrilor 
Consiliului de Administrație la HORTICULTURA S.A. 
 

    DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 
- 18 voturi pentru 
- 2 abtineri 

 

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
   Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 84 din data de 01.03.2016 
pentru aprobarea normativului de cheltuieli privind consumul lunar de 
carburanți pentru vehiculele care deservesc Direcția Poliției Locale Timișoara. 
 

    DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 
- 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
”Dezvoltare zonă mixtă: comerț, servicii, funcțiuni administrative și locuire 
colectivă în regim de înălțime S+P+6E+Er”, str. Bujorilor, nr. 160, Timișoara. 
 

DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 
- 18 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 

    Adresa nr. SC2018 -015659/03.07.2018 a domnului Daniel Cosmin Țepeș 
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr.328/22.06.2018 - privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, 
întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de 
membrii în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public 
Timișoara S.A. 
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   DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam mentinerea hotararii Consiliului 
Local.  
   DNA. SECRETAR: Plangere impotriva unei hotarari de Consiliu. 
   DL. IDOLU: Deci va rog, o rog pe doamna Secretar sa ne explice in ce consta 
votul.  
   DNA. SECRETAR: Sunt plangeri impotriva unor hotarari de Consiliu pe care 
dumneavoastra le-ati adoptat in data de 26 iunie si conform procedurii se mentine 
sau nu hotarare de catre Consiliul Local. Ati avut in dropbox aceste plangeri 
prealabile si punctul de vedere al compartimentului care a initiat aceste hotarari de 
Consiliu.  
  DL. FARKAS: Votam pentru mentinerea HCL-ului 328. Cine este pentru? 
Deschid  sesiunea de vot. Votam.  

- 14 voturi pentru 
- 2 abtineri 
Se mentine cu 14 voturi.  
 
 

Dl. FARKAS:  Supun la vot. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 14 voturi pentru  
                                  2 abțineri  
Se menține.  
 

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2018 -015660/03.07.2018 a domnului Crișan Teodor-Adrian 
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr.328/22.06.2018 - privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, 
întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de 
membrii în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public 
Timișoara S.A. 
 
Dl. FARKAS:  Supun la vot. 
-Cine este pentru?  
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Se numără voturile:   13 voturi pentru  

- 4 abtineri 

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2018 -015661/03.07.2018 a domnului Sorin Karagena privind 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr.328/22.06.2018 - privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, 
întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de 
membrii în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public 
Timișoara S.A. 
 
Dl. FARKAS:  Supun la vot. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  13 voturi pentru  
                                   5 abțineri  
 

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2018 -015662/03.07.2018 a domnului Dumitru Popovici privind 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr.328/22.06.2018 - privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, 
întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de 
membrii în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public 
Timișoara S.A. 
 
Dl. FARKAS:  Supun la vot. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 13 voturi pentru  
                                   5 abțineri  
 

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2018 -015663/03.07.2018 a domnului Goia Ioan privind 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr.328/22.06.2018 - privind aprobarea Raportului pentru numirile finale, 
întocmit de către Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante de 
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membrii în Consiliul de Administrație la Societatea de Transport Public 
Timișoara S.A. 
 
Dl. FARKAS:  Supun la vot. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:    12 voturi pentru  

- 1 vot impotriva 
- 5 abtineri 

                                     
PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI: 

 
Adresa nr. SC2018 – 015576/02.07.2018 a  Instituției Prefectului – Județul 
Timiș privind sesizarea doamnei consilier Țundrea Luminița cu privire la 
Hotărârea Consiliului Local nr. 312/2018 - privind aprobarea operațiunii  de 
primã înscriere a terenurilor situate în zona Stadionului ”Dan Pãltinișanu” 
conform Certificatului de Urbanism nr. 1925/2018. 
 
Dl. FARKAS:  S-a luat la cunoștință. 
Dl. PRIMAR: Vreau să fac niște precizări. Și poate atunci și dna. Țundrea care 
lipsește azi, se mai gândește. Această înscriere provizorie a terenurilor din zona 
Stadionului Dan Păltinișanu este o operațiune în rândul celor multe pe care le avem 
de făcut pentru a face ordine în patrimoniul orașului. Noi nu vrem să facem ordine 
în patrimoniul orașului? Să avem înscrisurile necesare în cărțile funciare? În primul 
rând trebuie să apărem ca proprietari, dacă nu s-a făcut în istorie așa ceva. Din 
neglijență din interese, Dumnezeu știe din ce motive, nu credeți că trebuie să facem 
noi cât mai repede? Știți cu ce ne confruntăm? Ne confruntăm că și la aproape 30 
de ani de la Revoluție încă se vine cu cereri de restituire. Îți prevezi anumite 
amenajări în anumite locuri în oraș și te trezești că pe când trebuie să construiești 
apare o cerere de restituire. Pentru că se fac verificări de către cei ce cu asta se 
ocupă la OCPI și când constată că nu este un înscris corespunzător în cartea 
funciară, se solicită restituirea acelui teren. Nu se va primi evident, dar se ajunge la 
blocaje. Noi vrem să blocăm orașul? Sau vrem să-l dezvoltăm? Să-l înfrumusețăm? 
Să-l funcționalizăm mai bine?  Eu cred că indiferent de apartenența politică vrem 
cu toții să ne fie mai bine.  
Dl. IDOLU: Bine zice dl. Primar pe de o parte, dar pe de altă parte de atâtea ori am 
tras atenția de atâtea ori Curtea de Conturi a atras atenția să se finalizeze procedura 
de inventariere a domeniului public. Deci aici e un punct care a fost cu subiect 
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special că știm nu ne ascundem după deget că fiecare știe despre ce e vorba dar ca 
să continuu teza dvs și aveți dreptate, vă rugăm că toți suntem în aceeași sală nu 
zicem echipă, trebuie terminată inventarierea domeniului public pentru că altfel ne 
apropiem de limita …nu mai zic penalului că aș zice dar nu zic.  
Dl. PRIMAR: Total de acord cu dvs.  De aceea știți bine că v-am propus și ați 
aprobat schimbarea de organigramă în sensul divizării fostei Direcții de Patrimoniu 
în două. Avem acum o direcție care se ocupă de partea de est a orașului și o direcție 
care se ocupă de partea de vest deoarece am constatat că nu făceau față pur și 
simplu adică ritmul în care se punea la punct inventarul se realiza inventarul era 
nemulțumitor. Progrese sunt evident că sunt progrese, dar sunt total de acord cu dvs 
că operațiunea aceasta de inventariere trebuie finalizată urgent dar nu e suficient să 
facem inventarierea trebuie deodată să avem și înscrisurile de rigoare, înscrierea în 
primul rând în cartea funciară, înscrierea provizorie, înscrierea definitivă cât mai 
repede. Și cu toate înscrisurile de rigoare privind proiectele pe care le avem. Noi 
până acum nu ne-am protejat de acești rechini imobiliari că nici nu ne-am gândit că 
la 29 de ani de la Revoluție mai vine cineva să-ți revendice un teren. Asta  ar fi o 
temă pentru parlamentarii noștri, niciunde în nicio țară fostă comunistă nu s-a făcut 
așa ceva. Să lași atâta vreme pentru restituiri în natură, poți eventual să dai 
despăgubiri dar și despăgubirile trebuiau cerute.  
Dl. ORZA: În Ungaria ÎN 1991 s-a pus punct.  
Dl. PRIMAR: Sigur unii au pus punct foarte rapid ca să nu se încurce dezvoltarea 
societății. Deci noi chiar nu realizăm cât rău facem? Sau poate că este ceva făcut 
dinadins. Că unii au profitat din plin de asta și au tot căutat și le-au trebuit ani mulți 
de căutare să găsească moștenitori. De multe ori știm bine moștenitori îndoielnici 
apoi au pus mâna pe ceva au vândut, cumpărătorii au vândut mai departe noii 
cumpărători au vândut și ei și la 4-5 astfel de operațiuni desigur că nimeni nu mai 
poate pune ordine fiindcă se invocă statutul cumpărătorului de bună-credință. Eu 
cred că trebuia rapid terminat cu asta sigur dreptul la proprietate trebuia garantat și 
lăsat să se manifeste în practică dar nu pe 30 de ani. Ce motiv are cineva să nu fi 
revendicat până acum o proprietate pe care a deținut-o? 29 de ani? Eu nu văd ce 
motiv se poate invoca drept scuză pentru așa ceva. Când ești interesat de 
proprietatea ta vi cât mai promt să îți ceri drepturile. Nu lași să treacă 29 de ani și 
apoi te trezești hop hai că vreau și eu un drept. Deci eu vă rog să tratăm acestea 
detașat de apartenența politică a fiecăruia. Că sunt interese majore ale orașului 
nostru. Nu știu, cum putem noi să contestăm faptul că am reușit să facem înscrierea 
în cartea funciară? Trebuie să ne bucurăm că am reușit să facem înscrierea în cartea 
funciară ca proprietari chiar cu titlu provizoriu.    
Dl. IDOLU: O mică completare. Ca și contraexemplu sigur ceea ce spune dl. 
Primar și pe mine și pe toți ne nemulțumește vizavi de cererile de revendicare care 
durează din 1991 zice dl. Orza. Când în Ungaria și Cehia au durat 2-3 ani a fost o 
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fereastră. Dar mă gândesc la clădirea care a fost alocată  de primărie către Regia 
Canalului Bega, era clădirea primăriei și totuși nu era intabulată. Haideți să ne 
gândim dacă am putea că personalul din primărie e puțin dacă am putea cu Poliția 
Locală acolo unde au aria de competență în cartiere să le dăm să verifice clădirile 
acelea că sunt convins că multe în decurs de 6 luni…eu nu cred că nu știu ei mai 
bine decât noi. Că nu are cum primarul sau funcționarul primăriei să intre în 
cartiere. Dacă sunt, clădirea asta chiar nu a găsit-o nimeni? Câte or mai fi din 
acestea? Dar nu le știm.  
Dl. PRIMAR: Clădirea, se știa de ea dl. Consilier și mă adresez tuturor, se știa de 
ea dar nimeni nu a verificat vreodată dacă Municipiul Timișoara a fost înscris 
vreodată în cartea funciară ca proprietar dacă acea clădire are CF de fapt că nu a 
avut CF. Nu știu cum a fost dată către Biblioteca Județeană către mai mulți știu eu 
cine, că în lungul multor ani de existență a acelei clădiri, acolo s-au întâmplat 
diverse. Nu știu cum, fără să fie înscrisă ca și clădire existentă în CF. Așa s-a 
întâmplat noi am constatat am fost luați prin surprindere dar până una alta noi am 
rezolvat problema. Așa mă întreb și eu câte or mai fi în situația asta ?  Că am 
descoperit întâmplător nu? Nici nu ne-am pus problema ce dvs ați pus vreunul 
întrebarea dar este înscrisă în CF? Atunci când ați aprobat la propunerea mea să o 
dăm ca sediu la Regia Autonomă de Administrare a Canalului Bega. Nu ați pus 
niciunul întrebarea că nu v-ați gândit că s-ar putea să nu fie înscrisă cum nici eu nu 
m-am gândit și am fost cu toții surprinși când ne-a cerut CF-ul. Mai sunt din 
acestea.  Presupun că mai sunt că ar fi prea de tot să fi nimerit exact peste unicul 
caz din tot patrimoniul acesta vast. Concluzia mea este: atunci când facem pași, păi 
haideți să nu ne punem singuri bețe în roate. Să cerem Instituției Prefectului să 
anuleze o hotărâre prin care noi ne-am înscris ca proprietari pe niște terenuri. Este 
interesul cuiva să se întâmple asta? Am făcut o primă înscriere, haideți să o lăsăm 
așa că e bună. E perfect legală evident, că nu se întâmpla dacă nu ar fi fost.   
Dl. IDOLU: Fără să știu exact despre ce e vorba și ce a gândit colega mea știu că 
nu era vorba de dorința de a înscrie pentru prima oară. Ci era o problemă de viciu 
de procedură. Dar nu aș vrea să intru că nu cunosc și nici colegii și nimeni din sală 
nu știe exact. Dar era un viciu de procedură.  
Dl. PRIMAR: Nu era dar a intrat pe ordinea suplimentară sau ce a fost dna. 
Drăgoi? Ceva de genul acesta dar nu a fost nimic ilegal. Doamne Ferește! Că nu 
facem ilegalități.  
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ANEXA LA ORDINEA DE ZI:  
 

PUNCTUL 1 – ANEXĂ 
 
Proiect de hotărâre privind prima înscriere a imobilului din str. Versului nr.2 
Timișoara – incinta Grădiniței PP nr.11. 
 
Dl. PRIMAR: Vedeți din nou e operațiunea de primă înscriere. A funcționat. Și nu 
era înscrisă în CF. E pe ordinea suplimentară. Merită să nu votați pentru că e pe 
ordinea suplimentară? Știu că veți vota dar ca idée. Nu cred că trebuie să ne 
poziționăm rigid. Toate punctele de pe ordinea suplimentară ați văzut că sunt 
importante pentru oraș și nu are rost să ne mai întâlnim peste câteva zile când 
putem să tranșăm lucrurile azi în interesul public legal.  
Dl. FARKAS:  Supun la vot. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:     20 voturi pentru  
                                     
 

PUNCTUL 2 – ANEXĂ 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea operațiunilor de dezlipire imobil 
înscris în CF nr. 414823 Timișoara și dezlipire imobil înscris în CF nr. 445982 
Timișoara. 
 
Dl. FARKAS:  Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi.  
 
 
 

PUNCTUL 3– ANEXĂ 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației de membru pe 
anul 2018 și plata acesteia către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Polul de Creștere Timișoara (ADI PCT). 
 
Dl. FARKAS:  Supun la vot. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:    20 voturi pentru  
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PUNCTUL 4 – ANEXĂ 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanțare 
nerambursabilă alocată de la bugetul local al Municipiului Timișoara pentru 
activități culturale nonprofit de interes local, în anul 2018. 
 
Dl. PRIMAR: Am încredere că veți vota. Aici avem o mare problemă și nu mai 
putem continua așa, cu aceste proiecte. Noi executivul nu ne-am amestecat ci am 
constituit o comisie neutră care să gestioneze aceste proiecte echidistant și să facem 
ca lucrurile să meargă cât se poate de bine. Se dovedește de la an la an că nu am 
fost inspirați și anul acesta se bat toate recordurile. Este inadmisibil ca abia în data 
de 17 Iulie și încă pe ordinea de zi suplimentară că am forțat cât am putut măcar azi 
să primim situația deliberărilor, dvs să aprobați finanțarea acestor proiecte. În felul 
acesta proiectele care au fost planificate pentru primele luni ale anului cad, nu se 
poate face niciun decont retroactiv raportat la momentul aprobării hotărârii și va 
trebui să intervenim radical. Acum sigur nu avem ce face vă rog să votați ceea ce 
comisia ne-a dat dar vreau să fie ultima dată când această comisie se ocupă de acest 
subiect pentru că sunt total nemulțumit.  
Dl. FARKAS:  Supun la vot. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  21 voturi pentru  
 
Dl. PRIMAR: Probabil că nu mai facem ședință până în 3 August. Dacă cumva 
vom avea motive să facem ședință de îndată vă rog să răspundeți invitației. S-ar 
putea să fie nevoie să votăm rectificarea de buget. S-ar putea să se voteze 
împărțirea dividendelor la societățile cu profit.  

Avem nevoie de încasări ca să ne sprijinim și societățile noastre mai bine și 
partenerii pe care-I avem pe diverse proiecte mai bine și există societăți cu profit și 
AGA trebuie să se întrunească la fiecare și să voteze împărțirea profitului.  

Acționar este consiliul local și eu mă gândesc că 50% din profit ar putea fi 
preluat la consiliul local poate și mai mult pentru că banii preluați aici se duc acolo 
unde trebuie și dacă trebuie către acele societăți se duc preponderent acolo sau 
poate chiar  în integralitate acolo.  
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Dar să stăm așa cu o situație încâlcită, o societate figurează cu profit, 
consiliul local ar avea dreptul la acel profit are și obligații de plată către acea 
societate dar nu are cu ce să le facă e stupid. Închipuiți-vă că ați fi un acționar 
privat și v-ați trezi în fața unei asemenea situații. Nu cred că trebuie să continuăm 
impasibili ci trebuie să acționăm astfel încât lucrurile să meargă cât mai bine.  
DL. IMRE:  Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi si va multumesc pentru 
participare. 
 

 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA      SECRETAR 

Viceprimar FARKAS IMRE                    SIMONA DRAGOI 

 


