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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 
    PROCES-VERBAL 
  Incheiat astazi 18-06-2013 cu ocazia sedintei ordinare a 
  Consiliului Local al Municipiului Timisoara; 
 
 
 Presedinte de sedinta – Cons. ADRIAN ORZA 
 Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 24; 
 Au absentat : Purceld Octavian, Jumanca Romanita  si Ciprian Bogdan; 
 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       / 13.06.2013 
 
 
 
          ANEXĂ  
              la Dispoziţia nr. 
         din data de 13.06.2013 
 

1. Interpelările consilierilor municipali. 
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare  a Consiliului Local din data de 

30.05.2013. 
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe bază de contract de închiriere a spaţiului cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă, din Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989, parter, pe o 
perioadă de 5 ani, către Asociaţia Oaza Bunei Vestiri.  

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în Timişoara, 
str. Flacăra nr. 63, către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, pentru sediu, 
Protopopiatului Ortodox Român Timişoara II. 

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din Timişoara, str. 
Aluniş nr. 36 către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei 
cu destinaţia de unitate de învăţământ pentru ciclul primar şcolar. 

6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei părţi din Căminul 
Internat al Colegiului Tehnic „Ion Mincu” situat în Timişoara str. Franz Liszt către 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Boli 
Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara, în calitate de administrator, 
a spaţiului  (pod) situat deasupra corpului de clădire în regim P+1E din Str. Ghe. Adam 
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nr. 13, în care funcţionează Dispensarul TBC, către Universitatea de Medicină şi 
Farmacie Timişoara. 

8. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din Timişoara, str. 
Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr.4, către Fundaţia Timişoara `89. 

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

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul  public al Municipiului  Timişoara în 
domeniul privat al municipiului  Timişoara, a terenului situat în Timişoara, Aleea Ghiroda 
nr.14. 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul  public al Municipiului  Timişoara în 
domeniul privat al municipiului  Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de 
locuinţă situat în Timişoara, str. Telegrafului nr. 52. 

12. Proiect de hotărâre privind  rectificarea suprafeţei parcelei cu nr.cad. A643/b atribuită prin  
Hotărârea Consiliului Local nr.160/24.04.2012, Fundaţiei „Europe Trust” pentru 
amenajarea unui cimitir musulman şi atribuirea în folosinţă gratuită pe 49 de ani a 
suprafeţei de 2635 mp din parcela cu nr. cad. A1979. 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere şi uz, către S.C. E 
ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. pentru reţeaua de gaze naturale care deserveşte clădirea 
Infrastructură Regională de Afaceri şi Inovare în Sectorul IT&C din str. Circumvalaţiunii 
nr. 4. 

14. Proiect de hotărâre privind schimbarea  destinaţiei  imobilului,  situat în  Timişoara str. 
Razboieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top. 18194, proprietatea publică a 
Municipiului Timişoara. 

15. Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Cezar 
Boliac nr.32. 

16. Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeţei de 843,39 mp din Căminul nr. 1 al 
Colegiului Tehnic”Azur”, Timişoara str. cale Martirilor nr. 64, Către Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Timiş pentru Secţia 2 Poliţie. 

17. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 769 din Căminul nr.1 al 
Grupului Şcolar Agricol „ Iulian Dracea”, Timişoara către Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Timiş pentru Secţia 5 Poliţie  Timişoara. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a terenului 
ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. SPOREA COM S.R.L. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a 
terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Tamaş Dan Mircea.  

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
179/02.11.2012, privind schimbarea destinaţiei imobilului – Cămin internat D+P+3E şi a 
terenului aferent, situat în Timişoara str. Victor Babeş nr.22. 

21. Proiect de hotărâre privind imputernicirea Direcţiei Fiscală a Municipiului Timişoara în 
vederea desfăşurării procedurii de achiziţie care are ca obiect prestarea serviciilor de plata 
online cu cardul şi prin POS a taxelor şi impozitelor locale. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 31 martie 2013 al 
Municipiului Timişoara. 

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe în 
valoare de maxim 35.000.000 de euro sau echivalent în lei. 
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24. Proiect de hotărâre privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a 
Centrului Pastoral al Parohiei Greco-Catolice Timisoara V Mehala din str. Plavosin nr.5. 

25. Proiect de hotărâre privind finantarea din bugetul local in vederea achizitionarii unui 
sistem de sonorizare interior si exterior pentru Biserica cu hramul "Sf. Apostoli Petru si 
Pavel". 

26. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 100.000 lei pentru 
Asociatia crestina Sfantul Nicolae, pentru finantarea executiei lucrarilor de constructie a 
lacasului de cult din campusul Universitatii Agricole a Banatului, Calea Aradului nr. 119. 

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării municipiului Timişoara la proiectul 
European  “Fit for Future” şi alocarea sumei de 3.000 euro în vederea participării la 
proiect. 

28. Proiect de hotărâre privind acordul pentru participarea  Municipiului Timişoara prin 
Consiliul Local al Municipiului Timişoara în cadrul parteneriatului de proiect pentru 
promovarea şi implementarea  obiectivului de investiţii „Centru Regional Intermodal de 
Transport Marfă Timişoara – Remetea Mare, Judeţul Timiş” 

29. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de  la plata impozitului pe clădiri aferent 
apartamentelor nr.2/b şi nr.2/c situate în Timişoara, str. Timotei Cipariu nr.3, datorat 
bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2013, Fundaţiei Estera. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 300/18.12.2012 privind măsuri de protecţie a materialului dendro-floricol 
de pe domeniul public al Municipiului Timişoara. 

31. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil 
P+1E+M – Spaţii depozitare şi apartamente de serviciu, str. Ştefan Procopiu nr. 4-6, 
Timişoara. 

32. Adresa nr. SC2013 – 016249/06.06.2013 a asistenţilor medicali ai Spitalului Clinic 
Municipal de Urgenţă Timişoara privind plângerea prealabilă formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Local nr. 251/23.04.2013 – privind respingerea completării 
prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în 
Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013. 

33. Adresa nr. SC2013 – 016263/06.06.2013 a asistenţilor medicali ai Spitalului Clinic 
Municipal de Urgenţă Timişoara privind plângerea prealabilă formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Local nr. 251/23.04.2013 – privind respingerea completării 
prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în 
Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013. 
 
 
 
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, au fost iniţiate de Primarul Municipiului 

Timişoara, domnul Nicolae Robu. 
 
 
 

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 18.06.2013 
 
 



4 
 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe m.p. la 
chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminatul public 
arhitectural în Municipiul Timişoara – zona de nord.(Palatul Lloyd) 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare. 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri din proprietatea publică  a 
municipiului Timişoara în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică  
a terenurilor aferente. 

5. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă. 

6. Proiect de hotărâre privind  trecerea în  domeniul public al Municipiului Timişoara a 
terenului din Anexa 1.(Referat nr. SC2013 -16739/11.06.2013) 

7. Proiect de hotărâre privind  trecerea din  proprietatea Statului Român în proprietatea 
privată  a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1, situate în intravilan.(Referat 
nr. SC2013- 16696/11.06.2013). 

8. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului „Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru 
realizarea obiectivului Sistem  de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în Municipiul Timişoara”. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea termenului prevãzut la art.4 din HCL nr. 
293/18.12.2012 „pentru însuşirea protocolului privind schimbul de imobile între 
municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Art SRL şi SC Al Fer Crom Design SRL pe de 
altã parte şi aprobarea schimbului între municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Art SRL 
şi SC Al Fer Crom Design SRL pe de altã parte, precum şi pentru eliberarea spaţiului 
suprateran afectat de construcţia de sticlã cunoscutã sub denumirea de Acvariu”. 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea 
privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1, aferente imobilelor care fac 
obiectul  Legii nr. 112/1995.(Referat nr. SC2013- 17107/14.06.2013). 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a 
terenurilor din Anexa 1.(referat nr. SC2013 – 17197/17.06.2013) 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român  în proprietatea 
privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1, aferente imobilelor care fac 
obiectul Legii nr. 112/1995.(Referat nr. SC2013 - 16980/13.06.2013) 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la HCLMT nr. 307/30.05.2013, pentru 
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/28.02.2012 si a Hotărârii Consiliului Local 
nr. 142/27.03.2012 privind aprobarea organizarii si functionarii unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat si privat din Municipiul Timisoara pentru anul scolar 2012 – 2013 

 
 
Dl. ORZA:  Buna ziua, supun la vot aprobarea procesului-verbal din sedinta anterioara. Cine este 
pentru ? 
 24 voturi pentru 
Va rog sa va inscrieti pentru luari de cuvant. 
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Dl. ORZA:  De multe ori pe ordinea de zi la suplimentare erau proiecte puse in bloc care nu erau 
neaparat foarte urgente. Va propun sa votam proiectele de pe ordinea de zi suplimentara punct cu 
punct. Daca exista puncte pe care nu doriti sa la includem se va vedea la vot. 
Dl. PRIMAR:  Apreciez aceasta propunere si o sustin. 
Dl. SANDU : Sa se sustina necesitatea includerii imperative acestor puncte pe ordiena de zi. 
Dl. PRIMAR:  Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe m.p. la chiriile 
pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. 
 
 Am inceput sa derulam o campanile de mai buna  gestionare a patrimoniului municipiului 
Timisoara 
 S a purtat o runda de negocieri, s-a ajuns la aprobari in consiliu, ulterior unii dintre 
chiriasi au sesizat ca nu pot plati, se pare incorect tariful care a fost stabilit prin hotarare, comisia 
de negociere l-a mandatat pe domnul viceprimar Stoia sa negocieze dansul cu fiecare in parte, si 
acum ar trebui sa stabilim prin hotarare acele tarife pentru a incasa banii. Orice amanare 
inseamna o amanare a incasarii de bani in plus la bugetul local. Consileram ca este important sa 
avem acest punct pe ordinea de zi.  
Dl. ORZA:  Cine este pentru ca acest punct sa intre pe ordinea de zi ? 

- 17 voturi pentru 
-  5 voturi impotriva 
-  1 abtinere 

 
 
Dl. PRIMAR: Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminatul 
public arhitectural în Municipiul Timişoara – zona de nord.(Palatul Lloyd) 
  
 Este un proiect in cadrul preocuparilor de infrumusetare a orasului. Am lansat un apel 
catre firmele care se ocupa cu asa ceva sa ilumineze artistic prin sponsorizare doua cladiri dintre 
cele mai importante din P-ta Victoriei: rectoratul Politehnicii si Opera. A raspuns pozitiv 
Compania AEM si lucrarea facuta in regim de sponsorizare, trebuie sa fie preluata de noi ca si 
valoare realizata in teren. 
Dl. ORZA:  Cine este pentru introducerea punctului 2 pe ordinea de zi ? 

- 16 voturi pentru 
-  4 voturi impotriva 
-  1 abtinere 

 
Dl. ORZA:  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât 
aceea de locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare. 
Dl. PRIMAR:  O parte dintre fostii chiriasi, in momentul in care  printr-o hotarare de consiliu , 
noi am stabilit tarife mai mari au renuntat la acele spatii si dorim sa la punem in valoare printr-o 
licitatie deschisa. 
Dl. ORZA:  In lista se regasesc spatii cu activitate strict comerciala sau spatii care au apartinut 
unor organizatii ? 
Dl. PRIMAR:  Spatiile comerciale. 
 
Dl. ORZA:  Cine este pentru introducerea punctului 3 ? 
 -18 voturi pentru 
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 - 5 voturi impotriva 
 - 1 abtinere 
 
Dl. ORZA: Proiect de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri din proprietatea publică  
a municipiului Timişoara în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică  a 
terenurilor aferente. 
 
Dl. PRIMAR:  Aici au fost cateva incurcaturi. Unii dintre beneficiarii programului ANL nu au 
putut sa-si intre in proprietate . 
Dl. ORZA:  Cine este pentru introducerea punctului 4 pe ordinea de zi? 

- 17  voturi pentru 
-  2 voturi impotriva 
- 2 abtineri 

Dl. ORZA: Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă. 
Dl. PRIMAR:  Au expirat contractile si avem tot interesul sa incasam. 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ca punctual 5 sa fie introdus pe ordinea de zi ? 

- 17 voturi pentru 
 – 3 voturi impotriva 
- 2 abtineri 

 
 
Dl. ORZA:    Proiect de hotărâre privind  trecerea în  domeniul public al Municipiului Timişoara 
a terenului din Anexa 1.(Referat nr. SC2013 -16739/11.06.2013) 
 
Dl. PRIMAR:   Vom avea 5 proiecte de hotarare pe care trebuie sa le tratam la pachet. In 
demersul nostru de a aduce in domeniul public al municipiului Timisoara proprietati despre care 
nu stiam ce regim au, am adoptat o hotarare cu o singura anexa care cuprindea multe pozitii. Intre 
aceste pozitii era si terenul de pe strada Sf. Apostoli Petru si Pavel. De 6 luni e la Guvern 
documentatia pentru atestarea trecerii din proprietatea statului roman in domeniul public al 
Municipiului Timisoara acelei liste lungi de terenuri. Saptamana trecuta era la Secretariatul 
General al Guvernului toata documentatia noastra, cu toate avizele care usual se dau pentru asa 
ceva, si cineva a mai facut o verificare si a vazut ca la anumite pozitii din acea lista lunga 
utilizatori sunt : Ministerul Educatiei prin CSS, Ministerul Apararii prin etc.. 
 Desi legea nu cere consultarea celor care administreaza in numele statului roman astfel de 
proprietati, acea persoana de la Guvern au zis  sa nu introducem in sedinta acel proiect de 
hotarare pana nu cerem punctele de vedere ale tuturor celor care folosesc aceasta proprietate a 
statului roman. 
 Exista o lege  veche care permite ca ceea ce exista pe teritoriul unei unitati administrative-
teritoriale ca proprietate a statului roman sa treaca in domeniul public al municipalitatii. Sa nu 
stam cu absolute toata lista de terenuri blocata pana primim un aviz , am dori sa reluam urgent 
demersurile sis a separam in 5 categorii acele terenuri. O categorie cuprinde terenul de pe Sf. 
Apostoli  Petru si Pavel, alta hotarare cuprinde alte terenuri. 
 Este vorba despre ceva ce noi am aprobat odata si dureaza de 6 luni de zile si nu s-a 
materializat. 
Dl.; ORZA:  Cine este ca punctual 6 sa fie introdus pe ordinea de zi ? 
-17 voturi pentru 
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- 3 voturi impotriva 
- 3 abtineri 
Punctul 7 - Proiect de hotărâre privind  trecerea din  proprietatea Statului Român în proprietatea 
privată  a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1, situate în intravilan.(Referat nr. 
SC2013- 16696/11.06.2013). 
Dl. PRIMAR:  Aici trece direct in domeniul privat. 
Dl. ORZA :   Cine este pentru introducerea acestui punct ? 
 -17 voturi pentru 
 - 1 vot impotriva 
 - 4 abtineri 
 
 
Dl. ORZA : Punctul 8 -Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate şi a 
indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră 
optică pentru realizarea obiectivului Sistem  de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi 
prevenirea criminalităţii în Municipiul Timişoara”. 
 
Dl. PRIMAR: Este vorba despre proiectul cu finantare europeana la care au aparut cateva 
modificari. Abia acuma am primit de la Agentia 5 Vest aprobarea pentru ceea ce noi am propus si 
e nevoie de realizarea S.F. cu acele ajustari pentru stabilirea indicatorilor tehnico-economici. 
 Pentru racordul la reteaua existent de fibra optica din oras. 
Dl. ORZA:  Cine este pentru punctual 8 sa intre pe ordinea de zi ? 
 -18 voturi pentru 
 - 4 voturi impotriva 
 - 1 abtinere 
 
 
Dl. ORZA: Punctul 9 -Proiect de hotărâre privind modificarea termenului prevãzut la art.4 din 
HCL nr. 293/18.12.2012 „pentru însuşirea protocolului privind schimbul de imobile între 
municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Art SRL şi SC Al Fer Crom Design SRL pe de altã 
parte şi aprobarea schimbului între municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Art SRL şi SC Al 
Fer Crom Design SRL pe de altã parte, precum şi pentru eliberarea spaţiului suprateran afectat de 
construcţia de sticlã cunoscutã sub denumirea de Acvariu”. 
 
 
Dl. PRIMAR: E legat de punctul 6. Avand in vedere intarzierea H.G. este afectat termenul pe 
care noi l-am aprobat in consiliu pentru realizarea schimbului. 
Dl. ORZA:   Cine este pentru introducerea punctului 9 ? 
 -17 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 - 2 abtineri 
 
 
 
Dl. ORZA:  Punctul 10 -Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în 
proprietatea privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1, aferente imobilelor care 
fac obiectul  Legii nr. 112/1995.(Referat nr. SC2013- 17107/14.06.2013). 
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11.Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a 
terenurilor din Anexa 1.(referat nr. SC2013 – 17197/17.06.2013) 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român  în proprietatea 
privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1, aferente imobilelor care 
fac obiectul Legii nr. 112/1995.(Referat nr. SC2013 - 16980/13.06.2013) 

 
Cine este pentru introducerea acestor puncte pe ordinea de zi ? 
 
- 15 voturi pentru 
-  5 voturi impotriva 
-  2 abtineri 

 
Dl. PRIMAR: Mai avem o problema. Cand noi am aprobat reteaua scolara, in denumirea liceului 
“Auto” a aparut o conjunctie in plus. Prepozitia “de” .Parerea mea este ca este vorba de o eroare 
materiala, trebuie sa informam consiliul si se corecteaza acolo. NU cred ca trebuie sa avem o oua 
hotarare de consiliu care sa spuna ca prepozitia “de” a aparut printr-o eroare data trecuta. 
Dl. SECRETAR:  Trebuie hotarare pentru ca consiliul numai prin hotarari lucreaza. 
Dl. PRIMAR : Mie nu-mi place sa complicam lucrurile . In Parlament erau erori material care 
erau corectate printr-o anuntare in plen a lor, consemnare in stenograma lor. 
Dl. SECRETAR: Noi suntem mai mici, in clasa primara. 
 
Dl. ORZA:  Supun la vot . Cine este pentru introducerea pe ordinea de zi ? 
-19  voturi pentru 
- 2 voturi impotriva 
- 1 abtinere 
 
Dl. PRIMAR :  Eu va multumesc si sper ca v-ati convins  ca nu venim in mod nejustificat numai 
ca sa nu respectam o regula. 
 Va multumesc pentru intelegere si  cred ca a fost bine ca le-am tratat punctual si cu 
argumentative pentru fiecare. 
Dl. ORZA:   Inainte de a vota ordinea de zi trebuie sa spunem ca se perpetueaza aparitia unor 
puncte suplimentare si este foarte greu sa  pui principoiul regulamentului Consiliului Local si al 
legii administratiei in contrapartida cu un proiect de hotarare care vizeaza atribuirea de terenuri 
pentru tineri. 
 Cred ca un efort din partea celor care gestioneaza pe directii aceste proiecte de hotarari ar 
putea da un randament ca aceste proiecte sa nu mai apara. Este foarte clar ca daca noi, cei din 
consiliu, de fiecare data trecem cu vederea acest lucru, lucrurile se perpetueaza. 
 Cred ca ar trebui sa consideram aceasta sedinta de consiliu local ca si un punct terminus –
zero in ceea ce priveste aparitia de proiecte de hotarari intr-un numar atat de mare. Ca e una sau 
doua cred ca nu este o problema dar cei de pe directii trebuie sa inteleaga. 
Supun la vot in intregime ordinea de zi. Cine este pentru ? 

- 19 voturi pentru 
-  4 voturi impotriva 
-  1 abtinere 
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D-NA TÎRZIU:  În urma întâlnirilor pe care le-am avut cu cetăţenii din zona Aradului 
Vest, mi-au detaliat o situaţie pe strada Felix numerele 1-5 şi anume în spatele acestor blocuri nu 
este amenajat deloc un drum. În momentul în care plouă se acumulează noroi şi nu este normal. 
Acest drum este folosit de către cetăţenii care locuiesc în aceste blocuri pentru a duce gunoiul 
menajer către tomberoane. Eu am ataşat aici nişte poze referitoare la situaţia acelui drum şi cât de 
tare se umple cu noroi. Rugămintea mea este să se identifice o soluţie pentru posibila amenajare a 
unei parcări şi asfaltarea drumului care duce la aceste tomberoane.  

DL. PRIMAR:  Vom rezolva problema şi acolo şi în alte locuri. Din păcate în 2013 nu am 
prea putut face intervenţii de genul acesta nici la amenajarea trotuarelor nici a locurilor de parcare 
nici a spaţiilor verzi pentru că toate contractele au expirat, licitaţiile de contractare a unor noi 
executanţi s-au tot prelungit, abia astăzi cred că este termenul final pentru atribuirea lucrărilor pe 
cele 6 sectoare în care am împărţit oraşul şi să sperăm că se încheie totul cu bine şi vom putea 
urgent să începem astfel de lucrări care într-adevăr crează neplăceri.  

DL. HERZOG:  Având în vedere că de ieri a fost închis traficul pe Podul Muchelangelo, 
aş vrea să rog executivul primăriei să aibe în vedere posibilitatea de a da o gratuitate pe 
transportul în comun pe perioada cât au loc lucrările. Înţeleg că o astfel de hotărâre a fost 
adoptată deja la Lugoj şi chiar dacă nu dăm gratuitate pe toate mijloacele de transport în comun 
să le avem în vedere măcar pe acelea care leagă nordul de sudul oraşului. Dacă se poate RATT-ul 
să facă o estimare de costuri şi să vedem dacă ar merita să ne înhămăm la aşa ceva sau nu.  

DL. PRIMAR:  Pot să vă divulg că aveam noi un proiect deja destul de vechi, ca la un 
moment dat să fim primul oraş din România cu transportul public gratuit. Nu ştiu dacă s-a aflat 
de el şi ne-au luat-o înainte cei de la Lugoj sau în paralel cu noi au gândit în aceşti termeni, dar s-
au mişcat mai repede. Domnul Goia are o preanaliză făcută încă din toamnă, pe această idee, 
atunci când noi am reactualizat sistemul de gratuităţi şi să ştiţi că oricât ar părea de şocant la o 
primă privire, până la urmă dacă se analizează multicriterial această problemă, ajungem la 
concluzia că nu e deloc o decizie iraţională. Vă spun sincer că aveam în proiect să propunem 
Consiliului Local într-o bună zi, când consideram că este momentul potrivit, generalizarea 
gratuităţilor pe mijloacele de transport în comun ale oraşului. Continuăm cu analiza şi sigur că 
faptul că lugojenii ne-au luat-o înainte şi îi felicităm pentru asta, ei lucrează la altă scară şi în cu 
totul alte condiţii nu ne va împiedica să vă prezentăm o documentaţie în sensul acestei idei, dar 
până atunci putem analiza ce ar însemna ca punctual pe acest traseu să asigurăm o gratuitate sau 
un discount cetăţenilor datorită faptului că transportul în comun nu mai merge la fel cum mergea 
înainte. Dl. Goia vă rog să analizaţi această problemă.  

DL. SANDU:  Am trei interpelări. Prima se referă la o solicitare pe care am adresat-o 
domnului Primar în luna februarie şi se referea la posibilitatea de a organiza o dezbatere publică 
cu producătorii agricoli din judeţul Timiş în vederea facilitării accesului acestora pe pieţele 
agroalimentare din Timişoara. Din păcate au trecut 4 luni, suntem în mijlocul sezonului agricol şi 
foarte mulţi dintre producătorii din judeţ se plâng că nu au posibilitatea să îşi desfacă produsele 
spre vânzare în pieţele timişorene pentru că acestea sunt majoritar ocupate de comercianţi cu 
mărfuri din import. Vă rog dl. Primar să luaţi toate măsurile care credeţi că sunt posibile şi de 
cuviinţă ca să ajungem într-o situaţie în care să ne îngrijim în primul rând de producătorii noştrii 
şi după aceea de cei care importă legal sau ilegal mărfurile din alte ţări pentru că pieţele 
timişorene sunt invadate de produse de import în condiţiile în care produsele timişene şi ale 
judeţelor din jur se vând pe trotuare, pe ziare, în condiţii insalubre şi improprii şi mai sunt şi 
amendaţi de către poliţia locală. Cred că este o problemă extrem de importantă şi constat cu 
tristeţe că pentru Primăria Timişoara nu este o prioritate această problemă.  
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A doua interpelare se referă la zona noastră exotică, cea cu palmieri şi nu o să comentez 
oportunitatea achiziţiei palmierilor, nu voi comenta modul în care ei se integrează sau nu în 
urbanismul şi peisagistica oraşului, ceea ce mă îngrijorează este că acum 2 săptămâni am avut o 
şedinţă a Comisiei de ordine publică în care dl. comandant ne-a expus cu extrem de multă 
pertinenţă motivele pentru care nu poate să asigure paza în foarte multe din zonele oraşului şi se 
referea aici în primul rând la lipsa de personal, la imposibilitatea de a face angajări. În aceste 
condiţii, în care în foarte multe cartiere poliţiştii comunitari sunt inexistenţi, pentru paza acestor 
palmieri s-au rupt 30 de poliţişti care non stop 24 din 24 păzesc fiecare câte 7 palmieri. Mi se 
pare inacceptabil ca în condiţiile actuale poliţişti să fie rupţi de la alte activităţi pentru a păzi nişte 
pomi. Cred că problemele de siguranţă a cetăţeanului în Timişoara sunt mult mai importante, 
există multe zone în care aceşti poliţişti sunt necesari şi să ajungă să păzească nişte pomi, fie ei şi 
exotici, fie ei şi scumpi, mi se pare de asemena de neacceptat. 

A treia interpelare se referă la un răspuns pe care Direcţia de Mediu l-a dat unui cetăţean de 
pe strada Drubeta, care a sesizat Primăria privind arborii de pe stradă şi anume la faptul că o parte 
din aceştia s-au uscat solicitând în mod normal înlocuirea lor pentru a avea un aspect civilizat 
strada Drubeta, care nu este o stradă chiar mărginaşă. Respectivul cetăţean a primit două scrisori 
una datată 21 mai şi una 20 mai, deci la o zi diferenţă şi vă citesc câte un paragraf din fiecare 
scrisoare şi rămâne să analizaţi dvs seriozitatea cu care Direcţia de Mediu tratează sesizările 
cetăţenilor, automatismul cu care se răspunde la cetăţeni şi la urma urmei dezinteresul total cu 
care se tratează preoblemele acestora. În răspunsul din 21.05 i se spune: „Cererea dvs referitoare 
la cosirea ierbii – reamintesc dl. solicitase înlocuirea pomilor – rămâne în atenţia noastră urmând 
a se executa în funcţie de graficul de lucrări”.  

A doua zi primeşte un alt răspuns: 
„Având în vedere cele mai sus menţionate vă solicităm ca în termen de 5 zile să cosiţi iarba 

din faţa imobilului dvs, în caz contrar veţi fi sancţionat conform legislaţiei în vigoare.” 
Deci rămâne să constat doar că pomii şi uscarea acestora nu au nicio legătură cu cosirea 

ierbii, cetăţeanul în cauză chiar este un om care îşi vede de treabă. Poate că în perioada aceasta 
ploioasă iarba a fost mai mare decât este standardul pe care îl solicită Direcţia de Mediu, dar cred 
că cele două scrisori pe care le am aici în original sunt o mostră a batjocurii cu care sunt trataţi 
cetăţenii oraşului.  

DL. PRIMAR:  În privinţa producătorilor agricoli n-am organizat dezbaterea publică, dar 
nu trebuie să fiţi foarte îngrijorat de soarta lor pentru că vă asigur că la Piaţa de Gros s-a avut în 
vedere să aibe prioritate producătorii, la Piaţa Iosefin de asemenea şi le-am purtat de grijă şi am 
semnale pozitive de la ei, atunci când am cerut să se amplaseze diverse standuri sezoniere pentru 
desfacerea produselor. Împărtăşesc în totalitate aprecierea dvs vis a vis de producătorii locali, 
trebuie să îi sprijinim şi vom face şi acea dezbatere publică, nu am uitat şi atât cât s-a putut le-am 
purtat de grijă în toate împrejurările. Puteţi vedea, am dat cu zeci de poziţii mai multe de locaţii 
în oraş pentru vânzarea pepenilor. Eu cred că trebuie să ne bucurăm că în Judeţul Timiş, la 
Lovrin, la Gotlob şi în multe alte locuri se produc pepeni şi să îi ajutăm pe oameni să şi valorifice 
munca pe care o depun.  

Legat de palmieri, sigur, sunt exotici, dar nu sunt scumpi în niciun caz, dimpotrivă sunt 
extrem de ieftini, dar nu asta erqa problema. Dacă tot am adus pe agendă subiectul vă rog să îmi 
îngăduiţi câteva cuvinte despre palmieri. Este evident că acest subiect a fost tratat incorect şi nu 
de către dvs acum, care defapt aţi sesizat ceva conex palmierilor. Nu dvs vă aduc reproşuri. 
Timişoara a avut plamieri încă în vremea când Opera Română din Timişoara era cu vechea ei 
faţadă. A avut destul de mulţi palmieri şi a avut şi alţi arbori exotici pe care din păcate astăzi nu îi 
mai are. Vă mai spun încă un lucru: în Paris puteţi vedea palmieri chiar pe malurile Sennei, dar 
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nu numai. La Bergen, în Norvegia puteţi vedea palmieri aşa că haideţi să tratăm mai cu raţiune 
lucrurile şi să nu încercăm să facem băşcălie din orice pentru că această băşcălie nu prea 
caracterizează spiritul Timişoarei dimpotrivă spiritul Timişoarei a fost mereu ca unul de 
promovare, de susţinere a diversităţii şi atunci când există divergenţe de opinie, această 
divergenţă se poate exprima printr-un dialog civilizat şi nu prin circ. Circul nu face cinste 
Timişoarei şi nu face cinste nici celor care sunt actori în cadrul circului. Până la urmă aprecierea 
o dau cetăţenii şi aprecierea celor mulţi se va vedea la urne. Legat de lipsa de personal, ea este 
una reală, dar nu este corectă informaţia că 30 de poliţişti sunt blocaţi pentru paza palmierilor, 
sunt mai puţini, însă, din păcate, starea de spirit care a fost creată şi cultivată şi întreţinută din 
diverse motive, ne determină să avem grijă de aceşti palmieri care sunt ai Timişoarei nu ai 
altcuiva. Am omis să vă mai spun ceva. Nimeni nu a fost deranjat când la câteva terase din Piaţa 
Victoriei a apărut un număr mare de palmieri înainte de a apărea aceştia de pe stradă. Foarte 
curios că absolut nimeni nu a protestat. De ce? Pentru că acei palmieri nu erau puşi de Robu şi nu 
aveau nicio legătură cu Robu. În momentul în care Robu a făcut un gest care a fost precedat de un 
gest identic al altora abia atunci au apărut reacţiile. Nu este oare starea asta de fapt suficient de 
grăitoare?  

Legat de corespondenţa pe care aţi citat-o între Direcţia de Mediu şi acel cetăţean, este 
regretabil dacă apar astfel de lucruri şi îl rog pe dl. director Bere să vadă cine a greşit şi să luăm 
măsuri, pe de o parte să nu se mai greşească şi să şi sancţionăm persoana care a greşit pentru că 
într-adevăr omul este tentat să extrapoleze. Când se trezeşte cu astfel de mesaje îşi închipuie că la 
fel stau lucrurile în orice privinţă. În privinţa pomilor, săptămâna aceasta se desfăşoară licitaţia 
electronică, şi pentru asta s-au produs întârzieri şi de îndată ce vom avea firme contractate se va 
trece masiv la tăierea pomilor uscaţi, a celor care pot să se prăbuşească din cauza furtunilor, la 
tăierea plopilor ş.a.m.d. 

DL. SANDU:  Referitor la pomi, nu era ideea că nu s-a plantat ci modul absolut automatist 
în care i s-a răapuns şi fără nicio legătură cu sesizarea dânsului. Legat de palmieri era vorba doar 
de poliţiştii locali care ar avea şi altceva mai bun de făcut.  

DL. MOŞIU:  Aş începe cu o mică observaţie având în vedere că aţi făcut referire la o 
imagine care a apărut în presă, din colecţia mea de cărţi poştale ilustrate. Aveţi dreptate, la 1900, 
în faţa Teatrului de atunci existau palmieri, dar ţin să vă aduc aminte că spre exemplu familia 
Muhle avea 7000 mp de sere încălzite şi municipalitatea undeva la jumătatea acestei suprafeţe. 
Deci dânşii au început cu condiţiile necesare palmierilor pe timp de iarnă, pentru că există un 
tratament special pentru aceşti arbuşti şi cred că ar trebui şi noi să vedem cum îi putem proteja în 
toamnă, având în vedere că serele de la Horticultura nu mai există şi în niciun caz nu sunt 
încălzite. Într-adevăr Timişoara a avut palmieri, dar prima dată le-a asigurat condiţii.  

Am o problemă mai veche şi ţine de dorinţa Timişoarei de a fi capitală cultural europeană şi 
mă refer la Podul Decebal, care împlineşte peste 6 luni de beznă. În legătură cu Podul Decebal 
am primit un răspuns original de la directorul invizibil de la Direcţia Tehnică, cum că Podul 
Decebal a fost vandalizat de cetăţenii Timişoarei. În concluzie, noi pedepsim cetăţenii oraşului şi 
podul în sine, care ştiţi că reprezintă o prioritate europeană de tehnică şi nu vreau să mă mai 
repet. E cea mai mare deschidere de cadre de beton armat şi s-a construit în 2 ani. Noi în 8 luni nu 
am reuşit să înlocuim câteva becuri. Concluzia vă las pe dvs să o trageţi şi ori de câte ori voia 
avea ocazia voi pune această problemă. Lumea nu mai înţelege nimic, e o dorinţă declarativă ca 
Timişoara să devină capitală cultural europeană, o cunoaşte executivul sau doar aşa în anumite 
cercuri ne exprimăm şi ceilalţi se ocupă să numere doar semne de circulaţie. Ar trebui să îi daţi 
domnului director măcar o zi să se ocupe şi de altceva.  
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A doua problemă este tot în zona Traian şi a fost ridicată de mai multe ori în data de 11.04 
la consiliul de cartier Fabric. E vorba de patru imobile care de câţiva ani reprezintă un pericol 
pentru sănătate şi pentru siguranţa cetăţeanului. E imobilul de la nr. 5 cu acoperişul lipsă 60%, 
imobilul de la nr. 9, curtea şi o anexă cu intrare de pe Negruzzi, sunt gunoaie depozitate şi e focar 
de infecţie, nr. 18 este o gropaă de aproape 3 m care nu are niciun fel de protecţie, riscă orice 
copil sau trecător să cadă şi imobilul de la nr. 24 e insalubru cu o anexă plină de gunoi. 
Problemele sunt aduse la cunoştinţa poliţiei încă din 2008, dar nu s-au luat măsuri fiind 
proprietate privată, dar cred că dacă noi am face curăţenie cu Retim-ul sau prin alte modalităţi şi 
oamenii când şi-ar plăti impozitul ar lua şi factura referitoare la acest serviciu nu cred că s-ar 
supăra nimeni pentru că e vorba de siguranţa cetăţeanului şi cred că suntem un oraş din vest şi nu 
din altă parte.  

A treia problemă: Luni am fost în Parcul Copiilor şi acesta trebuia să fie închis pentru 
curăţenie şi amenajare. Iarba din Parcul Copiilor depăşeşte 20 de cm şi e destul de greu de tăiat 
cu maşinile de tuns iarba. S-ar putea folosi trimmer, dar era o linişte totală în Parcul Coiilor şi 
iarba era mare.  

DL. PRIMAR:  Condiţiile de iarnă sunt asigurate, vă garantez că atunci când s-a făcut 
achiziţia am avut o discuţie cu dl. Drăgilă dacă pentru perioada de iarnă avem condiţii să îi 
păstrăm. Dânsul mi-a garantat că avem. Aceşti palmieri rezistă, conform datelor tehnice până la -
10 până la -14 grade. Evident că noi nu vom risca să îi lăsăm până la aceste temperaturi şi îi vom 
duce în sere la momentul respectiv. 

Legat de Podul Decebal, realitatea tristă este că avem şi concetăţeni care nu au grijă de 
bunurile Timişoarei şi acesta este şi motivul pentru care unii poliţişti trebuie să păzească 
palmierii, evident că avem multe lucruri de păzit în oraş. Ştim bine că sunt cetăţeni care au avut 
grijă să scrie pe zidurile oraşului ce le-a trăznit lor prin cap iar la Podul Decebal a fost o 
vandalizare. O lucrare făcută frumos în timpul precedentei administraţii a ajuns să fie vandalizată 
şi este dată comanda pentru refacerea ei şi este destul de costisitoare. 

În privinţa imobilelor din Piaţa Traian, vă rog să lăsaţi în scris toate datele şi vom cere să se 
intervină. 

În privinţa tăierii ierbii din Parcul Copiilor vom verifica şi dl. viceprimar a fost pe acolo şi 
iarba e la limită. O vom tunde ca să fie aşa cum trebuie.  

DL. MOŞIU:  Nu deranjează pe nimeni, dar de exemplu cu cositoarele mecanice nu se 
poate tunde iarbă de 20 de cm fără a se întâmpla ceva cu ele. 

DL. PRIMAR:  Vom vedea, dl. director este aici şi vom rezolva. 
DL. CIUHANDU: Există câteva clădiri în Timişoara care aparţin societăţilor comerciale şi 

sunt lăsate într-o stare deplorabilă. E vorba de fosta clădire a Helicon vândute unei alte societăţi 
care nu este din Timişoara, acolo nici gardul nu mai există şi e în spatele unor blocuri de pe 
Circumvalaţiunii unde se adună boschetari în permanenţă. O altă clădire e cea de pe 
Circumvalaţiunii aproape de viaduct, pe Jiul, pe partea stângă e un teren îngrădit, dar clădirile 
sunt distruse, locuiesc acolo tot felul de cetăţeni şi cred că ar fi avantajos dacă s-ar explica acestor 
proprietari că ar fi mai avantajos să le dărâme pentru că plătesc impozit la primărie pe ele atâta 
timp cât există şi arată şi jalnic.  

Am mai ridicat problema intrării de pe calea Torontalului cu mormanele de pământ de pe 
partea dreaptă cum vii spre Timişoara. Am primit un răspuns că se va căuta proprietarul. Eu cred 
că se ştie cine este proprietarul şi s-ar putea lua nişte măsuri în sensul de a se transporta pământul 
de acolo, nu neapărat să îi dea omului amendă, că nu acesta este scopul ci să arate intrarea aşa 
cum trebuie să arate.  
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Ridic şi problema intrării dinspre Dumbrăviţa. Eu întâmplător stau în Dumbrăviţa şi 
dimineaţa de la ora 7 şi mai nou şi pe la 9, 9,30 ca să vii din Dumbrăviţa şi să intri în timişoara ai 
nevoie de minim o oră. Sunt 2 benzi de la cei doi stâlpi de curent şi până la sensul giratoriu, iar 
intrarea în sens se face pe o singură bandă, acolo se dă prioritate şi e cumplit. Mai nou se deviază 
şi pe o altă stradă, dar traficul e bară la bară pe ambele sensuri. Ceva cred că s-ar putea face 
acolo.  

A treia problemă e cea legată de blocurile ANL. E un proiect de hotărâre ce probabil că se 
va vota astăzi legat de acele blocuri, dar sunt cetăţeni care doresc să cumpere apartamentele din 
blocurile 8, 9, 10, 11 şi 12 care nu apar pe listă în acest proiect de hotărâre. Ele nu sunt întabulate, 
există de 4 ani de zile, dar defapt nu există scrptic. Problema este că acei cetăţeni mai au câteva 
luni până li se termină perioada de 5 ani cât au chirie mică după care intră la alt gen de chirie şi 
mulţi ar vrea să şi le cumpere. Din nefericire ne vom trezi că nu am rezolvat problema iar ei vor 
trebui să achite nişte chirii pe care probabil nu şi le vor permite. 

Ultima problemă se referă la faptul că ne-aţi promis părinţilor că se vor rezolva problemele 
cu cursurile la clasele V-VIII să fie de dimineaţă. Aş vrea dacă se poate în următoarele 2 luni cât 
e încă vacanţă să găsim soluţii pentru că pentru o familie care are mai mulţi copii şi unii sunt de 
dimineaţă şi alţii de dupăamiază, practic unul trebuie să nu mai lucreze ca să poată să îşi ducă 
copiii la şcoală. 

DL. PRIMAR:  Din păcate sunt foarte multe clădiri în paragină, notificări s-au făcut, 
amenzi s-au dat, legea nu ne permite mai mult de atât, iar spiritul civic al proprietarilor lasă de 
dorit. Noi îi presăm atât cât ne permite legea. Ar fi bine dacă legea ar fi mai aspră în această 
privinţă. 

Legat de intrarea de pe Calea Torontalului, vom vedea de ce nu s-a rezolvat până acum. În 
privinţa intrării dinspre Dumbrăviţa pot să vă spun că în sfârşit problemele de teren au fost 
rezolvate. Noi trebuia să primim de la Poliţia de Frontieră un teren şi s-a rezolvat. Sunt în stare 
avansată demersurile pentru mutarea stâlpilor de înaltă tensiune şi imediat după aceea se 
amenajează sensul giratoriu, se lărgeşte şi sperăm să scăpăm de acea gâtuire. În plus e în derulare 
proiectul european de extindere a liniei de troleibuz până în Dumbrăviţa şi sperăm şi prin aceasta 
să se diminueze ambuteiajele, o parte din cetăţeni preferând să vină cu mijloacele de transport în 
comun.  

Unele dintre locuinţele ANL nu sunt prezente pe această listă, probabil pentru că încă nu 
sunt rezolvate problemele cu autorizaţiile de construcţie şi intrările în legalitate. Vom verifica. Îl 
rog pe dl. viceprimar Stoia şi pe dl. director Staia să verifice. 

DL. CIUHANDU:  Aici nu vreau să intru în detalii, dar să ştiţi că problemele se poartă 
între două direcţii. Este inadmisibil ca o direcţie să comunice cu altă direcţie doar prin formulare, 
când sunt colegi care se întâlnesc la şedinţa cu dvs în fiecare dimineaţă şi să nu rezolve acea 
problemă. Fiecare direcţie spune că cealaltă direcţie trebuie să facă şi cetăţeanul aşteaptă.  

DL. PRIMAR:  Vă rog să lăsaţi datele exacte să ştim despre care şi dl. director Staia la 
proxima şedinţă operativă, care va fi pe 25.iunie, vă rog să ridicaţi problema şi pe loc facem ce 
trebuie pentru a rezolva şi această problemă. 

Legat de programul şcolar, ne preocupă foarte mult să respectăm această promisiune pe 
care am făcut-o. De exemplu la Şcoala generală nr. 22, respectiv Lic. Grigore Moisil, este o 
extensie în derulare şi până la toamnă va fi dată în folosinţă. Avem la C.D. Loga ceva probleme, 
dar ne străduim să găsim peste tot soluţii. La colegiu de vest am făcut şi acel schimb de teren care 
ne avantajează, dar nu mai dezvolt, problema este în atenţia noastră şi vrem să asigurăm pentru 
copiii Timişoarei program de dimineaţă.  

DL. ORZA:  Am rămas dator d-lui Stoia cu o intervenţie legată de producătorii agricoli.  
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DL. STOIA:  În mandatul trecut, spre finele mandatului am trecut un proiect de hotărâre 
care făcea vorbire despre încurajarea producătorilor locali să îşi vândă produsele. Toată lumea 
ştie cum se obţin autorizaţiile de producător. Sunt oameni care stau la bloc şi sunt producători de 
lubeniţă. În sensul acesta va trebui probabil să cerem şi sprijinul Consiliului Judeţean şi 
primăriilor de la sate să fie mai atenţi în momentul în care pun pe unul sau pe altul să fie în 
postura de producător şi de vânzător de produse bio. 

D-NA WOLF: Legat de problema programului şcolar, pe termen un pic mai îndepărtat ar 
trebui urgentată şi investiţia la construcţia unor spaţii, cum ar fi de exemplu cel de pe Oituz. De 
asemenea, în altă ordine de idei, statuile şi coloanele din Piaţa Libertăţii şi Unirii au fost 
restaurate şi la început protejate cu o plasă care acum numai este ceea ce duce la expunerea 
deteriorării în continuare.  

DL. GEANĂ:  Aş dori să spun şi eu ceva legat de producătorii agricoli şi aş merge şi mai 
departe decât a spus dl. Sandu în sensul că nu ştiu dacă nu ar fi bine să creăm o piaţă sută la sută 
a producătorilor.  

 
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

 
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea pe bază de contract de închiriere a spaţiului cu 

altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din Timişoara, B-dul 16 Decembrie 1989, 
parter, pe o perioadă de 5 ani, către Asociaţia Oaza Bunei Vestiri.  

Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-23 voturi pentru 

 

    PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

4 Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului situat în 
Timişoara, str. Flacăra nr. 63, către Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei, 
pentru sediu, Protopopiatului Ortodox Român Timişoara II. 

Dl. ORZA: Cine este pentru ? 

 -22 voturi pentru  

 

    PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din Timişoara, str. 
Aluniş nr. 36 către Mitropolia Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timişoarei cu 
destinaţia de unitate de învăţământ pentru ciclul primar şcolar. Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-23 voturi pentru 
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    PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei părţi din Căminul 
Internat al Colegiului Tehnic „Ion Mincu” situat în Timişoara str. Franz Liszt către 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-23 voturi pentru 

 
 
    PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
7. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită de către Spitalul Clinic de Boli 

Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş Timişoara, în calitate de 
administrator, a spaţiului  (pod) situat deasupra corpului de clădire în regim P+1E din 
Str. Ghe. Adam nr. 13, în care funcţionează Dispensarul TBC, către Universitatea de 
Medicină şi Farmacie Timişoara. 

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-23 voturi pentru 

 
 
 
 
    PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

8. Proiect de hotărâre privind  atribuirea în folosinţă gratuită a imobilului din Timişoara, 
str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr.4, către Fundaţia Timişoara `89. 

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-22 voturi pentru 

 
 
 

         PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în 

domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de 
locuinţă situat în Timişoara, str. Moise Doboşan nr. 9. 

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-23 voturi pentru 
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PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul  public al Municipiului  Timişoara în 

domeniul privat al municipiului  Timişoara, a terenului situat în Timişoara, Aleea 
Ghiroda nr.14. 

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-23 voturi pentru 

 
 
   PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul  public al Municipiului  Timişoara în 
domeniul privat al municipiului  Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia 
de locuinţă situat în Timişoara, str. Telegrafului nr. 52. 
 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 
-22 voturi pentru 

 
 
 
    PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 

12. Proiect de hotărâre privind  rectificarea suprafeţei parcelei cu nr.cad. A643/b atribuită 
prin  Hotărârea Consiliului Local nr.160/24.04.2012, Fundaţiei „Europe Trust” pentru 
amenajarea unui cimitir musulman şi atribuirea în folosinţă gratuită pe 49 de ani a 
suprafeţei de 2635 mp din parcela cu nr. cad. A1979. 

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-20 voturi pentru 

- 1 abtinere 

 
 
    PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de servitute de trecere şi uz, către S.C. E 
ON GAZ DISTRIBUŢIE S.A. pentru reţeaua de gaze naturale care deserveşte clădirea 
Infrastructură Regională de Afaceri şi Inovare în Sectorul IT&C din str. 
Circumvalaţiunii nr. 4. 

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-22 voturi pentru 
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    PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
14. Proiect de hotărâre privind schimbarea  destinaţiei  imobilului,  situat în  Timişoara str. 

Razboieni nr. 2, înscris în CF nr. 406435, nr. top. 18194, proprietatea publică a 
Municipiului Timişoara. 

 
 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-21 voturi pentru 

 
   PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 

15. Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului situat în Timişoara, str. Cezar 
Boliac nr.32. 
 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 
-20 voturi pentru 

 
   PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

16. Proiect de hotărâre privind închirierea suprafeţei de 843,39 mp din Căminul nr. 1 al 
Colegiului Tehnic”Azur”, Timişoara str. cale Martirilor nr. 64, Către Inspectoratul de 
Poliţie Judeţean Timiş pentru Secţia 2 Poliţie. 

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-21 voturi pentru 

- 1 abtinere 

 
    PUNCTUL 17 AL ORDINEI  DE ZI 

17. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spaţiu în suprafaţă de 769 din Căminul nr.1 
al Grupului Şcolar Agricol „ Iulian Dracea”, Timişoara către Inspectoratul de Poliţie 
Judeţean Timiş pentru Secţia 5 Poliţie  Timişoara. 

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-22 voturi pentru 

 
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara a 
terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către S.C. SPOREA 
COM S.R.L. 

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-22 voturi pentru 
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    PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a 
terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Tamaş Dan Mircea.  

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-23 voturi pentru 

 
 
    PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
179/02.11.2012, privind schimbarea destinaţiei imobilului – Cămin internat D+P+3E şi a 
terenului aferent, situat în Timişoara str. Victor Babeş nr.22. 

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-22 voturi pentru 

 
    PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 

21. Proiect de hotărâre privind imputernicirea Direcţiei Fiscală a Municipiului Timişoara în 
vederea desfăşurării procedurii de achiziţie care are ca obiect prestarea serviciilor de 
plata online cu cardul şi prin POS a taxelor şi impozitelor locale. 

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-22 voturi pentru 

 
    PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 31 martie 2013 al 
Municipiului Timişoara. 

 
Dl. ORZA:  Cine este pentru ? 

-22 voturi pentru 

 
    PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contractării unei finanţări rambursabile externe în 
valoare de maxim 35.000.000 de euro sau echivalent în lei. 

 
Dl. PRIMAR: Pentru sustinerea proiectelor europene,  avem nevoie de un volum mare de bani. 
Exista un credit contractat de administratia precedent pentru achizitia de tramvaie, credit 
avantajos oferit de Banca Mondiala. 



19 
 

 Am purtat negocieri cu cei de la Banca Mondiala si am reusit sa obtinem aprobarea 
reorientarii acestui credit pentru sustinerea proiectelor europene. Am reusit chiar o majorare a sa 
fata de valoarea initiala. 
 Destinatia banilor este sustinerea proiectelor europene pentru ca ele sa isi poata atinge 
finalitatea in termenele contractual si a nu risca sa fim sanctionati prin nerambursarea unei parti 
din bani sau chiar a sumelor in totalitatea lor. 
Dl. HERZOG:  As vrea sa atrag atentia executivului , asupra unui risc pe care il vad eu si pe care 
dansii trebuie sa-l gestioneze cu foarte mare delicatete. Acesti bani necesari, vor fi luati pentru ca 
noi sa ne asiguram contributia proprie si apoi sa se faca decontarile in asa fel incat ulterior banii 
sa poata fi incasati de la Uniunea Europeana sau de la diverse alte organism finantatoare. 
 Din pacate, procedurile de achizitie pe care le stiti sunt destul de anevoioase si exista 
acest mecanism de contestatii care ne imping termenele de derulare a proiectelor undeva departe 
in timp si ingusteaza astfel orizontul in care noi trebuie sa derulam intreg proiectul . 
 Exista riscul ca unele proiecte sa nu poata fi derulat integral in perioada prevazuta pentru 
finantare. Daca se intampla acest lucru, bugetul local va trebui sa acopere sumele pe care nu le 
vom mai putea rambursa de la Uniunea Europeana. 
 Trebuie sa fim foarte atenti sa nu fim prinsi descoperiti pe anumite transe de finantare. 
Dl. PRIMAR:  Asa este, acest risc exista intotdeauna dar ni-l asumam pentru ca este vorba 
despre mize foarte mari, despre fonduri europene de valori considerabile si nu putem sa le 
accesam daca nu ne inhamam la punerea in practica a acestor proiecte cu toate dificultatile pe 
care punerea in practica le comporta si  dificultatile incep de la procedurile de achizitie publica, 
de la licitatii. Dupa ce s-a semnat contractual de executie apar alt soi de dificultati. Vom fi atenti 
sa ne concentram pe timpii care ne raman dupa timpul pierdut cu licitatiile. 
 
Dl. ORZA: Evident că e nevoie de asigurarea fluidizării finanţărilor din astfel de împrumuturi, aş 
ţine însă deşi ştiu că există aici păreri diferite, să nu renunţăm mai ales că s-a şi aprobat e drept 
într-un consiliu local precedent, nevoia achiziţionării unor mijloace de transport în speţă tramvaie 
noi. Care pot fi folosite având în vedere şi lărgimea ecartamentului care coincide cu cel al căilor 
ferate într-o perspectivă care depinde evident de noi ca întindere în timp pentru a ieşi pe zona 
periurbană s.a.m.d fie că ele vor trece peste sau subteran. Şi cred că ar trebui să găsim soluţii e 
drept că acum e presiunea aceasta pe proiecte europene să nu renunţăm la înlocuirea parcului de 
tramvaie şi evident la continuarea lucrărilor de linia cală pentru că pe nevoia de transport s-ar 
fluidiza pe genul acesta de transport foarte multe probleme din trafic şi evident şi legate de 
ecologie.  
Dl. PRIMAR: La linia cală continuăm să lucrăm şi sunt în derulare proiectele de modernizare de 
reabilitare a unor linii spre exemplu Ştefan cel Mare şi dacă pe programele europene pe 2014-
2020 ale căror specificaţii nu le cunoaştem acum, ştim câte ceva despre ele dar nu le cunoaştem 
cu precizie, vor fi eligibile proiecte de înnoire a parcurilor pentru mijloacele de transport în 
comun, atunci vă garantez că vom aplica masiv pentru a înnoi întregul parc pe care-l avem. 
Ungurii spre exemplu au avut o asemenea şansă şi şi-au înnoit parcurile de tramvaie. Sperăm că o 
vom avea şi noi, dacă o vom avea vă garantez că nu o vom irosi. 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -23 voturi pentru 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI: 
 



20 
 

Proiect de hotărâre privind finantarea de la bugetul local a lucrarilor de amenajare a 
Centrului Pastoral al Parohiei Greco-Catolice Timisoara V Mehala din str. Plavosin nr.5. 
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 22 voturi pentru 
 

   PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind finantarea din bugetul local in vederea achizitionarii unui 
sistem de sonorizare interior si exterior pentru Biserica cu hramul "Sf. Apostoli Petru si 
Pavel". 
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -23 voturi pentru 
 
 

   PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 100.000 lei pentru 
Asociatia crestina Sfantul Nicolae, pentru finantarea executiei lucrarilor de constructie a 
lacasului de cult din campusul Universitatii Agricole a Banatului, Calea Aradului nr. 119. 
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 
 

      PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea participării municipiului Timişoara la proiectul 
European  “Fit for Future” şi alocarea sumei de 3.000 euro în vederea participării la 
proiect. 
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 
 

     PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind acordul pentru participarea  Municipiului Timişoara prin 
Consiliul Local al Municipiului Timişoara în cadrul parteneriatului de proiect pentru 
promovarea şi implementarea  obiectivului de investiţii „Centru Regional Intermodal de 
Transport Marfă Timişoara – Remetea Mare, Judeţul Timiş” 
 
Dl. BONCEA: Dl. Orza- PNŢCD. 
Dl. SIMONIS: Dl. Bârsăşteanu-USL.  
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Dl. SANDU: Dl. Moşiu.  
Dl. CAPREA: Dl. Taropa.  
Dl. DIACONU: Dl. JICHICI:  
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 21 voturi pentru 
 
 
 

        PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de  la plata impozitului pe clădiri aferent 
apartamentelor nr.2/b şi nr.2/c situate în Timişoara, str. Timotei Cipariu nr.3, datorat 
bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2013, Fundaţiei Estera. 
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 19 voturi pentru 
 

  PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 300/18.12.2012 privind măsuri de protecţie a materialului dendro-floricol de 
pe domeniul public al Municipiului Timişoara. 
 
Dl. MOŞIU: Aş avea un amendament la art.2 alin.1: “Urmând ca plantarea arborilor să se 
efectueze în perioada optimă pentru plantat de către o societate comercială autorizată”. Aici ca şi 
completare :  “de către societatea Horticola S.A.” E o societate a primăriei nu văd de ce trebuie 
altă societate să planteze ceea ce este în oraş.  Prin grija Direcţiei de Mediu.  
Dl. ORZA: Şi Horticola participă la licitaţie.  Şi bănuiesc că nu poate fi nominalizată decât la 
modul general o societate.  
Dl. MOŞIU: Era vorba de arborii care se taie, în loc de unu se plantează doi. Mă gândesc că nu 
vor fi licitaţii de milioane de euro să intereseze atât de mult pe altcineva.  
Dl. PRIMAR:  Sigur că şi nouă ne-ar conveni dacă societatea noastră a Consiliului Local ar 
putea să preia astfel de lucrări, că am avea aprioric încredere totală că ar face ce trebuie în acord 
cu ceea ce vrea Consiliul Local.  Dar trebuie prin licitaţie atribuite aceste lucrări, noi putem să 
prevedem că trebuie să fie autorizată dar asta intră oricum în Caietul de sarcini. Nu se poate 
nominaliza Horticola S.A., intră în licitaţie este o societate comercială şi avem obligaţia legală să 
lăsăm liberul acces al oricărei societăţi  
Dl. MOŞIU: Da dar era vorba punctual: se va achita contravaloarea a doi arbori ornamentali la 
caseria primăriei Timişoara în contul 5002 urmând ca plantarea arborilor să se efectueze în 
perioada optimă pentru plantat. Adică sunt achitaţi, e clară care este suma, nu e, cel fel de 
licitaţie? E clar e vorba de arbori, s-a tăiat unu trebuie plantaţi doi, în perioada optimă. În toamnă 
sau în primăvară. Despre aşa ceva vorbeam nu despre amenajare spaţii verzi unde e clar că 
interesul e maxim.  
Dl. DIACONU: Există o licitaţie care e în curs de terminare care înseamnă licitaţie de intervenţie 
după... deci pentru lucrările care se desfăşoară după astfel de activităţi există o licitaţie specială 
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pentru acest tip de lucrări şi ca atare nu putem nominaliza societatea care va căştiga, nu ştiu cine 
va căştiga.  Primăria nu poate să plătească la rândul ei decât prin intermdiul unei licitaţii aceste 
lucrări către o societate terţă chiar dacă e ea a Consiliului Local, Horticultura.  Dacă e 
Horticultura cea care câştigă licitaţia.  
Dl. MOŞIU: Lucrările sunt plătite la primărie. Ce licitaţie se mai face?  
Dl. PRIMAR: Numai dacă valoarea totală este sub 15 mii de euro atunci se poate face atribuire 
directă.  
Dl. MOŞIU: E firesc de asta va şi spuneam nu are cum să fie mai mult de 15 mii.  Nu, nu ne-am 
înţeles.  
Dl. DIACONU: Valoarea estimată a acestor servicii pe an este aproape 500 mii lei pentru că sunt 
multe intervenţii aici intră gazonare, plantare, tot ce ţine de refacerea spaţiului verde după 
construcţii.  
Dl. JICHICI:  Primăria are un subcontractor care face per ansamblu toate aceste acţiuni.  
Dl. MOŞIU: Am înţeles dar să se mulţumească acest subcontractor cu licitaţiile mari astea sunt 
mărunţişuri.  
Dl. JICHICI:   Asta vă explica dl. Viceprimar că e o licitaţie mare.  
Dl. MOŞIU: Dacă aţi citi articolul ar fi destul de clar.  
Dl. PRIMAR:  Nu este una foarte mare este una care depăşeşte pragul de 15 mii asta e problema.  
Dl. MOŞIU: De la 1 Iulie pragul e  ştiţi bine de 100 mii.  E vorba de banii primăriei.  
Dl. PRIMAR: Din 1 Iulie va fi 100 de mii?  
Dl. SECRETAR:   Oraşul e împărţit în patru. 500 de mii e valoarea totală aici nu pot să o defalc 
că eu înţelegeam problema care este, o achiziţie a noastră este până la 15 mii, sunt două feluri de 
achiziţie, şi achiziţia cealaltă care spuneţi dvs,. De la 1 Iulie care vine acum, e până la 100 de mii. 
Corect dar aici 500 de mii cât e valoarea totală, depăşeşte.  Că şi eu am vrut să înclin pentru asta. 
Că face toate lucrările şi în cadrul tuturor lucrărilor vin şi aceşti arbori.  
Dl. MOŞIU: Nu e vorba de toate lucrările.  
Dl. SECRETAR:   Nu pot să le diseci, nu asta a explicat dl. Viceprimar?  
Dl. MOŞIU: E un cont special 5002 se şi specifică.  
Dl. SECRETAR:   Dacă le puteţi diseca atunci faceţi separat.  
Dl. PRIMAR: Nu se poate defalca o lucrare, pentru că e ilegal, e chiar o chestiune penală dacă o 
lucrare care îşi are unitatea ei este fragmentată pentru a se face atribuiri directe, dacă va creşte 
pragul la 100 de mii de euro şi evident că lucrările pot fi făcute la... 
Dl. MOŞIU:  De la 1 Iulie pragul e   de 100 mii.   
Dl. PRIMAR: Vom face atribuiri atunci.  
Dl. BODO:  Cred că aici e o neclaritate legată de banul public. Prima dată s-a făcut referire la 
faptul că cetăţeanul plăteşte dar el plăteşte la bugetul local odată ce au intrat banii în bugetul local 
ei devin bani publici.  
Dl. MOŞIU: Contravaloarea a doi arbori.  
Dl. BODO:   Da, şi ei se adună într-un fond acolo apoi cheltuirea banului public se face tot sub 
restricţia legii nu altfel. Suma totală pe un an depăşeşte 15 mii de lei şi prin urmare trebuie 
organizată licitaţie.  
Dl. BERE:  Lucrările sunt pe raza municipiului Timişoara nu sunt împărţite din punctul de 
vedere al refacerii zonelor verzi afectate în urma unor lucrări edilitare gospodăreşti şi în urma 
obţinerii avizului de principiu pentru realizarea anumitor obiective. Există amplasamente pe care 
sunt arbori şi se realizează un edificiu, un hipermarket, este evident că în zona respectivă nu mai 
ai cum să plantezi arbori, acesta e scopul pentru care se defrişează, se face o evaluare care 
cuprinde mai multe elemente: valoarea materialului dendro, valoarea din punct de vedere a 



23 
 

circumferinţei, există un criteriu, din punct de vedere al înălţimii, acolo unde există arbuşti, motiv 
pentru care, plus valoare botanică, nu pot să aproximez exact fiecare arbore în parte şi nu avem 
de unde să ştim exact lungimea unui traseu pe care se va desfăşura o lucrare edilitar- 
gospodărescă.  Dacă anul acest dvs. Vreţi să faceţi o extindere şi o vreţi de 10 km şi nu o 
autorizaţi decât anul acesta, eu am de unde să ştiu cât va fi suprafaţa? 
Dl ORZA: Dl. Consilier vroia să ştie dacă poate să încrie o societate sau nu?  
Dl. BERE:   Toate aceste lucrări le va executa prin licitaţie o societate comercială după achitarea 
contravalorii acelui material care va fi afectat.  
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 
 

   PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire imobil 
P+1E+M – Spaţii depozitare şi apartamente de serviciu, str. Ştefan Procopiu nr. 4-6, 
Timişoara. 
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 22 voturi pentru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Adresa nr. SC2013 – 016249/06.06.2013 a asistenţilor medicali ai Spitalului Clinic 
Municipal de Urgenţă Timişoara privind plângerea prealabilă formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Local nr. 251/23.04.2013 – privind respingerea completării 
prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în 
Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013. 
 
Dl. ORZA: Supun la vot menţinerea hotărârii.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -20 voturi pentru 

- 1 abtinere 
 

         PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI: 
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Adresa nr. SC2013 – 016263/06.06.2013 a asistenţilor medicali ai Spitalului Clinic 
Municipal de Urgenţă Timişoara privind plângerea prealabilă formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Local nr. 251/23.04.2013 – privind respingerea completării 
prevederilor Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în 
Municipiul Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013. 
 
Dl. ORZA: Supun la vot menţinerea hotărârii.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 

- 1 abtinere 
 

SUPLIMENTAR 1: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe m.p. la 
chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă. 
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 18 voturi pentru 

- 2 voturi impotriva 
- 3 abtineri 

 
   SUPLIMENTAR 2: 

 
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminatul public 
arhitectural în Municipiul Timişoara – zona de nord.(Palatul Lloyd) 
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 20 voturi pentru 

- 2 voturi impotriva 
- 1 abtinere 

 
 

      SUPLIMENTAR 3: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă prin scoaterea la licitaţie publică deschisă cu strigare. 
 
Dl. BONCEA:  Spaţiul din anexă de la poziţia 5, scrie că există un dosar la judecătorie de 
obligare a primăriei să vândă imobilul, putem să-l scoatem la licitaţie?  
Dl. PRIMAR:  Este o licitaţie nu de închiriere ci este o licitaţie doar pentru a stabili cui i se 
atribuie prin fişă de calcul acel spaţiu ca să nu-l ţinem blocat.  
Dl. SECRETAR: Nu asta nu împiedică să-l scoţi la licitaţie.  Că el cere să vând să nu vând, cine 
câştigă sănătate bună!.  E spaţiu liber din punct de vedere juridic aşa pot şi eu să cer să se scoată 
la vânzare. E liber.  
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Dl. BONCEA:  E vorba de spaţii care au fost eliberate după aprobarea HCLMT 71? 
Dl. STOIA: Spaţii care au situaţia juridică clară. De aceea sunt atât de puţine şi mai sunt până la 
80 cu situaţia juridică neclară, în afara acestui tabel.  
Dl. PRIMAR:  În urma modificării chiriei nu s-au mai continuat contractele de închiriere.  
Dl. BONCEA:  Aş dori să fac un amendament, să adăugăm încă un  un articol 2 : „Preţul de 
pornire al licitaţiei  va fi cel stabilit în HCL 71/2013”.  
Dl. ORZA: Supun la vot amendamentul d-lui Boncea.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 19 voturi pentru 

- 2 abtineri 
Dl. ŢOANCĂ: Solicit introducerea în anexă ca parte integrantă a prezentei hotărâri a unui spaţiu 
cu altă destinaţie pe strada Păstorilor nr.1, în suprafaţă de 207 mp. Pentru scoaterea la licitaţie 
publică deschisă cu strigare cu contract de închiriere pe o perioadă de 3 ani. Este un spaţiu 
agreeat şi de dl. Stoia şi de către Direcţia Patrimoniu, a fost uitat.  
Dl. SECRETAR:  Sub rezerva încadrării cu celelalte, dacă nu nu dăm viza juridică.  
Dl. ORZA: Supun la vot amendamentul d-lui Ţoancă.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 17 voturi pentru 

- 3 abtineri 
Supun la vot proiectul 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -19 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 
- 3 abtineri 

 
 

      SUPLIMENTAR 4: 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea locuinţelor pentru tineri din proprietatea publică  a 
municipiului Timişoara în proprietatea publică a statului şi pentru reglementarea juridică  
a terenurilor aferente. 
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 

- 1 abtinere 
- 2 abtinere 

 
         SUPLIMENTAR 5: 

 
Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă. 
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -18 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 
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- 3 abtineri 
 

            SUPLIMENTAR 6: 
 
Proiect de hotărâre privind  trecerea în  domeniul public al Municipiului Timişoara a 
terenului din Anexa 1 
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 
- 2 abtineri 

 
               SUPLIMENTAR 7: 

 
Proiect de hotărâre privind  trecerea din  proprietatea Statului Român în proprietatea 
privată  a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1, situate în intravilan 
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -20 voturi pentru 

- 2 voturi  impotriva 
- 1 abtinere 

 
 
 
 

  SUPLIMENTAR 8: 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului „Racord la reţeaua metropolitană existentă de fibră optică pentru 
realizarea obiectivului Sistem  de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în Municipiul Timişoara”. 
 
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 19 voturi pentru 

- 2 voturi impotriva 
- 2 abtineri 

 
 

                     SUPLIMENTAR 9: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea termenului prevãzut la art.4 din HCL nr. 
293/18.12.2012 „pentru însuşirea protocolului privind schimbul de imobile între municipiul 
Timişoara, pe de o parte şi SC Art SRL şi SC Al Fer Crom Design SRL pe de altã parte şi 
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aprobarea schimbului între municipiul Timişoara, pe de o parte şi SC Art SRL şi SC Al Fer 
Crom Design SRL pe de altã parte, precum şi pentru eliberarea spaţiului suprateran 
afectat de construcţia de sticlã cunoscutã sub denumirea de Acvariu”. 
 
Dl. PRIMAR: Cu precizarea că eu când am semnat referatul pentru denumire am tăiat ultima 
parte, până la „pe de altă parte” să rămână.  Este tăiat, nu ştiu de ce a mers mai departe.  
Dl. SECRETAR: Pentu că hotărârea iniţială este cu titulatura aceasta.  Noi la aceea modificăm 
articolul respectiv.  
 
Dl. ORZA: Supun la vot proiectul 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 17 voturi pentru 

- 4 voturi impotriva 
- 2 abtineri 

Dl. PRIMAR: Dl. Preşedinte vă rog să mai supuneţi la vot este un proiect de patrimoniu nu s-a 
înţeles despre ce este vorba, e în aceeaşi listă cu cele care au fost votate, e o inconsistenţă de 
logică în abordare.  A fost o neînţelegere. Nu cred că cineva care a votat la toate care sunt din 
acelaşi pachet nu votează la una din ele.  
Dl. ORZA: Eu vă atrag atenţia că după Regulamentul Consiliului Local nu e voie să se întâmple 
acest lucru.  Nu discutăm despre ce e în interiorul punctului discutăm de principiu. Modificăm 
regulamentul şi scoateţi acest lucru de acolo. Ştiţi bine că actuala putere fosta opoziţie aţi făcut 
acest regulement.  Dacă l-aţi cerut când eraţi în opoziţie trebuie să-l respectaţi şi când sunteţi în 
opoziţie.  Nu are legătură cu textul ci cu principiul.  
Dl. PRIMAR: Din moment ce s-a acceptat principiul că derivă din împărţirea unui proiect de 
hotărâre de guvern votat de consilieri în unanimitate, în 5 şi la 4 se votează cred că e evident că e 
o situaţie în care trebuie repus la vot.  
Dl. ORZA: În consiliul trecut  când se făcea chestia asta, se făcea tărăboi şi nimeni nu cerea 
repetarea votului decât dacă...voi propune scoaterea din regulament a acestei chestiuni tocmai ca 
să se poată face pentru că acum nu respectăm propriul regulament de funcţionare. Solicit 
redeschiderea procedurii de vot.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 17 voturi pentru 

- 4 voturi impotriva 
- 2 abtineri 

Dna SARACAN: Sper că v-aţi convins că suntem consecvenţi.  
Dl. PRIMAR:  M-am convins de cuvântul pe care unii îl au.  
Dna SARACAN:  Nu generalizaţi, am vorbit în nume propriu.  
Dl. PRIMAR:  Eu am vorbit despre cei care ţi-au asumat ceva şi nu-şi achită asumările.  Nu 
extind la alţii.  
Dl. PRIMAR: Ratăm 2 săptămâni până când trimitem documentele la guvern, acolo mai zac nu 
ştiu câtă vreme, vrem asta? Numai aşa pentru a profita de faptul că dl. Sandu nu e aici sau dl. 
Bogdan nu e aici? E în interesul unei persoane de aici? E unul derivat dintr-un pachet care a fost 
votat.  Este legat indisolubil de punctul 6.  Ele sunt legate putea să fie o singură hotărâre cu 
ambele.  
Dl. ORZA: Repun la vot. 
Dl. ŢOANCĂ:  Cu rugămintea ca unul din colegii care a votat contra sau s-a abţinut, să voteze, 
altfel nu are rost.  
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Dl. CIUHANDU: Dl.Ţoancă citiţi lista. Eu am votat pentru acest proiect, uitaţi-vă în grădina 
celorlalţi.  
Dl. ORZA: Repun la vot. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 18 voturi pentru 

- 3 voturi impotriva 
- 1 abtinere 

 
             SUPLIMENTAR 10: 

 
Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român în proprietatea 
privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1, aferente imobilelor care fac 
obiectul  Legii nr. 112/1995. 
 
Dl. ORZA: Supun la vot. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 19 voturi pentru 

- 2 voturi impotriva 
- 1 abtinere 

 
 

 
SUPLIMENTAR 11: 

 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a 
terenurilor din Anexa 1. 
 
Dl. ORZA: Supun la vot. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 18 voturi pentru 

- 2 voturi impotriva 
- 1 abtinere 

 
   SUPLIMENTAR 12: 

 
Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea Statului Român  în proprietatea 
privată a Municipiului Timişoara a terenurilor din Anexa 1, aferente imobilelor care fac 
obiectul Legii nr. 112/1995. 
 
Dl. ORZA: Supun la vot. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 18 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 
 

    SUPLIMENTAR 13: 
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Proiect de hotărâre privind modificarea art. 2 la HCLMT nr. 307/30.05.2013, pentru 
completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 53/28.02.2012 si a Hotărârii Consiliului Local 
nr. 142/27.03.2012 privind aprobarea organizarii si functionarii unitatilor de invatamant 
preuniversitar de stat si privat din Municipiul Timisoara pentru anul scolar 2012 – 2013 
 
Dl. ORZA: Supun la vot. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -19 voturi pentru 
 
 
 
 
Dl. ORZA:   Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local si va multumesc 
pentru participare. 
 
 
 
 
PRESEDINTE        SECRETAR 
 
Cons. ADRIAN ORZA         IOAN COJOCARI 
 

 
 

 


