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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
                PROCES-VERBAL 
   Încheiat astăzi 18.12.2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a  
  Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  

Preşedinte de şedinţă –Dl. RADU TOANCA 
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi 26 
A absentat : Grindeanu Sorin, 
Din  partea executivului participă: Domnul primar Nicolae Robu, domnul  

secretar Ioan Cojocari,  domnul viceprimar Dan Diaconu . 
 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1570 din 13.12.2012 
 

ANEXA  
 La Dispoziţia nr. 1570 

        Din data de 13.12.2012 
 

1. Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului 
ILIE STEPAN. 

2. Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului 
TIBERIU GUBAN. 

3. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 
04.12.2012. 

4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare  al 
Municipiului Timişoara domnilor  Sublocotenent(post mortem) Ioan GROSARU, 
Sublocotenent (post mortem) Ioan Lucian LEUŞTEAN, colonel dr.  Augustin-
Nicuşor N.  PEGULESCU, plutonier major Nicola Ştefan  Dănuţ,  Plutonier 
Badea  Marin Gabriel-Nicuşor,  Sergent major Iovi Ion- Vasile Marius – Traian, 
Sergent major Popa Marin Sorin-Cătălin. 

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
237/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în 
Municipiul Timişoara. 

6. Proiect de hotărâre privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din 
domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Statului de Funcţii al 
Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara. 

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii abonamentelor TELPARK. 
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a S.C. 
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A.  în cadrul S.C. DRUMURI 
MUNICIPALE S.A 

10. 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 str. Podgoriei nr.41. 

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. Herculane nr.75. 

12. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului 
Serviciului de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de 
performanţă ai Serviciului de Salubrizare. 

13. Proiect de hotărâre privind  mutarea  Centrului de Resurse în Economia Socială 
din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, din str. Platanilor 
nr. 2 de la Grădiniţa PP nr.31 în str. Canal Bega nr.1 la Grădiniţa PP nr.5 – etaj. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de protecţie a materialului 
dendro-floricol  de pe domeniul public al Municipiului Timişoara. 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea Convenţiei – anexă la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 202/19.06.-2007, încheiată între 
Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Federaţia Caritas a Diecezei 
Timişoara. 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului Comisiei de Cenzori la S.C. 
Horticultura S.A. 

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Dezvoltare 
zona rezidenţială, locuinţe colective cu funcţiuni complementare, dotări şi 
seervicii publice”, Calea Torontalului , nr. top 419193, nr. top 419200, nr.cad 
A580/1/2, nr.cad A580/1/3, Timişoara. 
 
 

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

 
 MATERIALE SUPLIMENTARE  
 

1. Proiect de hotărâre privind  atribuirea de denumiri la şase străzi fără nume 
respectiv schimbarea de denumire la o unitate de învăţământ din Municipiul 
Timişoara. 

2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  
domeniul public al Municipiului Timişoara. 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de 
locuinţe colective şi funcţiuni complementare, în regim de maxim S+P+9E”, str. 
Grigore Alexandrescu F.N. Timişoara. 
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4. Proiect de hotărâre privind  concesionarea unei suprafeţe de teren de 4000 mp, 
situat în Timişoara Calea Bogdăneştilor nr. 32/b, nr. top. 26616/2. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al ajutoarelor de urgenţă 
acordate în baza  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

6. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor necesare în vederea 
transferului cotei de 19% (190 de acţiuni) din capitalul social al S.C. Internaţional 
Recycling Energy S.A. deţinute de RAROMA SERVICES AG către Consiliul 
Local al Municipiului Timişoara. 

7. Proiect de hotărâre pentru  însuşirea protocolului  privind schimbul  de imobile 
între  Municipiul Timişoara, pe de o parte şi S.C.  ART S.R.L.  şi S.C. Al Fer 
Crom Design S.R.L. pe de altă parte şi aprobarea schimbului  între  Municipiul 
Timişoara, pe de o parte şi S.C. Art SRL şi SC Al Fer Crom Design SRL  pe de 
altă parte, precum şi pentru eliberarea spaţiului suprateran afectat de construcţia 
de sticlă cunoscută sub denumirea de „Acvariu”. 

8. Proiect de hotărâre privind  prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosinţa 
persoanelor juridice. 

. 
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie preliminar al 

Municipiului Timişoara. 
10. Proiect de hotărâre reglementarea urbanistică a suprafeţelor de teren  cuprinse în 

C.F. nr. 114360/14/15 şi C.F. nr. 13663/16. 
11.  Proiect de hotărâre privind  transferul dreptului de  proprietate din patrimoniul  

S.C. ADP S.A. în patrimoniul municipiului  Timişoara, a imobilului  situat în 
Timişoara , Spl. T. Vladimirescu nr. 26 înscris în C.F. nr. 18540, nr. top. 17056, 
17057 şi atribuirea acestuia pe bază de contract de  închiriere  către  Partidul 
Social Democrat Filiala Timiş. 

). 
12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara în Adunarea  Generală a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile 
interne în valoare de 4.400.000. 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului de 20 mp 
către Administraţia Bazinală de Apă Banat  
pentru amplasarea unei Statii de monitorizare în cadrul proiectului Watman. 

15. Adresele  nr.SC2012 – 030491/13.12.2012 a S.C. ILLINOIS COM  S. R. L.  si  
nr. SC2012 – 30240/13.12.2012 a S.C. „IMOSHOP” S.R.L.  privind Plângerea 
prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 193/23.11.2012 
privind delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara şi condiţiile de desfăşurare 
a  activităţilor comerciale, de alimentaţie publică sau prestări servicii în perimetrul 
Campusului Studenţesc  Timişoara. 
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16. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.21”. 
17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.54, bl. 17A”. 
18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.140, Bl. B3”. 
19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 134 
A” 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 29”. 

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr. 42 AB.C, 
Sc. A, B, C”. 

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Simion Bărnuţiu, nr. 59A” 

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Take Ionescu, nr. 63”. 

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil, str. Venus nr. 27”. 

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Mareşal C-tin Prezan, nr.65”. 

26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Mareşal C- tin Prezan nr. 
91(27) - 93”. 

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Mareşal C- tin Prezan nr. 95 – 
97 - 99”. 

28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Mareşal C- tin Prezan nr. 101”. 

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.12, Bl. A3” 

30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 15, Bl 3A”. 

31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 25. A. B, 
Sc.A”. 

32. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 27. C2, Bl. 
4C2”. 

33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30. AB, 
bl.7, Sc. A,B”. 

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu,  bl. B57”. 
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35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 1/1 – 
1/ 2”. 

  
Dl. ŢOANCĂ:  Bună ziua.  Bine aţi venit la ultima şedinţă din anul 2012. Îl felicit pe dl. 
Ehegartner şi pe dl. Grindeanu pentru funcţia de senator respectiv deputat în Parlamentul 
României. Îi aplaudăm.  Îl felicit pe dl. Orza şi îi urez La mulţi ani! Dau cuvântul d-lui 
primar.  
Dl. PRIMAR:  Îi felicit pe colegii menţionaţi de dl. Ţoancă şi îi urez colegului dl. Orza 
La mulţi ani! Dau citire materialelor suplimentare pe care le avem.  Consider că e bine să 
intre pe ordinea de zi desigur cu acceptul dvs.  

1. Proiect de hotărâre privind  atribuirea de denumiri la şase străzi fără nume 
respectiv schimbarea de denumire la o unitate de învăţământ din Municipiul 
Timişoara. 

2. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  
domeniul public al Municipiului Timişoara. 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de 
locuinţe colective şi funcţiuni complementare, în regim de maxim S+P+9E”, str. 
Grigore Alexandrescu F.N. Timişoara. 

4. Proiect de hotărâre privind  concesionarea unei suprafeţe de teren de 4000 mp, 
situat în Timişoara Calea Bogdăneştilor nr. 32/b, nr. top. 26616/2. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al ajutoarelor de urgenţă 
acordate în baza  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

6. Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor necesare în vederea 
transferului cotei de 19% (190 de acţiuni) din capitalul social al S.C. Internaţional 
Recycling Energy S.A. deţinute de RAROMA SERVICES AG către Consiliul 
Local al Municipiului Timişoara. 

7. Proiect de hotărâre pentru  însuşirea protocolului  privind schimbul  de imobile 
între  Municipiul Timişoara, pe de o parte şi S.C.  ART S.R.L.  şi S.C. Al Fer 
Crom Design S.R.L. pe de altă parte şi aprobarea schimbului  între  Municipiul 
Timişoara, pe de o parte şi S.C. Art SRL şi SC Al Fer Crom Design SRL  pe de 
altă parte, precum şi pentru eliberarea spaţiului suprateran afectat de construcţia 
de sticlă cunoscută sub denumirea de „Acvariu”. 

8. Proiect de hotărâre privind  prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosinţa 
persoanelor juridice. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie preliminar al 
Municipiului Timişoara. 

10. Proiect de hotărâre reglementarea urbanistică a suprafeţelor de teren  cuprinse în 
C.F. nr. 114360/14/15 şi C.F. nr. 13663/16. 

11.  Proiect de hotărâre privind  transferul dreptului de  proprietate din patrimoniul  
S.C. ADP S.A. în patrimoniul municipiului  Timişoara, a imobilului  situat în 
Timişoara , Spl. T. Vladimirescu nr. 26 înscris în C.F. nr. 18540, nr. top. 17056, 
17057 şi atribuirea acestuia pe bază de contract de  închiriere  către  Partidul 
Social Democrat Filiala Timiş. 
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12. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara în Adunarea  Generală a Asociaţilor Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile 
interne în valoare de 4.400.000. 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului de 20 mp 
către Administraţia Bazinală de Apă Banat  
pentru amplasarea unei Statii de monitorizare în cadrul proiectului Watman. 

15. Adresele  nr.SC2012 – 030491/13.12.2012 a S.C. ILLINOIS COM  S. R. L.  si  
nr. SC2012 – 30240/13.12.2012 a S.C. „IMOSHOP” S.R.L.  privind Plângerea 
prealabilă formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 193/23.11.2012 
privind delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara şi condiţiile de desfăşurare 
a  activităţilor comerciale, de alimentaţie publică sau prestări servicii în perimetrul 
Campusului Studenţesc  Timişoara. 

16. Proiect de hotărâre privind actualizarea Organigramei aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Timişoara.  

17. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.21”. 

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.54, bl. 17A”. 

19. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.140, Bl. B3”. 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 134 
A” 

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 29”. 

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr. 42 AB.C, 
Sc. A, B, C”. 

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Simion Bărnuţiu, nr. 59A” 

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Take Ionescu, nr. 63”. 

25. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil, str. Venus nr. 27”. 

26. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Mareşal C-tin Prezan, nr.65”. 

27. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Mareşal C- tin Prezan nr. 
91(27) - 93”. 

28. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Mareşal C- tin Prezan nr. 95 – 
97 - 99”. 

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Mareşal C- tin Prezan nr. 101”. 
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30. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.12, Bl. A3” 

31. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 15, Bl 3A”. 

32. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 25. A. B, 
Sc.A”. 

33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 27. C2, Bl. 
4C2”. 

34. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30. AB, 
bl.7, Sc. A,B”. 

35. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu,  bl. B57”. 

36. Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 1/1 – 
1/ 2”. 
 

Cam acestea ar fi vă rog să le acceptaţi.  
 
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot ordinea de zi aşa cum a fost citită de către dl. Primar.  
Cine este pentru? 
- 20 voturi pentru 
- 1 vot impotriva 
- 2 abtineri 
Trecem la primul punct al ordinei de zi şi vă rog să vă ridicaţi pentru intonarea 
Imnului de stat al României.  
Dna. ADINA MURGILĂ: Am fost şi acum 2 săptămâni în şedinţa de Consiliu Local 
pentru a vă atrage atenţia asupra situaţiei Casei Mhule. Din câte ştiu eu de atunci nu 
s-a sesizat nimeni din cadrul primăriei în această problemă. Între timp am trimis 
adrese în scris ca cetăţean al Timişoarei la toate instituţiile competente în speţă dvs. 
Poliţiei, Inspectoratului de Stat în Construcţii, Direcţiei Judeţene de Cultură şi 
Patrimoniu. Pot să v ăcitesc din lege articole care vă dau competenţe şi aveţi obligaţia 
de a exercita aceste competenţe pentru a proteja monumetele din patrimoniul istoric al 
Timişoarei. Acum 6 luni dl. Jichici era îngrijorat de situaţia casei. Acum 2 săptămâni 
a uitat brusc  de existenţa acestei case.  Nu mi se pare normal. Casa e tot mai supusă 
degradării fizice. Aşteptăm răspunsuri scrise de la instituţii şi vă rog să vă sesizaţi să 
vă faceţi datoria iar legea aşa cum este impune obligaţii şi pentru autorităţile locale.  
Am făcut şi un protest cu lumânări nu pentru a cânta prohodul ci pentru a salva Casa 
Mhule.  
Dl. JICHICI: Apreciez grija tardivă a acestei doamne. Stimată doamnă mi-ar fi 
plăcut să fiţi la fel de implicată şi atunci când singur în vara acestui an, am fost în faţa 
acelei case când am primit ameninţări din partea proprietarilor şi a unora de aceeaşi 
etnie cu el şi am atras atenţia că din punct de vedere legal în această iarnă se va 
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ajunge la această situaţie.  Trebuia atunci să fiţi mai vocală.  Când lucrurile mai 
puteau fi îndreptate, eu vă felicit pentru atitudinea implicată numai că aţi întârziat 
vreo 6 luni. Vă rog să vă abţineţi de la acuze şi procese de conştiinţă pentru că am 
fost singurul ales local care am luat atitudine în această prvinţă în ciuda ameninţărilor 
primite.  
Dl. PRIMAR:  S-a intervenit atât cât s-a putut conform legii. Există o plângere 
penală a Poliţiei în curs de instrumentare, aşteptăm verdictul instaţelor.  Ne pare rău 
că durează atât dar afirmaţiile că pe noi nu ne interesează sunt incorecte.  Nu avem 
cum să intervenim pe o proprietate privată.  Să acoperim noi casa pentru a o proteja 
de intemperii.  
 
   
                                        PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:  
 
Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului 
ILIE STEPAN. 
 
Dl. PRIMAR:  E o mare plăcere să-i înmânez d-lui Stepan această distincţie întrucât 
suntem şi prieteni.  Merită din plin această distincţie pentru faima pe care a adus-o 
Timişoarei pentru contribuţiile sale muzicale pentru prestaţia pe acest tărâm pe tot 
parcursul timpului. Felicitări.  
Dl. ODANGIU: Ilie Stepan este un simbol al muzicii româneşti al folk ului şi al rock 
ului. Este un pionnier al muzicii de fuziune autohtonă.  Muzicianul s-a afirmat odată 
cu explozia ritmurilor din anii 60. A fondat Pomuzica.  A compus imnul revoluţiei a 
compus muzică pentru tratru film s-a implicat în proiecte muzicale unice în România 
şi Europa.  A realizat sute de emisiuni de televiziune şi de radio.  Artistul continuă să 
compună cu acelaşi rafinament pasiune şi forţă cu care a pornit în urmă cu 30 de ani.  
Piesa Glossă a rămas  un reper în muzica anilor 70.  A compus piesa Şahul Păcii.  În 
20 Decembrie Ilie Stepan cântă în Balconul Operei din Timişoara.  A compus muzica 
pentru 80 de piese de teatru celebre. A compus muzică originală  pentru 30 de filme 
documentare şi de televiziune.  În 1995 înfiinţează Stepan Project.  Iată că acum 
praşul îl numără printre cetăţenii lui de onoare.  
INVITAT: Ilie Stepan este un fiu al bisericii noastre un fiu care nu se ruşinează a-şi 
mărturisi credinţa sa ortodoxă. Este  un om cu calităţi morale deosebite un om care 
promovează lumina şi prin muzică şi ne învaţă să ne întrebăm toţi despre sensul vieţii 
noastre pământeşti.  Transmit un cuvânt de caldă felicitare şi de aleasă preţuire din 
partea ÎPS Nicolae. Întru mulţi şi binecuvântaţi ani domnule Ilie Stepan.   
Dl. ILIE STEPAN: Domnule Primar domnule viceprimar stimaţi invitaţi mulţumesc 
Forumului Revoluţiei din Decembrie 1989 Timişoara care m-a propus pentru acest 
titlu vă mulţumesc dvs.  Onoarea care mi se face azi mă îndeamnă să vă spun doar 
atât Voi iubi şi pe mai departe necondiţionat Timişoara şi acestei iubiri unice îi voi 
adăuga atunci când va fi cazul toată puterea şi priceperea mea de muncă spre 
propăşirea ei.  Binecuvântată de Dumnezeu fie în veci Timişoara. Vă mulţumesc.  
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                                        PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:  

 
Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului 
TIBERIU GUBAN. 

 
 

Dl. PRIMAR:  Am avut plăcerea şi onoarea să-l cunosc pe dl. Guban şi mi-a lăsat o 
impresie deosebită de la primul contact. Domnia sa este fiul celui ce a fondat celebra 
fabrică Guban şi eu îi mulţumesc dnei. Lia Lucia Epure fiindcă s-a gândit să propună 
acordarea acestei distincţii. Dl. Guban are zeci de invenţii care au avut şi au încă 
aplicabilitate în practică. Pentru tot ce a făcut domnia sa pentru contribuţia domniei sale 
şi a familiei sale la faima oraşului nostru îi decernez această distincţie.  
Dna. LIA LUCIA EPURE:  Stimaţi consilieri domnule Primar stimaţi timişoreni în 
momentul în care i-am dus propunerea d-lui primar a primit imediat semnând pentru 
aceasta.  Timişoara are câteva nume sonore pe care le numim branduri Elba, Politehnica, 
Bere Timişoreana, Kandia, Guban. Îl avem lângă noi pe dl. Inginer Guban la vârsta de 90 
de ani înconjurat de copii nepoţi şi strănepoţi, este autorul a peste 25 de invenţii şi 
inovaţii şi am să vă spun în afară de faimoşii pantofi Guban care au încalţat toate femeile 
din Europa, este autorul materialului vinilin. Este cel care a inventat pielea artificială din 
România.  Mă bucur că am avut inspiraţia să propunem această distincţie.  
 
Dl. ŢOANCĂ:  Mai avem un punct festiv. Gala premiilor de excelenţă. Sunt premiate 
firme care activează în Timişoara şi persoane implicate în acţiunea Anul îmbătrânirii 
active şi în activităţi dedicate tinerilor.  Sunt premiate cele mai de succes companii. SC 
Aquatim SA,  AEM SA,  SC LYDL,  HORNCAH, Federaţia Caritas, Serviciul de Ajutor 
Maltez- dna Ildyco Barany, Asociaţia Seniorilor, Fundaţia Culturală Art Media, 
Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest.  
 
 

                                          PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:  
 
Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 
04.12.2012. 
 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -20 voturi pentru 
 

                                       PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:  
 

Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare  al 
Municipiului Timişoara domnilor  Sublocotenent(post mortem) Ioan GROSARU, 
Sublocotenent (post mortem) Ioan Lucian LEUŞTEAN, colonel dr.  Augustin-
Nicuşor N.  PEGULESCU, plutonier major Nicola Ştefan  Dănuţ,  Plutonier Badea  
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Marin Gabriel-Nicuşor,  Sergent major Iovi Ion- Vasile Marius – Traian, Sergent 
major Popa Marin Sorin-Cătălin. 
 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 23 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
1. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

237/29.05.2012 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în 
Municipiul Timişoara. 

 
Dl. CIUHANDU:  Doresc sa fac un amendament la Anexa nr. 1 , la pag.3  art.268 la taxa 
pentru eliberarea si viza anuala a autorizatiei pentru desfasurarea activitatii de alimentatie 
publica : in loc de 300 – 150, in loc de 500 -300 si in loc de 700-500. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru acest amendament ? 
 -16 voturi pentru 
 - 7 voturi impotriva 
 -  1 abtinere 
Dl. PRIMAR:  Eu sper ca ati fost atenti.Erau derizorii. Acesta a fost ratiunea pentru care 
am cerut sa amanam pentru ca erau infime si eu cred ca trebuie sa practicam taxe corecte 
nu impovaratoare. Parerea mea este ca cele cu care am operat pana acum au fost mult 
prea mici. 
 Acesta a fost motivul pentru care eu, la sedinta precedenta am cerut retragerea 
proiectului pentru a se veni cu alte taxe. 
Dl. OLARU:  In primul rand vreau sa va multumesc ca v-ati gandit la scutirea de impozit 
pe 7 ani dar asa cum este gandita hotararea, eu va dau in scris ca nimeni nu va beneficia 
de ea. 
 Daca cerem de la inceput ca toate lucrarile sa se faca deodata nimeni nu vrea bani 
sa le faca si toti vor astepta sa vina primaria si Guvernul sa le faca in anii urmatori. V-am 
transmis niste amendamente, daca nu se poate tine cont de ele mai bine era sa ramana 
hotararea veche. Cu hotararea noua, trebuie sa ma duc la auditor, imi spune toate lucrarile 
nimeni nu o sa le faca intr-un an. 
 Rugamintea mea este sa tineti cont de amendamentele care vi le-am spus.  
Dl. PRIMAR:  Sunt situatii in care lumea doreste esalonarea pe 7 ani a  unor cheltuieli 
aferente schimbarii unui geam. Nu putem sa mergem la extrema aceasta . Cred ca trebuie 
sa gasim o justa valoare si poate ca valorile pe care le-a propus domnul Ovidiu Ciuhandu 
sunt mai bune decat cele care au fost in proiect. 
 Am inteles ca ati dori ca esalonarea pe 7 ani sa se faca pentru toate cheltuielile 
facute indiferent de valoarea lor. 
Dl. OLARU:  Retroactiv nu poate sa ceara nimeni dar asa cum este acum, nici o asociatie 
nu poate face lucrarile intr-un an  
Dl. TOANCA:  Cine este pentru acest proiect cu amendamentul aprobat ? 
 -22 voturi pentru 
 -  3 abtineri 
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PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a S.C. 
ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A.  în cadrul S.C. DRUMURI 
MUNICIPALE S.A 

 
Dl. PRIMAR:Este un proiect foarte important si rugamintea mea este sa-l intelegem ca 
atare. Au fost nenumarate disfunctii de-alungul timpului printr-o functionare separata a 
celor doua societati. Eu cred ca a sosit momentul sa asezam lucrurile mai bine, nu as vrea 
sa personalizam aceasta decizie, stiti bine ca exista proceduri de destituire a oricarei 
persoane si s-ar fi putut recurge la ale daca cumva acesta ar fi fost mobilul. Nu e vorba de 
asa ceva, este un proiect care a fost avut in vedere de ceva vreme si este timpul sa-l puna 
in practica. 
Vreau sa precizez ca nu sunt incantat nici de SDM. Va trebui sa punem lucrurile la punct 
in continuare astfel incat municipalitatea si cetatenii Timisoarei sa aibe de castigat de pe 
urma existentei acestei societati proprii nicidecum sa profite de pe urma acestei „gauri 
negre” 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

-24 voturi pentru 
-1 vot impotriva 
-1 abtinere 

 
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
 

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 str. Podgoriei nr.41. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -25 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 
 

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
 

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. Herculane nr.75. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 26 voturi pentru 
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PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  mutarea  Centrului de Resurse în Economia Socială din 
cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara, din str. Platanilor nr. 2 
de la Grădiniţa PP nr.31 în str. Canal Bega nr.1 la Grădiniţa PP nr.5 – etaj. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -26 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 2 
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc  
domeniul public al Municipiului Timişoara. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -24 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 4 
 

Proiect de hotărâre privind  concesionarea unei suprafeţe de teren de 4000 mp, situat 
în Timişoara Calea Bogdăneştilor nr. 32/b, nr. top. 26616/2. 

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

SUPLIMENTAR 6 
 

Proiect de hotărâre privind demararea procedurilor necesare în vederea transferului 
cotei de 19% (190 de acţiuni) din capitalul social al S.C. Internaţional Recycling 
Energy S.A. deţinute de RAROMA SERVICES AG către Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara. 

 
 
Dl. PRIMAR: S-a constituit la un moment dat aceasta societate care avea  20 % actiuni 
la COLTERM, 31%-Consiliul Local si 49%-partenerul german RAROMA. Analizand 
constributia partilor am ajuns la concluzia ca nu este echitabila o astfel de partajare  
actiunilor. Am discutat cu partenerii le-am explicat ca initiativa mea   este pozitiva, ca 
doresc sa contiuam acest parteneriat, ca va fi foarte bine pentru Timisoara sa construim 
acea fabrica de ars deseuri, dar ca trebuie sa renegociem actionariatul. 
 Partenerul a fost deschis si ar agrea aceste procente , deci crestem cota parte a 
Timisoarei de la 51%  la 70% iar partenerul RAROMA va ramane cu 30%. Urmeaza sa 
se parcurga procedurile de rigoare pentru aceasta procedura. Rugamintea mea este sa dati 
gir pentru materializarea noului procentaj. 
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Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 

SUPLIMENTAR 7 
 

Proiect de hotărâre pentru  însuşirea protocolului  privind schimbul  de imobile între  
Municipiul Timişoara, pe de o parte şi S.C.  ART S.R.L.  şi S.C. Al Fer Crom Design 
S.R.L. pe de altă parte şi aprobarea schimbului  între  Municipiul Timişoara, pe de o 
parte şi S.C. Art SRL şi SC Al Fer Crom Design SRL  pe de altă parte, precum şi 
pentru eliberarea spaţiului suprateran afectat de construcţia de sticlă cunoscută sub 
denumirea de „Acvariu”. 

 
Dl. PRIMAR: Proprietatea asupra subpasajului apartine celor doua firme. Cotele parti de 
partajare a pasajului sunt de 88% pentru S.C. ART. SRL si 12 % pentru S.C. Al Fer Crom 
Design SRL. Analizandu-si intre ei afacerea au incheiat un protocol prin care au convenit 
ca din cele 3 terenuri pe care Consiliul Local a aprobat sa le primeasca la schimb contra 
subpasajului, 2 sa revina S.C. ART SRL si unul societatii SC Fer SRL. 
Aceasta hotarare agreeaza protocolul sintre cele doua companii si permite punerea in 
practica mai usor a hotararii noastre anterioare. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -18 voturi pentru 
 -  2 voturi impotriva 
 -  1 abtinere 
 
 

SUPLIMENTAR 8 
 

Proiect de hotărâre privind  prelungirea închirierii terenurilor aflate în folosinţa 
persoanelor juridice. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 - 1 abtinere 
 

SUPLIMENTAR 11 
 

 Proiect de hotărâre privind  transferul dreptului de  proprietate din patrimoniul  S.C. 
ADP S.A. în patrimoniul municipiului  Timişoara, a imobilului  situat în Timişoara , 
Spl. T. Vladimirescu nr. 26 înscris în C.F. nr. 18540, nr. top. 17056, 17057 şi 
atribuirea acestuia pe bază de contract de  închiriere  către  Partidul Social Democrat 
Filiala Timiş. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
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PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind indexarea taxei de concesiune pentru terenurile din 
domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 -  1 abtinere 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării  Statului de Funcţii al Serviciului 
pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara. 

 
 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -24 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilităţii abonamentelor TELPARK. 
 
 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -25 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 453/18.12.2007 privind aprobarea Regulamentului Serviciului 
de Salubrizare al Municipiului Timişoara şi a indicatorilor de performanţă ai 
Serviciului de Salubrizare. 

 
Dl. OLARU:  As solicita in loc de o zi sa fie o saptamana pentru ca in saptamana 
curateniei nu poti face totul intr-o zi, 5 zile la punctul 2.2. La punctul 2.2 sa fie in loc de o 
zi , sa fie 5 zile. 
  
Dl. TOANCA:  Am retinut, o sa ne adaptam cu timpul, este un Regulament nou. 
Cine este pentru ? 
 -23 voturi pentru 
 -  1 vot impotriva 
O sa ne adaptam cu amendamente pe parcurs. 
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PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de protecţie a materialului dendro-
floricol  de pe domeniul public al Municipiului Timişoara. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -24 voturi pentru 
 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind prelungirea Convenţiei – anexă la Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara nr. 202/19.06.-2007, încheiată între Consiliul Local 
al Municipiului Timişoara şi Federaţia Caritas a Diecezei Timişoara. 

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

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului Comisiei de Cenzori la S.C. 
Horticultura S.A. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 - 1 vot impotriva 
 -  1 abtinere 
 

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Dezvoltare zona 
rezidenţială, locuinţe colective cu funcţiuni complementare, dotări şi seervicii 
publice”, Calea Torontalului , nr. top 419193, nr. top 419200, nr.cad A580/1/2, nr.cad 
A580/1/3, Timişoara. 

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

 
 
 MATERIALE SUPLIMENTARE : 
 
     SUPLIMENTAR 1 

Proiect de hotărâre privind  atribuirea de denumiri la şase străzi fără nume respectiv 
schimbarea de denumire la o unitate de învăţământ din Municipiul Timişoara. 
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Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
 
 
 Ii uram domnului Ehegartner  „Drum bun  la Bucuresti !” Va rugam sa aveti grija 
cum votati.  
Dl. PRIMAR : Succes in activitatea de senator 

 
 
SUPLIMENTAR 3 
 

Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă de locuinţe 
colective şi funcţiuni complementare, în regim de maxim S+P+9E”, str. Grigore 
Alexandrescu F.N. Timişoara. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 5 
 

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului maxim al ajutoarelor de urgenţă 
acordate în baza  Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
 

SUPLIMENTAR 9 
. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie preliminar al Municipiului 
Timişoara. 

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

SUPLIMENTAR 10 
 

Proiect de hotărâre reglementarea urbanistică a suprafeţelor de teren  cuprinse în C.F. 
nr. 114360/14/15 şi C.F. nr. 13663/16. 

 
Dl. JICHICI:   Amendamentul este  eliminarea sintagmei „public-privat” de la arrt. 1 
astfel incat executivul sa poata decide exact tipul de parteneriat. 
Art. 1 – se elimina sintagma public-privat si ramane „ Se aproba demararea 
procedurilor pentru dezvoltarea unui parteneriat intre primarie..” 
 



 17

Dl. HERZOG:  Vreau sa ni se explice despre ce este vorba pentru ca poate fi important 
si noua ne-au fost aduse materialele in ultimul moment. 
Dl. SECRETAR:  Unde este Fundatia Caritas trebuie sa se mareasca bulevardul si 
trebuie sa ne dea un teren.Trebuie sa respectam legea parteneriatului public-privat si nu-i 
denumim pe ei la inceput. Facem procedurile cu selectia si toate celelalte .Se intregeste 
patrimoniul nostru ca vrem sa largim bulevardul acolo. 
Dl. PRIMAR:  Ei se angajeaza sa cedeze acea portiune de teren care a lipsit  intotdeauna 
realizarii unei artere normale de circulatie in zona. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru amendamentul domnului Jichici ? 
 -20 voturi pentru 
Dl. JICHICI:  Al doilea amendament , art. 2 se va modifica dupa cum urmeaza 
„Obiectivele parteneriatului sunt urmatoarele : realizarea studiului urbanistic care va 
reglementa indicii urbanistici ai terenurilor mentionate la art. 1 precum si dezmembrarile 
de parcele necesare largirii str. 20 Decembrie. 
 Propunerea documentatiei pentru declasificarea imobilelor de pe terenurile 
mentionate la art. 1 
Dl. PRIMAR:  Cred ca niciunuia dintre noi nu ne convine cum arata aceasta zona.In 
centrul plin al orasului, peste drum de primarie avem o zona care zace in paragina 
datorita unor motive care vor fi inalturate prin amendamentul propus de domnul Jichici. 
Dl. TOANCA : Cine este pentru al doilea amendament ? 

-15 voturi pentru 
- 1 abtinere 

Dl. TOANCA: Cine este pentru ? 
-18 voturi pentru  
- 1  vot impotriva 

 
SUPLIMENTAR 12 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului  Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara în Adunarea  Generală a Asociaţilor Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

 
Dl. TOANCA:  Este domnul Dan Diaconu.Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 13 
Proiect de hotărâre privind aprobarea garantării unei finanţări rambursabile interne în 
valoare de 4.400.000. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

-17 voturi pentru 
- 1 vot impotriva 

 
 

SUPLIMENTAR 14 
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Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a terenului de 20 mp către 
Administraţia Bazinală de Apă Banat  
pentru amplasarea unei Statii de monitorizare în cadrul proiectului Watman. 

 
Dl. SANDU:  Doresc sa facun amendament. O mica modificare de formulare; „ in 
folosinta gratuita catre Administratia Bazinala de Apa Banat „si nu de catre... 
 Proiectul Watman face parte din planul national de aparare impotriva inundatiilor 
deci este un proiect important pentru zona. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru amendament ? 
 -20 voturi pentru 
Dl. TOANCA: Cine este pentru acest proiect ? 
 -20 voturi pentru 
 

SUPLIMENTAR 15 
Adresele  nr.SC2012 – 030491/13.12.2012 a S.C. ILLINOIS COM  S. R. L.  si  nr. 
SC2012 – 30240/13.12.2012 a S.C. „IMOSHOP” S.R.L.  privind Plângerea prealabilă 
formulată împotriva  Hotărârii Consiliului Local nr. 193/23.11.2012 privind 
delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara şi condiţiile de desfăşurare a  
activităţilor comerciale, de alimentaţie publică sau prestări servicii în perimetrul 
Campusului Studenţesc  Timişoara. 

 
Dl. PRIMAR:  Nu este o surpriza ca s-a reactionat in felul acesta de catre cei a caror 
interese sunt lezate dar eu cred ca trebuie sa ramanem fermi pe pozitie pentru ca avem 
suportul studentimii timisorene, suportul conducerilor universitatilor timisorene si in 
general suportul cetatenilor Timisoarei. Am primit foarte multe reactii pozitive dupa acea 
hotarare a noastra si parerea mea continua sa fie aceea ca pana la urma problemele vor fi  
rezolvate in Complexul Studentesc dupa ce vom proceda la expropriere. Deocamdata ne 
vom lupta cu cei care au afaceri acolo dar din pacate afacerile sunt necivilizate. 
Dl. ORZA:  cu ceva timp in urma am facut o hotarare similara care a fost atacata in 
instanta. Si de departajare si de interzicere a alcoolului.A fost atacata in contencios si 
dupa un an s-a castigat procesul. 
 Printr-o noua hotarare dam posibilitatea unui nou atac in contencios si cred ca ar 
fi fost mult mai eficient sa punem in aplicare hotararea care tocmai am castigat-o in 
instanta.Puteam aplica hotararea pe zona pe care o avem cu alcoolul. 
 
Dl. PRIMAR:  Lucrurile nu se exclud. Este o alta definire a Campusului Studentesc, 
pana cand se va clarifica procesul pentru noua hotarare, vechea hotarare este valabila si 
trebuie sa o punem in practica. Vom face apel la organele abilitate sa intervina pentru 
asta. 
 
 Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -17 voturi pentru 
 -  1 abtinere 
 
    SUPLIMENTAR 16 
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Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei aparatului de specialitate al 
Primarului  
 
Dl. CIUHANDU:  Eu nu pot sa votez un proiect pe care nici nu l-am citit. 
Rog foarte frumos intregul aparat, 6 luni de zile este suficient pentru orice primar ca sa-si 
puna in aplicare inceputul de program. Daca din ianuarie se merge in continuare pe 
materiale suplimentare venite inainte de plen, grupul PDL nu va vota nici un proiect de 
hotarare indiferent cat e de important. 
Dl. TOANCA:  Da , trebuie sa va dau dreptate, din ianuarie vom intra in normalitate. 
Dl. BONCEA:  Intelegem importanta acestor proiecte de aceea nu am votat impotriva 
deloc pentru ca nu am apucat sa le vedem.  
Dl.ROBU:  Ne vom straduit sa reusim sa parcurgem etapele.Era nevoie de un start in 
forta pentru a avea de lucru. 
 In ceea ce priveste organigrama, principalele modificari se regasesc la directile de 
comunicare, dezvoltare si patrimoniu.Am impartit Directia de Patrimoniu intr-o Directie 
numita Scoli, Spitale, Baze Sportive si Institutii Culturale si restul Patrimoniului a ramas 
intr-o Directie care are o titulatura corespunzatoare pentru asa ceva: Directia Cladiri 
Terenuri si Dotari Diverse. Dupa ce au trecut in proprietate atatea cladiri care gazduiesc 
gradinite, scoli, baze sportive, institutii culturale pe aceasta componenta volumul de 
activitati si arealul pe care proprietatea primariei se intinde este extrem de mare incat am 
constatat ca nu poate fi cuprins corespunzator si atunci propun sa infiintam Directia Soli, 
Spitale,Baze Sportive si Institutii Culturale cu un Serviciu de Administrare si Intretinere 
Patrimoniu Institutii Scolare Sportive si Culturale si cu compartimente pentru scoli, 
spitale , baze sportive respectiv institutii culturale si un Birou Tehnic care provine din 
Biroul Tehnic existent inainte in Directia de Patrimoniu. 
 In privinta Directiei numita Cladiri, Terenuri Dotari Diverse eu cred ca este o 
mult mai buna structurare, mult mai coerenta , logica si functionala. 
 La Directia de Dezvoltare am constat ca lucrurile erau extrem de eclectice. Acolo 
se regasea tot ce tine de dezvoltare in sine, proiecte, si interne si internationale, dar acolo 
erau si Comunicarea si Relatiile Internationale, erau 15 arhitecti acre se ocupau de 
reabilitarea cladirilor istorice  in timp ce la Directia de Urbanism avem doar doi arhitecti. 
Mi s-a parut normal ca acel colectiv sa fie mutat in Directia de Urbanism alaturi de cei 
doi arhitecti si de restul personalului si sa creem astfel o Directie de Urbanism mult mai 
inchegata si cu alt nivel de competenta in domeniul Urbanism respectiv arhitectura. 
Consider ca tot ce tine de comunicare si de cultivarea realtiilor intr-o directie de 
comunicare unde sa existe profesionalism si actul de comunicare sa se deruleze 
corespunzator. In noua Directie de Comunicare sunt infiintate Compartimente care se 
asigura relationarea cu institutiile culturale, scolare, medicale, cu institutiile varsnicilor, 
asociatiile de proprietari, organizatiile mediului de afaceri, parlamentari,autoritatile 
publice si institutiile statului. 
 Serviciul de achizitii publice nu mai este inclus la Patrimoniu ci este  un serviciu 
direct relationat cu celalalte directii tocmai pentru ca el deserveste intreg aparatul si nu 
numai Directia  Patrimoniu. 
 De la Secretariatul General, este o Directie Secretariat General care este condusa 
de secretar, a iesit Serviciul Juridic care este un serviciu autonom situat pe aceeasi 
orizontala. 
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 Acestea sunt modificarile. 
Dl. ORZA:  In  Legea Administratiei Locale se prevede ca primarul vine in fata 
Consiliului Local si cere sa-i aprobe organigrama. In mod normal Consiliul Local ar 
trebui, indiferent de ce-si doreste primarul sa-i aprobe. Daca primarul municipiului isi 
doreste tipul asta de organigrama din punctul meu de vedere trebuie sa i-o aprobam.E 
dreptul primarului sa faca asa cum crede el organizarea. Cred ca e datoria primarului sa-si 
asume felul in care vrea sa conduca administratia locala. Parerea mea este ca posturile de 
conducere ar trebui sa le reducem dar voi vota aceasta organigrama. 
Dl. PRIMAR:  Nu creste numarul de functii de conducere. Structurile nou create sunt 
compartimente care nu au functie de conducere remunerata. 
 
Dl. JICHICI: Timisoara este nucleul intregului judet si avem multe proiecte care sunt 
importante  cre ca ar fi oportun ca acest compartiment de relationare cu parlamentarii 
Timisoarei sa fie un compartiment de relationare cu toti parlamentarii de Timis. 
Dl. DIMECA: Felicitari pentru stilul managerial. Procentele din spate reprezinta ca ceva 
nu mi-a puscat la calcul. 
Dl. PRIMAR:  Procentul de functii de conducere din totalul functiilor.Trebuie sa 
respectam niste specificatii legale, ne incadram asa cum am spus, chiar este un serviciu 
desfiintat. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru acest proiect cu precizarea domnului Jichici ? 
 - 23 voturi pentru 

 
 
   SUPLIMENTAR 17 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.21”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 

SUPLIMENTAR 18 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.54, bl. 17A”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 

SUPLIMENTAR 19 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.140, Bl. B3”. 

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

SUPLIMENTAR 20 
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Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 134 A” 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 21 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 29”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
 

SUPLIMENTAR 22 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr. 42 AB.C, Sc. 
A, B, C”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 

SUPLIMENTAR 23 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Simion Bărnuţiu, nr. 59A” 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 24 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Take Ionescu, nr. 63”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 

 
 
 
SUPLIMENTAR 25 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil, str. Venus nr. 27”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
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SUPLIMENTARE 26 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Mareşal C-tin Prezan, nr.65”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
 

SUPLIMENTAR 27 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Mareşal C- tin Prezan nr. 91(27) - 
93”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
 

SUPLIMENTAR 28 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Mareşal C- tin Prezan nr. 95 – 97 - 
99”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 29 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Mareşal C- tin Prezan nr. 101”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 
 

SUPLIMENTAR 30 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.12, Bl. A3” 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 31 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 15, Bl 3A”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
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 -22 voturi pentru 
 
 
 
 

SUPLIMENTAR 32 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 25. A. B, 
Sc.A”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 

SUPLIMENTAR 33 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 27. C2, Bl. 
4C2”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 34 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 30. AB, bl.7, 
Sc. A,B”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -29 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 35 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Sever Bocu,  bl. B57”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
 
 
 

SUPLIMENTAR 36 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 1/1 – 1/ 
2”. 
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Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -22 voturi pentru 
 
Dl. PRIMAR:  Ieri am fost la Bucuresti pentru a primi un premiu pentru Timisoara. Este 
premiul Campion Roman in Afaceri primit pentru implicarea reusita a  societatii civile in 
Proiectul „Timisoara- Capitala Culturala Europeana” si pentru tratamentul asigurat in 
Timisoara initiativelor de afaceri, mediului de afaceri. 

Am fost personal desemnat ambasador special pentru promovarea regiunii 
dunarene alaturi de nume importante: Mugur Isarescu ,Ecaterina Andronescu,etc 

Asta s-a intamplat in prezenta unor ambasadori printre care si ambasadorul 
Austriei alaturi de care voi fi in diverse reuniuni si voi putea face loby proiectul nostru –
„Timisoara- Capitala Culturala Europeana „ si mai bine decat am fi putut face oricum. 

Va multumesc penru toata prestatia  din cele 6  luni si va doresc „Sarbatori 
Fericite!”, sa fiti sanatosi sa aveti multe impliniri, bucurie, pace sufleteasca  si un an 2013 
excelent. 

 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR 
 
Cons. RADU TOANCA             IOAN COJOCARI 


