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jROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
incheiat astazi 18-12-2015 cu ocazia sedintei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă –Dl. cons ALFRED SIMONIS 
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi 18; 
Au absentat :  dl. viceprimar Traian Stoia,  Boglut Dorel, Romanita 

Jumanca, Bogdan Herzog, Ovidiu Ciuhandu, Dan Idolu, Simion Mosiu, 
Adrian Orza, Nistor Geana. 

Din  partea executivului participă: domnul Primar Nicolae Robu, 
domnul viceprimar Dan Diaconu si domnul secretar Ioan Cojocari. 
 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1728   din  
16.12.2015   
 
 

           ANEXĂ 
            La Dispoziţia nr. 
          Din data de  16.12.2015   

1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei ordinare a  Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara  din data de 08.12.2015. 

2. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al  Municipiului 
Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în 
Str. Bacalbașa nr. 40 înscris în C.F. nr. 402049 Timișoara, nr.cad/top.522/3, 
CF vechi nr. 1655, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995. 

3. Proiect de hotărâre privind  completarea Anexei nr. V la Contractul de 
delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 
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932 din  19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branșamente sau 
alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă și canalizare. 

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune  din partea 
Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului comercial, 
situat în imobilul din str. Florimund Mercy nr.4, ap.18/B, la prețul de 150.000 
euro. 

5. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea 
de locuință situat în Timișoara str. Proclamația de la Timișoara nr.1, ap.1- 
parter, către ”Asociația Civică și Umanitară Mână Ajutătoare – Acuma”. 

6. Proiect de hotărâre privind  repartizarea  ap.44 din str. Miloia bl. B1 sc.A. 
către Cata-Vargatu Florentina Andreea. 

7. Adresa nr. SC2015-031828/02.12.2015 a Ordinului  Arhitecților din România 
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr. 467/2015 privind modificarea  și aprobarea Organigramei și Statului de 
Funcții pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Timișoara. 
 

 
 

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

 
ANEXĂ 

La Ordinea de Zi a Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de 
18.12.2015 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de cître Municipiul 
Timișoara, a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de 
către OMV PETROM S.A. 

2. Proiect de hotărâre  privind rectificarea  bugetului local al Primăriei 
Municipiului  Timișoara pe anul 2015. 

3. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului Local 
al Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de  
Dezvoltare Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara”. 

4. Proiect de hotărâre  privind finalizarea contractului de finanțare pentru 
proiectul ” Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de 
locuințe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună”, cod SMIS 
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48141 
 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 

5. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru 
proiectul ” Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de 
locuințe pentru familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ”, cod SMIS 
48188 
 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 

6. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru 
proiectul ” Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de 
locuințe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2”, cod 
SMIS 48189 
 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 

7. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru 
proiectul ” Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de 
locuințe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 3”, cod 
SMIS 48190 
 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 

8. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru 
proiectul ” Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de 
locuințe pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 4 ”, cod 
SMIS 48191 
 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 

9. Proiect de hotărâre  privind   finalizarea contractului de finanţare pentru 
proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga 
Timişoara” şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 

10. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanţare pentru 
proiectul  ”Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului 
Timişoara”, cod SMIS  31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării 
acestuia. 

11. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanţare  pentru 
proiectul  cod SMIS 40794  ”Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în 
Comuna Dumbrăviţa”. 

12. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru 
proiectul cod SMIS 54092 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-
Timișoara” și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 

13. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanţare pentru 
proiectul cod SMIS 54094, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
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echiparea infrastructurii educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon 
Timişoara”, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 

14. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanţare nr. 
3524/29.06.2012, în baza INSTRUCŢIUNII nr. 144/10.12.2015 a MDRAP, 
în vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii 
publice urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea 
cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 

15. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru 
proiectul cod SMIS 39375”.CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI 
DEZVOLTARE A FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE” și 
aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 

16. Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru 
proiectul ,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea 
criminalităţii în Municipiul Timişoara’’ cod SMIS 40138 și aprobarea 
cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 

17. Proiect de hotărâre privind obligativitatea depunerii anual, a unui raport de 
activitate de către ONG-uri(fundațiile sau asociațiile) constituite în baza 
OUG 26/2000 care au încheiat contract de închiriere sau comodat cu 
Primăria Municipiului Timișoara. 

18. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încetării prin acordul comun al celor 
două părți a Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și 
Fundația Vest pentru Jurnalism Regional și Euroregional Timișoara în 
vederea organizării proiectului ” Timișoara – oraș al cetățenilor”. 
 

 

DL. SIMONIS: Buna ziua! Deschidem sedinta Consiliului Local din data de 18 
decembrie. Incepem cu partea festiva a acestei sedinte, cu decernarea titlurilor de 
Cetatean de Onoare membrilor formatiei CARGO. Dau cuvantul domnului Primar 
pentru laudatio. 

DL.PRIMAR: Buna ziua! Imi face o deosebita placere ca la doua zile dupa ce 
Consiliul Local al Municipiului Timisoara, la propunerea pe care i-am inaintat-o, a 
decis decernarea titlurilor de Cetatean de Onoare pentru membrii trupei CARGO. 
In conformitate cu procedura de decernare a acestui titlu, la ceremonia de 
decernare, am placuta misiune de a citi laodatio. 
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Trupa Cargo ia ființă la Timișoara în 1985, în formula: Carol Bleich 
(baterie), Octavian Iepan (chitară), Tibi Gajdo (chitară bass), Dinel 
Tollea (clape), Nae Ionel Tarnotzi (voce) și Adrian Bărar (chitară). 

              Primul album semnat Cargo este lansat în anul 1992. "Povestiri din gară" 
conține 9 piese. În luna mai a anului 1995 a apărut al doilea album Cargo, editat și 
pe CD, denumit "Destin". 

               În anul 1998, de Sânziene, vor lansa albumul  "Ziua vrăjitoarelor" și o 

broșură intitulată "Jurnal de bord" cu textele tuturor cântecelor și biografia oficială 
a trupei. Totodata, Cargo isi lanseaza si noua emblema, avand in compunere 
dragonul. 1999 va aduce, printre alte concerte susţinute pe litoral, şi reîntalnirea cu 
publicul timişorean, după o lungă absenţă, cu prilejul Festivalului Vinului 
Timişoara 1999. A fost un moment emoţionant, reacţia publicului luându-i puţin 
prin surprindere pe membrii formaţiei, fiind cea mai bine primită trupă din 
programul ce s-a întins pe parcursul a trei zile, program în care au mai evoluat şi 
alte trupe consacrate pe scena muzicală românească. Cu prilejul acestui concert a 
fost prezentată în premieră şi o piesă ce va fi inclusă pe albumul ce va aparea în 
2001, intitulată "Cine eşti tu".  

               La 10 decembrie 2000, cu prilejul DeFest - 33 de zile de serbări 
timișorene, Cargo își lansează noul maxi-single intitulat "Bagă-ți mințile-n cap" și 
"Colinde 2000", sub egida casei de discuri Media Pro Music. În 15 decembrie 2000 
are loc lansarea oficială și la Bucuresti. 

              Pe 5 decembrie 2003 se lansează albumul cu numărul 4, "Spiritus 
Sanctus", sărbătorit cu un concert cu sala plină la Palatul Copiilor, unde mai mult 
de jumătate din fanii veniţi vor rămâne pe afară, din cauza aglomeraţiei. Publicul 
primeşte foarte bine noul album, videoclipul piesei "Dacă ploaia s-ar opri" fiind 
difuzat frecvent pe posturile muzicale. 
 
             În 2005  obţin încă o dată premiul pentru cea mai bună trupa rock la MTV 
Romanian Music Awards. Tot în acelaşi an primesc Discul de Aur pentru vanzările 
albumului "Spiritus Sanctus". 

               După mai multe schimbări de componență și înregistrări care nu vor fi 
lansate niciodată, trupa ramane la următoarea componenţă Adrian Armand Bărar 
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(Adi Bărar), Adrian Gabriel Igrișan (Adi Baciu Igrișan), Octavian Pilan (Tavi 

Pilan), Ionuț Rovin Cârja (Ionuț Cârja), Florin Iuliu Barbu (Florin Barbu), Cătălin 
Richard Pulpă (Rici), Cosmin Petru Nicoară.  

 Cu prilejul aniversării a 30 de ani de existenţă a formaţiei Cargo, propunem 
să se acorde titlul de Cetaţean de Onoare, membrilor formaţiei:  Adrian 
Armand Bărar, Adrian Gabriel Igrișan, Octavian Pilan, Ionuț Rovin Cârja, 
Florin Iuliu Barbu, Cătălin Richard Pulpă  şi Cosmin Petru Nicoară, pentru 
contribuţia deosebită la promovarea muzicii rock în România şi îmbogăţirea 
patrimoniului acestui gen muzical, pentru remarcabilele interpretări muzicale care 
au contribuit la promovarea imaginii municipiului Timişoara în ţară şi în 
străinătate.   

 

Dl. SIMONIS:  Supun la vot anexa la ordinea de zi care contine 19 proiecte. Cine 
este pentru ? 

- 18 voturi pentru 

Cine este pentru ordinea de zi in integralitate ? 

- 18 voturi pentru 
-  

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei ordinare a  Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara  din data de 08.12.2015. 

 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 18 voturi pentru 
 

 

Propun sa incepem cu proiectele care au nevoie de 14 voturi. Vom incepe cu 
proiectul 2 de pe anexa. 
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    PUNCTUL 2 ANEXA 

Proiect de hotărâre  privind rectificarea  bugetului local al Primăriei 
Municipiului  Timișoara pe anul 2015. 
 

Dl. DIACONU:  Avand in vedere adresa de la DRGFP se face cunoscut faptul ca 
s-au operat modificari asupra indicatorului bugetar  11.02.02 sume defalcate din 
TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, raselor 
sau municipiilor, bugetul local va fi suplimentat cu suma de 2 119,90 la Cap. 65.02 
– invatamant, titlul I – che;tuieli de personal, pentru salarii, sporuri, indemnizatii, 
alte drepturi sa;ariale, hotarari judecatoresti, respectiv cu suma de 157,00 mii lei la 
cap.68.02 „Asistenta sociala”, titlul IX – asistenta sociala, pentru finantarea 
drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap. 

Dl. SIMONIS:  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 

Cine este pentru acest proiect in intregralitate? 

- 17 voturi pentru  

PUNCTUL 3 ANEXA 

Proiect de hotărâre privind înlocuirea unor reprezentanți ai Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara în cadrul Adunării Generale a Asociației de  Dezvoltare 
Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara”. 
 

Dl. GRIGOROIU:  Propun pe domnul Ruset si pe doamna Jumanca.  
Dl. SIMONIS: Cine este pentru ? 

- 16 voturi  pentru  

Domnul Ruset  nu a votat, fiind vorba despre dansul. 

 
 

PUNCTUL  4 ANEXA:  
Proiect de hotărâre  privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ” 
Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe pentru 
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familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună”, cod SMIS 48141 
 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 
 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 5 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ” 
Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe pentru 
familii cu un venit mediu sub 500 euro/lună ”, cod SMIS 48188și aprobarea 
cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 
 
 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 6 ANEXA 

Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul 
” Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe pentru 
familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2”, cod SMIS 48189 
 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 

 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 7 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul 

” Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe pentru 
familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 3”, cod SMIS 48190 
 și aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 
 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
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    PUNCTUL 8 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul ” 
Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe pentru 
familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 4 ”, cod SMIS48191 și 
aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 
 
 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 9 ANEXA 
Proiect de hotărâre  privind   finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul 
cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea 
infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara” şi aprobarea 
cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 
 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 10 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul  
”Reabilitarea Spaţiilor publice din centrul Istoric al Municipiului Timişoara”, cod 
SMIS  31507, şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 
 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 11 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanţare  pentru proiectul  
cod SMIS 40794  ”Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în Comuna Dumbrăviţa”. 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
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PUNCTUL 12 ANEXA 

Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod 
SMIS 54092 „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale a Liceului Teoretic Nikolaus Lenau-Timișoara” și aprobarea 
cheltuielilor necesare finalizării acestuia. 
 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 13 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod 
SMIS 54094, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii 
educaţionale a Liceului Teoretic J.L.Calderon Timişoara”, şi aprobarea cheltuielilor 
necesare finalizării acestuia. 
 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 14 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanţare nr. 
3524/29.06.2012, în baza INSTRUCŢIUNII nr. 144/10.12.2015 a MDRAP, în 
vederea realizării obiectivului de investiţii „Reabilitarea infrastructurii publice 
urbane a malurilor Canalului Bega” Cod SMIS 31814 şi aprobarea cheltuielilor 
necesare finalizării acestuia. 
 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 15 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul cod 
SMIS 39375”.CENTRU REGIONAL DE COMPETENŢE ŞI DEZVOLTARE A 
FURNIZORILOR ÎN SECTORUL AUTOMOTIVE” și aprobarea cheltuielilor 
necesare finalizării acestuia. 
 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
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PUNCTUL 16 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind finalizarea contractului de finanțare pentru proiectul 
,,Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în 
Municipiul Timişoara’’ cod SMIS 40138 și aprobarea cheltuielilor necesare 
finalizării acestuia. 
 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 17 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind obligativitatea depunerii anual, a unui raport de 
activitate de către ONG-uri(fundațiile sau asociațiile) constituite în baza OUG 
26/2000 care au încheiat contract de închiriere sau comodat cu Primăria 
Municipiului Timișoara. 
 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 18 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea încetării prin acordul comun al celor două 
părți a Contractului de asociere dintre Municipiul Timișoara și Fundația Vest 
pentru Jurnalism Regional și Euroregional Timișoara în vederea organizării 
proiectului ” Timișoara – oraș al cetățenilor”. 
 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 17 voturi pentru 
 

PUNCTUL 19 ANEXA 
Proiect de hotarare privind revocarea HCL nr. 164/2014 pentru demararea 
procedurilor privind stabilirea unui imn al municipiului Timisoara si declararea de 
principiu a piesei „Timisoara” a formatiei Pro Musica, imnul Timisoarei.  
 
Dl. PRIMAR:  Se impun cateva precizari. A trecut ceva timp de cand noi am 
adoptat o hotarare, dumneavoastra ati votat-o, eu am propus-o, pentru parcurgerea 
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unei proceduri de stabilire a unui imn al Timisoarei. Din pacate nu a fonctionat 
ceea ce noi am hotarat atunci si am ajuns la concluzia ca problema trebuie rezolvata  
cu atat mai mult ca sunem acum intr-o perioada in care comemoram si aniversam 
momentele revolutionare din Decembrie 1989, startul Revolutiei romane 
anticomuniste din decembrie 1989, start care spre cinstea orasului nostru si a 
cetatenilor sai a avut loc aici. In acele zile fierbinti s-a nascut o piesa care are text 
potrivit pentru a fi imn, are linie melodica potrivita, are ritm adecvat si are mesaj, 
este patrunsa in sufletele timisorenilor. Cu un regret ca nu s-a putut parcurge o 
procedura astfel incat sa avem parte de o competitie larga pe acest subiect, eu sunt 
adeptul competitiilor, cred ca nu ne-ar onora sa mai lasam sa mai treaca timpul. Am  
facut propunerea din acest proiect de hotarare si sper sa o fi facut in asentimentul 
dumneavoastra, consiliul local si in asentimentul timisorenilor care, dupa parerea 
mea va fi obtinut. 
 Aceasta piesa  a si devenit un imn neoficial al Timisoarei.  
D-na TARZIU:  Si eu sunt in asentimentul dumneavoastra, de cel putin doi ani de 
zile, chiar a fost tergiversat acest proiect, au fost voci care ne-au acuzat ca nu 
punem in aplicare hotararea Consiliului Local si ca trebuie gasita o solutie. 
Hotararea de consiliu aprobata in urma cu doi ani trebuie abrogata. 
Dl. SIMONIS;  Cine este pentru ? 

- 18 voturi pentru 
  
Trecem la proiectele de 18 voturi, suntem fix 18 si orice abtinere reprezinta caderea 
proiectului. 
Dl. PRIMAR:  Suntem la sfarsit de an, nu mai avem cand sa luam aceste decizii si 
nu cred ca ar fi bine sa mai amanam pana in luna ianuarie aprobarea acestor 
proiecte. Rugamintea mea este sa votati. 
 
 
 
    PUNCTUL 1 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de cître Municipiul Timișoara, a 
terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către OMV 
PETROM S.A. 

 
Dl. SIMONIS:  Cine este pentru ? 
- 18 voturi pentru 
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PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

2. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al  Municipiului 
Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în Str. 
Bacalbașa nr. 40 înscris în C.F. nr. 402049 Timișoara, nr.cad/top.522/3, CF 
vechi nr. 1655, aferent locuinței dobândite în baza Legii nr. 112/1995. 

 
Dl. SIMONIS:  Cine este pentru ? 
- 18 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
3. Proiect de hotărâre privind  completarea Anexei nr. V la Contractul de delegare 

a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare nr. 932 din  
19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, branșamente sau alte lucrări 
la sistemele de alimentare cu apă și canalizare. 

 
Dl. SIMONIS:  Cine este pentru ? 
- 18 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune  din partea 

Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului comercial, 
situat în imobilul din str. Florimund Mercy nr.4, ap.18/B, la prețul de 150.000 
euro. 

Dl. SIMONIS:  Cine este pentru ? 
- 18 voturi pentru 

 
 
 
 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
5. Proiect de hotărâre privind atribuirea spațiului cu altă destinație decât aceea de 

locuință situat în Timișoara str. Proclamația de la Timișoara nr.1, ap.1- parter, 
către ”Asociația Civică și Umanitară Mână Ajutătoare – Acuma”. 

 
Dl. SIMONIS:  Cine este pentru ? 
- 18 voturi pe 
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PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

6. Proiect de hotărâre privind  repartizarea  ap.44 din str. Miloia bl. B1 sc.A. către 
Cata-Vargatu Florentina Andreea. 

 
Dl. SIMONIS:  Cine este pentru ? 
- 18 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
7. Adresa nr. SC2015-031828/02.12.2015 a Ordinului  Arhitecților din România 

privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 
467/2015 privind modificarea  și aprobarea Organigramei și Statului de Funcții 
pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Timișoara. 

 
Dl. PRIMAR:  Am generat o organigrama care este mai supla decat cea de 
dinainte, mai putine compartimentari, mai putine functii. Ma interesa o anumita 
versatilitate. In momentul in care pui o eticheta pentru un grup de angajati induci 
ideea ca ei se ocupa numai cu ceea ce rezulta  din acea eticheta.Am mers pe 
structuri mai mari, mai suple in interiorul carora sa se poata desfasura toate 
activitatile. Daca am fi purtat o discutie cu cei de la Ordinul Arhitectilor, desigur ca 
ei ar fi putut intelege care e logica. Nicidecum nu se reduce din prerogativele pe 
care le are Directia de Urbanism, Arhitectul Sef. Nici Ordinul Arhitectilor nu ar 
avea vreo obiectie daca am fi purtat vreo discutie pe aceasta tema. 
Dl. SIMONIS:  Inainte de a va supune la vot adresa va spun ca noi nu am votat 
acest proiect de hotarare la vremea respectiva fiind introdus pe ordinea de zi 
suplimentara si ma intereseaza care este numarul de voturi necesar pentru a ne 
mentine punctul de vedere ? 
Dl. SECRETAR:   
Dl. SIMONIS:  Cine este pentru mentinerea punctului de vedere ? 

- 14 voturi pentru 
- 4 abtineri (Mateescu, Simonis, Petrisor, Taropa) 

Dl. PRIMAR:  Pentru ca nu mai avem sedinta de consiliu pana dupa sarbatori... 
Dl. FOLICA:  Timisoara este unica pentru ca aici a inceput Revolutia romana 
anticomunista. In decembrie 1989 timisorenii au aratat lumii intregi curajul lor 
manifestand in strada impotriva dictaturii comuniste. 
Primii eroi ai luptei pentru democratie si libertate au cazut in orasul nostru secerati 
de gloante. Este o rusine ca dupa 26 de ani, orasul nostru, oras martir, incanu avem 
un muzeu care sa faca cunoscut adevarul despre Revolutia anticomunista din 1989, 
si care sa constituie un omagiu fata de eroii Timisoarei care s-au jertfit pentru ca 
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noi, astazi sa traim in libertate si democratie. Timp de 26 de ani, tovarasii au 
dezinformat populatia, iar generatiile tinere care nu vor ajunge sa cunoasca 
adevarul despre revolutia anticomunista. Consider ca avem datoria morala, ca acum 
dupa 26 de ani sa infiintam un muzeu al Revolutiei care sa aminteasca intregii lumi 
ca in  decembrie 1989, Timisoara a fost punctul 0 din care a pornit revolutia 
Romana Anticomunista si primul oras declarat liber de comunism. 
 Acest muzeu va trebui realizat pe masura importantei contributiei Timisoarei 
pentru instaurarea democratiei in Romania. Sediul adecvat pentru Muzeul 
Revolutiei este chiar cladirea Garnizoanei Militare, in fata careia in decembrie 
1989 au fost ucisi si raniti cetateni ai Timisoarei care protestau impotriva regimului 
comunist. Le datoram recunostinta vesnica martirilor Timisoarei. Muzeul revolutiei 
Anticomuniste din Timisoara va fi un reper unic pentru democratie si pentru 
cunoasterea adevarului istoric de catre generatiile tinere. In plus, acest muzeu va 
demonstra inca o data se da ora exacta a democratiei si va constitui un atu 
important pentru obtinerea Titlului de Capitala Culturala Europeana. 
Dl. PRIMAR:  Ne bucuram de faptul ca se finanteaza de la bugetul de stat 
realizarea acestui Muzeu al Revolutiei la Timisoara  si asteptam sa vedem proiectul 
materializat, noi vom oferi tot sprijinul in acest sens. Proiectul va fi gestionat de 
Ministerul Culturii nu de municipalitate, insa noi vom avea toata disponibilitatea sa 
sprijinim punerea in practica a acestei idei. 
 Dati-mi voie sa  va multumesc pentru colaborarea de pe parcursul acestui an. 
Pe o scena pe care exista doua tabere, intotdeauna exista si confruntare dar cred ca 
nu s-a iesit in decor astfel incat sa ramanem cu resentimente Ne propunem sa 
lucram mai bine in 2016 pentru Timisoara si pentru timisoreni si in confruntarile 
care vor avea loc in mod inevitabil, sa ne respectam reciproc, sa mergem in fata 
cetatenilor, sa incercam sa-i convingem sa fie de partea noastra prin ceea ce am 
facut pentru ei si pentru oras si sa dem un exemplu de atitudine civilizata. 
 Va urez Sarbatori Fericite! Sa aveti parte de noroc si sanatate alaturi de cei 
dragi! La multi ani! 

 
Dl. SIMONIS:  Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local si va 
multumesc pentru participare! 
                                                
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA          SECRETAR 
 
Cons. ALFRED SIMONIS     IOAN COJOCARI 


