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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
                PROCES-VERBAL 
   Încheiat astăzi 19.12.2014 cu ocazia şedinţei extraordinare a  
  Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  

Preşedinte de şedinţă –Dl. JICHICI CIPRIAN 
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi 27 
Din  partea executivului participă: Dl. primar Nicolae Robu, domnul viceprimar  d 

Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari. 
 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1419 din 17.12.2014 
 

 
          ANEXĂ 

                    la Dispoziţia nr. 1419  
                  in data de  17.12.2014  
 
   

1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara din data de 09.12.2014. 

2. Proiect de hotărâre privind  validarea Dispoziției Primarului nr. 1404/16.12.2014 privind 
rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea structurii organizatorice pentru Spitalul Clinic 
Municipal de Urgență Timișoara. 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în 
domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de 
locuință, situat în Timișoara, str. Cîmpina nr. 15. 

5. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Ecaterina Teodoroiu 
nr. 16, înscris în C.F. nr. 407090 Timișoara nr. Cad./top. 5955, aferent locuinței 
dobândite în baza Legii nr. 112/1995. 

6. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului 
Local Timișoara la intenția de înstrăinare a imobilului Casa cu etaj, situat în Timișoara, 
strada Eugeniu de Savoya nr. 3, înscris în C.F.  nr. 409888, număr topo 348. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 599/09.12.2014 
privind reglementarea situației terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza 
Municipiului Timișoara. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății despăgubirilor aferente pentru garajele 
edificate pe terenul situat  de-a lungul străzii Orion, pentru care s-a declarat interesul 
local. 

9. Proiect de hotărâre privind  administrarea  Structurii locale pentru sprijinirea afacerilor în 
comuna Dumbrăvița – Incubator de Afaceri, cod SMIS 26443, investiție finanțată în 
parteneriat cu Comuna  Dumbrăvița prin Programul Operațional Regional 2007-2013, 
axa prioritară 1 – D.I. 1.1, subdomeniul poli de creștere. 

10. Proiect de hotărâre privind tarifele pentru serviciile prestate de S.C.  Compania Locală de 
Termoficare Colterm S.A. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modalității de acordare a gratuității la transportul 
urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, 
modificată și completată. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției și încheierea unui act 
adițional la Convenția anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 – privind 
aprobarea colaborarii între Direcția  de Asistență Socială Comunitară Timișoara-
Serviciul pentru Protecția Persoanei cu Handicap și Regia Autonomă de Transport 
Timișoara pentru realizarea acrivității de transport a persoanelor cu dizabilități 
locomotorii din municipiul Timișoara. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației faza PT+DE  „Alimentare de 
siguranță cu energie electrică a Pasajului Michelangelo”. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Clădire de birouri”, str. 
Gheorghe Lazăr nr. 9, Timișoara. 

15. Adresa nr. 13203/S3 a Instituției  Prefectului – Județul Timiș înregistrată  la Primăria 
Municipiului Timișoara nr. CP 2014 – 1108/12.12.2014. 

 
Proiectele de hotărâre  înscrise pe Ordinea de  Zi  au fost iniţiate  de  Primarul 

Municipiului Timişoara domnul Nicolae Robu. 
 
DL. JICHICI: Declar deschisă şedinţa consiliului local al Municipiului Timişoara din 

data de 19.12.2014. Pe lângă cele 15 materiale de pe ordinea de zi, mai avem 7 puncte 
suplimentare şi am să-l rog pe dl. Primar să ia cuvântul în legătură cu aceste puncte. 

DL. PRIMAR: Sunt 7 puncte, veţi vedea despre ce e vorba, nu sunt neapărat proiecte de 
mare importanţă şi care să trebuiască să fie votate în regim de urgenţă, dar având în vedere că 
urmează o perioadă de sărbători şi demersurile de pregătire a lor sunt încheiate, eu vă propun să 
le agreaţi pe ordinea de zi şi să rămânem cu sarcini mai puţine pe anul 2015.  

 
1. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 

domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului intravilan situat în Timişoara, 
str. Armoniei nr. 24, identificat prin nr. Top 438322 (top vechi 408203/2) înscris în 
CF 438322, cu suprafaţa de 1183 mp şi top 438323 (top vechi 408203/3) înscris în CF 
cu suprafaţa de 567 mp.  

2. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al 
Municipiului Timişoara 

3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea Funciară a imobilului LOT nr. 1 având 
suprafaţa de 3754 mp. 
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4. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie 
anuală, din partea Municipiuluin Timişoara pentru Asociaţia Clubul Sportiv ACS Poli 
Timişoara 

5. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie 
anuală, din partea Municipiuluin Timişoara pentru Asociaţia Sportivă Clubul de 
Handbal Politehnica. 

6. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie 
anuală, din partea Municipiuluin Timişoara pentru Clubul Sportiv Rugby Club 
Municipal Universitatea de Vest Timişoara. 

7. Proiect de hotărâre privind diminuarea cu suprafaţa de 3768 mp a terenului 
proprietatea Municipiului Timişoara, cu nr. Cad. 403998, înscris în CF 403998 
Timişoara (CF vechi 65841, nr. Top 15924/1) şi dezmembrarea acestuia în două 
loturi. 

V-aş ruga să agreaţi şi aceste proiecte pe ordinea de zi ca puncte suplimentare. Evident că 
acele proiecte privind cluburile sportive ale Timişoarei sunt urgente, pentru că acum mai putem 
să ajustăm cotizaţia pe care o avem pentru actualul an la aceste cluburi. Altă ocazie nu mai este 
anul acesta.  

DL. JICHICI: Vă mulţumim. Supun la vot suplimentarea ordinei de zi. 
DL. CIUHANDU:  Totul este în regula, doar să avem şi proiectele.  
DL. PRIMAR:  Vin imediat. S-au făcut copii, dar nu au ajuns pentru toţi consilierii, dar 

acum vor fi toate. 
DL. JICHICI:  Supun la vot suplimentarea ordinei de zi. Iniţiez procedura de vot: 
23 voturi pentru 
2 voturi împotrivă 
Supun la vot ordinea de zi în întregime. Iniţiez procedura de vot. 
24 voturi pentru 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei ordinare  a Consiliului Local al Municipiului Timişoara 

din data de 09.12.2014 
 

 DL. JICHICI:  Supun la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 09.12.2014. 
Iniţiez procedura de vot: 

24 voturi pentru 
 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  validarea Dispoziției Primarului nr. 1404/16.12.2014 privind 

rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 2014 
 

DL. VICEPRIMAR DIACONU:  E vorba de o rectificare şi ca atare vă solicităm, ca 
urgenţă, includerea în buget şi în Programul de Dezvoltare 2014, programul cu finanţări din 
fonduri externe nerambursabile a proiectului „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a 
blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro 
pe lună, cod SMIS 48141”, pentru care s-a semnat în 15.12 contractul de finanţare 4943, 
conform tabelului anexat, tabelul reprezintă contribuţia asociaţiilor de proprietari, respectiv 
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contribuţia de la bugetul local. E vorba de reabilitarea termică a blocurilor, pentru care contractul 
de finanţare s-a semnat între cele două şedinţe în plen.  

DL. JICHICI: Supun la vot amendamentul domnului viceprimar. Iniţiez procedura de 
vot: 

26 voturi pentru 
1 abţinere 
DL. VICEPRIMAR DIACONU:  Cel de-al doilea amendament se referă la Spitalul 

Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu, prin care se solicită suplimentarea veniturilor cu 
suma de 139 mii lei, reprezentând donaţii şi sponsorizări şi se majorează suma prevăzută la 
capitolul 66.10 Sănătate, titlul 11 Active nefinanciare, secţiunea Dezvoltare cu aceeaşi sumă, 
conform adresei Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Louis Ţurcanu. Este vorba de o 
sponsorizare pe care acest spital a primit-o şi pentru care e nevoie să fie cuprinsă în buget pentru 
a fi folosită la achiziţionarea unei utilitare.  

DL. JICHICI:  Iniţiez procedura de vot: 
27 voturi pentru 
DL. VICEPRIMAR DIACONU: Cel de-al treilea amendament are legătură cu 

proiectele de pe ordinea de zi suplimentară. Se suplimentează capitolul 67.02. Cultură, recreere 
şi religie, secţiunea de funcţionare cu suma de 545 mii lei, defalcată astfel: pentru Asociaţia 
Sportivă ACS Poli suplimentarea cotizaţiei anuale cu 300 mii lei, pentru Asociaţia Sportivă 
Clubul de Handbal Universitatea politehnica, suplimentarea cotizaţiei anuale cu 65 mii lei, iar 
pentru Asociaţia Rugby Club Municipal Universitatea de Vest suplimentarea cotizaţiei anuale cu 
suma de 180 mii lei, 100 mii lei pentru activitatea sportivă şi 80 mii lei pentru premierea 
performanţelor sportive, lucruri pe care de altfel le veţi aproba sau nu prin hotărâre de consiliu 
local la punctele suplimentare de pe ordinea de zi. Se diminuează cu suma de 545 mii lei, aceeaşi 
secţiune de funcţionare, Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, Titlul 2 Bunuri şi 
Servicii.  

DL. HERZOG:  Am o întrebare. Faţă de aceste cluburi sportive, pe care noi continuăm 
să le susţinem de la bugetul local, aş avea o întrebare pentru reprezentanţii noştrii în consiliul de 
administraţie, care sunt sumele pe care aceste trei cluburi, de fotbal, rugby şi handbal, reuşesc să 
le obţină din mediul privat, mai ales că noi avem aici o administraţie de factură liberală şi acest 
liberalism ar trebui să meargă mână în mână cu Iniţiativa privată. Cât la sută din bugetul acestor 
cluburi vine din surse private şi cât e suportat de la bugetul local? 

DL. PRIMAR:  Sper că nu vă aşteptaţi dl. consilier, ca administraţia să aducă banii 
privaţi, dacă e liberală. Administraţia îndeamnă în permanenţă agenţii economici şi pe oricine 
doreşte să vină alături de banii publici, în condiţii perfect legale şi să finanţeze sportul, cultura, 
educaţia, sănătatea, dar mai mult de atât nu poate face administraţia. Întrebarea dvs e formulată 
puţin nepotrivit. 

DL. HERZOG:  Eu cred că e potrivit formulată. Cât la sută din bugetul acestor cluburi 
vine din surse private.  

DL. PRIMAR:  Vă rog să nu mă întrerupeţi şi vorbiţi mai blând că vin sărbătorile şi nu 
cred că e cazul de încrâncenare în şedinţele consiliului de administraţie. Veţi putea primi 
răspuns, depuneţi o interpelare şi veţi primi răspuns, pentru că nimeni nu poate să vă răspundă pe 
loc, în orice moment cât la sută. La rugby mai mult, ştie toată lumea, la celelalte trei sporturi, 
fotbal, baschet şi handbal mai puţin, dar cât sunt procentele nu cred că e cineva în sală care poate 
să vă răspundă pe loc. De dorit ar fi să funcţioneze excelent toate echipele sportive ale 
Timişoarei şi tot sportul timişorean, inclusiv cel individual, numai cu bani privaţi. Am fi super 
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fericiţi cu toţii, mai ales noi liberalii, dar eu cred că suntem o administraţie responsabilă şi între a 
avea un oraş ca Timişoara echipe în aceste sporturi, fotbal, rugby, handbal, baschet, între a avea 
de asemenea sporturi individuale şi alte sporturi de echipă la niveluri cât mai înalte şi a le lăsa să 
piară, cred că opţiunea este evidentă. Nu le lăsăm să piară, ţinem să le avem şi pentru asta avem 
şi disponibilitatea să plătim. Dvs. puteţi să votaţi împotrivă, cum aţi mai votat şi altă dată, până la 
urmă contează votul majoritar, dar haideţi să vorbim acum în prag de sărbători creştine, mai 
relaxat.  

DL. HERZOG:  Aş dori să completez şi să spun de ce am pus această întrebare. Fie 
vorba de pragul de sărbători creştine Asociaţia Suporterilor Timişoreni Drukeria a încheiat o 
acţiune umanitară prin care s-au adunat 40 mii lei, aproximativ 10 mii de euro pentru dotarea 
unui salon de nou născuţi la maternitatea Bega. Acolo avem fenomenul invers, suporterii se 
unesc şi reuşesc să facă rost de bani din mediul privat pentru a aduce îmbunătăţiri unui spaţiu 
public iar aici facem invers, dăm o sumă, care mie nu mi-e clară şi care în perpetuitate creşte, 
într-o chestie care nu are foarte mulţi suporteri şi care înghite bani nelimitat. Punând cele două în 
contrapondere, din punctul meu de vedere este o chestiune cu care nu pot să merg înainte şi voi 
vota împotrivă. Mulţumesc frumos. 

DL. PRIMAR: Eu nu pot decât să felicit Asociaţia Drukeria şi orice asociaţie sau 
persoană fizică ce face astfel de gesturi. Nu pot decât să-mi doresc să văd şi alte reuşite de acest 
gen, dar aici vorbeam de susţinerea sportului şi eu cred că Timişoara vrea să aibe o echipă de 
fotbal în Liga 1, deocamdată echipa este pe locul 1, la 7 puncte diferenţă de locul 2, în Liga a 
doua şi favorită la promovare, dar încă drumul e lung pentru că mai sunt 15 meciuri. Cred că 
Timişoara vrea să aibe o echipă de handbal competitivă şi este un proces de reconstrucţie la 
Clubul de handbal, care ne dă speranţe că vom reuşi să revenim în prim planul handbalului 
românesc. Cred că dorim să fim în prim planul baschetului românesc, cu echipa municipiului 
Timişoara, iar la rugby ne dorim să câştigăm din nou şi cupa şi campionatul la anul, în acest an 
reuşind să câştigăm doar cupa României. Modelul ideal de funcţionare ar fi fără bani publici, dar 
un model foarte mulţumitor, pentru mine cel puţin, este şi cel de la Clubul de Rugby, unde alături 
de banul public vin mulţi bani privaţi. La celelalte cluburi vin bani privaţi, dar puţini. 

DL. ŢOANCĂ: Într-un minut vă şi răspund, în acest an la Clubul de Rugby Timişoara, 
700000 euro am primit de la Consiliul Local, 200000 euro de la Consiliul Judeţean, sub formă de 
cotizaţii şi 700000 euro din zona privată. Este un parteneriat public – privat de succes, în 
condiţiile în care din 2011 până în prezent am adus 4 trofee la Timişoara: 2011 cupă, 2012 
campionat, anul trecut campionat, anul acesta cupa. Datele sunt transparente. 

DL. HERZOG: Puteţi să ne ajutaţi şi cu celelalte cluburi? 
DL. ŢOANCĂ:  Eu sunt reprezentantul dvs. la clubul de rugby şi vicepreşedintele 

clubului şi acolo ştiu pentru că sunt implicat şi vă pot spune exact despre ce e vorba. Anul viitor 
ne propunem un buget mai mare, dar să creştem componenta privată. 

DL. GEANĂ: Apreciez Consiliul Local şi Primăria pentru interesul în cele patru 
discipline sportive. Am două întrebări. Pe ce considerente s-a făcut rectificare şi s-au dat banii 
pentru numai două şi de ce nu s-a dat şi pentru rugby, care a fost singura echipă care ne-a adus 
ceva.  

DL. JICHICI: Cred că aţi înţeles greşit. E vorba şi de rugby.  
DL. ŢOANCĂ:  S-a dat 180000 pentru clubul de rugby, dintre care 80000 reprezintă 

premiile. 
DL. PRIMAR:  Toate cele 4 sporturi de echipă au fost susţinute de fiecare dată şi eu vă 

rog să le susţineţi şi în continuare pentru că doar susţinându-le rezonăm cu voinţa timişorenilor. 
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Timişorenii vor să aibe aceste patru sporturi, vă spun eu şi vă spune orice sondaj faceţi şi până la 
urmă ne spune şi bunul simţ că mai există şi aşa ceva. 

DL. RUŞEŢ:  Fiind reprezentantul consiliului local în Clubul de handbal, vreau să spun 
că de la Consiliu Local s-a alocat un buget de aproximativ 1.300.000 lei şi dacă îmi aduc bine 
aminte, cota de finanţare privată în bugetul total a fost de aproximativ 25-30% şi s-a prezentat în 
şedinţa în plen de acum 2-3 săptămâni.  

DL. JICHICI:  Îmi permit şi eu în încheiere să fac o observaţie. Cred că această 
sintagmă pe care o aud foarte des cu „susţinerea de echipe care nu au suporteri” ar trebui să fie 
folosită cu mai multă atenţie. D-le coleg mi-ar fi făcut plăcere să vă văd săptămâna trecută, când 
în faţa unei săli în care nu mai aveai loc să arunci un ac BC Timişoara a jucat de la egal la egal 
timp de trei sferturi cu una din primele 32 echipe ale Europei, este vorba de Ploieşti, echipă care 
are un buget de aproape 5 ori mai mare decât echipa noastră şi cu asta cred că am spus tot.  

Supun la vot amendamentul d-lui viceprimar Diaconu. Iniţiez procedura de vot: 
22 voturi pentru 
2 voturi împotrivă 
2 abţineri 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot: 
25 voturi pentru 
1 vot împotrivă 
1 abţinere 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea structurii organizatorice pentru Spitalul Clinic 

Municipal de Urgență Timișoara 
 

DL. JICHICI: Iniţiez procedura de vot: 
27 voturi pentru 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în 

domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de 
locuință, situat în Timișoara, str. Cîmpina nr. 15 

 
DL. JICHICI: Este vorba de un proiect care necesită 18 voturi. Iniţiez procedura de vot: 
25 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 

domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului situat în str. Ecaterina Teodoroiu nr. 16, 
înscris în C.F. nr. 407090 Timișoara nr. Cad./top. 5955, aferent locuinței dobândite în baza Legii 

nr. 112/1995 
 
DL. JICHICI: Tot un proiect cu 18 voturi. Iniţiez procedura de vot: 
25 voturi pentru 
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PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului 

Local Timișoara la intenția de înstrăinare a imobilului Casa cu etaj, situat în Timișoara, strada 
Eugeniu de Savoya nr. 3, înscris în C.F.  nr. 409888, număr topo 348 

 
DL. JICHICI: Tot un proiect cu 18 voturi. Iniţiez procedura de vot: 
22 voturi pentru 
DL. SECRETAR:  Domnilor consilieri am o rugăminte pentru dvs. Este a doua oară în 

acest an când consiliul funcţionează la capacitate maximă 27 din 27. Dacă vă uitaţi la voturi, deja 
am probleme, am fost atenţionat şi de prefectură, acum au votat 22, data trecută 23, 24. Dacă nu 
vă merge la careva dintre dvs sistemul spuneţi şi îl reparăm. Mai ales că sunt treburi simple. Eu 
nici nu mai ştiu ce să scriu când se face procesul verbal, la un punct e prezent, la altul nu 
votează. Vă rog să votaţi. 

DL. MOŞIU:  De obicei în anexă este trecut preţul, iar de multe ori acesta este trecut ba 
în lei, ba în dolari, ba în euro. De data aceasta nu este trecut deloc decât în material în sine. Sigur 
că o parte din colegii mei sunt derutaţi şi nu înţeleg de ce este trecut doar în euro sau doar în lei.  

DL. JICHICI:  Stimaţi colegi vă propun totuşi să nu generăm o dezbatere pe un proiect 
pe care tocmai l-am votat şi ca să mai destindem puţin atmosfera să ştiţi că neapăsarea pe buton 
nu implică lipsa totală a invitaţiilor din partea DNA.  

DL. PRIMAR: Eu cred că dl. Jichici are umor negru astăzi. Evident că noi cerem 
juriştilor şi domnului secretar să dea girul de legalitate şi dacă cineva are dubii trebuuie să ridice 
problema respectivă deschis, pentru clarificări. Nu aceasta este soluţia. Nimeni nu doreşte să se 
întâmple în acest consiliu sau în Instituţia Primăriei ilegalităţi şi dacă cineva are vreun dubiu 
asupra vreunui lucru eu revin cu rugămintea pe care am adresat-o şi altă dată să semnaleze ce i se 
pare în neregulă, juriştii se vor pronunţa şi vor convinge dacă vor putea.  

DL. JICHICI:  Sau te pot chema să explici de ce nu ai votat.  
 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 599/09.12.2014 

privind reglementarea situației terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului 
Timișoara 

 
 
DL. JICHICI: Tot un proiect cu 18 voturi. Iniţiez procedura de vot: 
24 voturi pentru 
2 abţineri 
 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății despăgubirilor aferente pentru garajele 

edificate pe terenul situat  de-a lungul străzii Orion, pentru care s-a declarat interesul local 
 

DL. GRIGOROIU:  Am un amendament: Se introduce un nou articol care va fi art. 4 
după cum urmează: „ Se aprobă acordarea de despăgubiri aferente garajelor edificate pe terenul 
situat pe str. Vasile Balmuş, pentru care s-a declarat interesul local prin HCL nr. 592 din 
09.12.2014, cuantumul acestora, re4spectiv suma de 2000 euro/ garaj, conform Anexei 2 care 
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face parte integrantă din prezenta hotărâre, care se va achita în lei, la cursul BNR, la data emiterii 
prezentei hotărâri de consiliu local şi achitarea tuturor costurilor ocazionale, legate de emiterea 
autorizaţiei de demolare a garajelor, pentru care s-a declarat interesul local, de la bugetul local, 
respectiv cheltuielile legate de plata demolării acestor construcţii şi radierea lor din Cartea 
Funciară. Restul articolelor se renumerotează corespunzător.  

DL. SECRETAR:  Puteţi să îmi răspundeţi la următoarea întrebare? Suma de 2000 de 
euro, pentru cei din Anexă sunt acoperiţi prin Comisia de Negociere. Ceea ce propuneţi dvs. 
unde s-a negociat? 

DL. GRIGOROIU:  În comisie. 
DL. SECRETAR:  Care comisie? 
DL. GRIGOROIU:  De negociere. 
DL. SECRETAR:  Dvs. vă daţi seama, un garaj poate să facă şi 2000 de euro şi 4000 şi 

200. Nu voi viza niciodată de legalitate o asemenea propunere fără să avem acoperirea comisiei 
de negociere. Au fost în comisia de negociere, s-a făcut un proces verbal. Nu am nimic 
împotrivă, poate să fie preţul corect pe care îl spuneţi dvs, dar când se pune întrebarea cine a 
stabilit suma? Ştie consiliul despre ce e vorba? 

DL. PRIMAR: Cred că este corectă observaţia. Nu cred că putem merge pe negociere 
globală, un garaj despăgubit e atât, deşi s-ar putea pune problema în astfel de termeni, dar mi-e 
teamă că nu ar fi legal. Ele sunt tipizate, toate arată la fel, de aceea zic că s-ar putea pune 
problema şi în astfel de termeni, să se negocieze o dată cât e suma pentru o astfel de construcţie, 
oriunde ar fi ea, doar că, din prudenţă, nu cumva să se considere că s-a votat ilegal, neavând în 
amonte o negociere în comisie, eu cred că e mai bine să se negocieze fiecare situaţie în parte.  

DL. GRIGOROIU: Îmi retrag amendamentul. 
DL. SANDU:  Cu cei care sunt obiectul hotărârii de astăzi, s-a negociat cu fiecare în 

parte şi este absolut normal să se meargă cu aceeaşi metodă şi mai departe.  
DL. VICEPRIMAR DIACONU:  Pragmatic vorbind, din punctul de vedere al comisiei 

de negociere cu terţii, fiind din aceeaşi zonă şi aceeaşi structură, niciodată nimeni nu-şi va asuma 
o altă sumă decât s-a dat la altcineva, dar e normal să fie negociată în mod direct. 

DL. PRIMAR: Doar din precauţie, că până la urmă tot acolo se ajunge, cine ar fi dispus 
să dea altă sumă, respectiv cetăţenii e greu de presupus că vor accepta o altă sumă decât cea luată 
de vecinii lor.  

DL. JICHICI:  Amendamentul a fost retras. Supun la vot proiectul în forma iniţială. 
Iniţiez procedura de vot: 

24 voturi pentru 
2 abţineri 
 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  administrarea  Structurii locale pentru sprijinirea afacerilor în 

comuna Dumbrăvița – Incubator de Afaceri, cod SMIS 26443, investiție finanțată în parteneriat 
cu Comuna  Dumbrăvița prin Programul Operațional Regional 2007-2013, axa prioritară 1 – D.I. 

1.1, subdomeniul poli de creștere 
 

DL. JICHICI:  Există în proiect o inadvertenţă şi de asemenea trebuie făcută şi o 
nominalizare la art. 2.m Se cere desemnarea reprezentanţilor consiliului local, unul care să fie în 
AGA şi unul care să fie administrator. Din câte cunosc eu, nu este legal pentru că este în 
incompatibilitate, aşadar vă propun un amendament ca art. 2 din proiectul de hotărâre să fie 
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modificat prin excluderea subpunctului 2, referitor la nominalizarea unui consilier local în 
calitate de administrator al societăţii. 

DL. SECRETAR: Cine a iniţiat acest proiect de hotărâre trebuia să vină să discute la 
comisii şi să stabiliţi exact. Noi hotărâm ceva ce nu se poate pune în aplicare. Orice societate 
comercială trebuie să aibe un administrator. Trebuie trecut în statut. 

DL. PRIMAR:  Noi trebuie să completăm AGA, AGA îşi desemnează un Consiliu de 
Administraţie şi acesta îşi angajează un administrator.  

DL. JICHICI:  În aceste condiţii supun la vot amendamentul pe care l-am făsut să 
eliminăm subpunctul 2 referitor la administratorul societăţii. Iniţiez procedura de vot: 

26 voturi pentru 
Trebuie să desemnăm un reprezentant al Consiliului Local în AGA. 
DL. ŢOANCĂ:  Îl propun pe dl. Andrei Petrişor. 
DL. JICHICI:  Dacă nu mai sunt propuneri supun la vot textul proiectului de hotărâre cu 

nominalizarea făcută de dl. Ţoancă şi anume dl. Andrei Petrişor. 
Iniţiez procedura de vot: 
26 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind tarifele pentru serviciile prestate de S.C.  Compania Locală de 

Termoficare Colterm S.A 
 

DL. JICHICI:  Iniţiez procedura de vot: 
25 voturi pentru 
1 abţinere 
 

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  modalității de acordare a gratuității la transportul 

urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și 

completată 
 
 

DL. JICHICI:  Iniţiez procedura de vot: 
27 voturi pentru 
DL. SECRETAR:  Am o rugăminte, se spune aici că se aprobă plata lunară pentru un 

număr de beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloace de transport în comun de 
suprafaţă.  

DL. JICHICI: Da. Metroul nu e gata încă.  
DL. SECRETAR:  Am remarcat doar că se spune mijloace de transport în comun de 

suprafaţă. 
DL. PRIMAR: Totuşi Timişoara este cunoscut ca un oraş care dacă nu are încă metrou, 

are în pregătire şi trebuie să facem o precizare. 
DL. JICHICI: Şi domnul Idolu precizează că cele aeriene nu deservesc doar zona 

metropolitană.  
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DL. PRIMAR:  Vedeţi, eu sunt cu cele subterane, dl. Idolu cu cele aeriene, trebuie 
precizat. 

DL. VICEPRIMAR DIACONU:  Dl. Secretar cred că se referea la ambarcaţiunile care 
vor apărea din vară.  
 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Convenției și încheierea unui act 

adițional la Convenția anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 592/19.12.2006 – privind 
aprobarea colaborarii între Direcția  de Asistență Socială Comunitară Timișoara-Serviciul pentru 

Protecția Persoanei cu Handicap și Regia Autonomă de Transport Timișoara pentru realizarea 
acrivității de transport a persoanelor cu dizabilități locomotorii din municipiul Timișoara 

 
 

DL. JICHICI:  Iniţiez procedura de vot: 
27 voturi pentru 

 
PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației faza PT+DE  „Alimentare de 
siguranță cu energie electrică a Pasajului Michelangelo” 

 
 

DL. JICHICI:  Iniţiez procedura de vot: 
26 voturi pentru 

 
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Clădire de birouri”, str. 
Gheorghe Lazăr nr. 9, Timișoara 

 
DL. JICHICI:  Iniţiez procedura de vot: 
25 voturi pentru 
 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. 13203/S3 a Instituției  Prefectului – Județul Timiș înregistrată  la Primăria 

Municipiului Timișoara nr. CP 2014 – 1108/12.12.2014 
 

DL. JICHICI: Este vorba de o adresă a Prefectului.  
DL. SECRETAR:  Adresa vă vizează în special pe dvs. domnilor consilieri şi se spune 

la punctul 2 că fiecare consilier local este obligat să prezinte un raport anual de activitate care să 
fie făcut public prin grija secretarului. Nu ştiu câţi dintre dvs vă mai vedeţi consilieri şi peste 2 
ani, eu nu mă mai văd secretar, dar gândiţi-vă că trebuie să-l faceţi.  

DL. ORZA:  Am o propunere. Practic numărul de şedinţe, de proiecte, de câte ori s-a 
votat, e o chestie statistică. Astea ar trebui scoase din aşa zisa dvs arhivă sau din procesele 
verbale de şedinţă şi să-şi ia fiecare datele astea. Nu am stat să le număr câte intervenţii am avut 
şi câte chestii de genul acesta. 
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DL. SECRETAR:  Noi vă punem la dispoziţie toate datele, dar raportul este un act 
unilateral. 

DL. ORZA:  Da ştiu, ne daţi dvs. o hârtie, eu o scriu de mână şi semnez. 
DL. JICHICI:  Stimaţi colegi, daţi-mi voie să fac o observaţie pe care am făcut-o de 

foarte multe ori şi cred că e o ocazie bună să aducem în discuţie acest subiect. În primul rând 
legea nu prevede niciun fel de sancţiune în cazul în care acest raport nu este făcut. În aceste 
condiţii, eu personal declar public că nu voi face niciodată acest raport şi nu din rea credinţă, nu 
pentru că am ceva de ascuns în activitatea mea ci ca o formă de protest la asemenea prevederi, şi 
îmi cer scuze pentru termenul prea dur, tâmpite ale legii din România, aşa cum este şi cea care 
spune că un consilier local la primul mandat trebuie să urmeze un aşa zis curs de administraţie 
publică şi din nou declar public că nu am urmat acest curs în primul meu mandat şi iată mă aflu 
în al doilea mandat. Există nişte lucruri care din opăcate sunt vecine cu ipocrizia şi subscriu sută 
la sută la ceea ce a spus dl. Orza, cred că procesele verbale publice ale şedinţelor de consiliu 
local reprezintă cel mai clar şi transparent raport de activitate al fiecărui consilier local.  

DL. PRIMAR:  Un element cred că trebuie să apară în raport, indiferent cine îl face şi 
anume numărul de voturi împotrivă date pentru proiectele Timişoarei. 

DL. JICHICI: Trecem la punctele suplimentare de pe ordinea de zi. 
 

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 

domeniul privat al Municipiului Timişoara a terenului intravilan situat în Timişoara, str. 
Armoniei nr. 24, identificat prin nr. Top 438322 (top vechi 408203/2) înscris în CF 438322, cu 
suprafaţa de 1183 mp şi top 438323 (top vechi 408203/3) înscris în CF cu suprafaţa de 567 mp 

 
DL. JICHICI: Este un proiect cu 18 voturi. Iniţiez procedura de vot: 
26 voturi pentru 
1 abţinere 
 

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului domeniului public al Municipiului 
Timişoara 
 

DL. JICHICI: Este un proiect cu 18 voturi. Iniţiez procedura de vot: 
24 voturi pentru 
1 abţinere 

 
PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în cartea Funciară a imobilului LOT nr. 1 având suprafaţa 
de 3754 mp 
 

DL. JICHICI: Este un proiect cu 18 voturi. Iniţiez procedura de vot: 
25 voturi pentru 

1 abţinere 
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PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie anuală, din 
partea Municipiuluin Timişoara pentru Asociaţia Clubul Sportiv ACS Poli Timişoara 
 

DL. JICHICI: Iniţiez procedura de vot: 
23 voturi pentru 
2 voturi împotrivă 
1 abţinere 

 
PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie anuală, din 
partea Municipiuluin Timişoara pentru Asociaţia Sportivă Clubul de Handbal Politehnica 
 

DL. JICHICI: Iniţiez procedura de vot: 
24 voturi pentru 
2 voturi împotrivă 

 
 

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlul de cotizaţie anuală, din 
partea Municipiuluin Timişoara pentru Clubul Sportiv Rugby Club Municipal Universitatea de 
Vest Timişoara 
 

DL. JICHICI: Iniţiez procedura de vot: 
24 voturi pentru 
1 voturi împotrivă 

 
PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

Proiect de hotărâre privind diminuarea cu suprafaţa de 3768 mp a terenului proprietatea 
Municipiului Timişoara, cu nr. Cad. 403998, înscris în CF 403998 Timişoara (CF vechi 65841, 
nr. Top 15924/1) şi dezmembrarea acestuia în două loturi 

 
DL. JICHICI: Este un proiect cu 18 voturi. Iniţiez procedura de vot: 
22 voturi pentru 
1 abţinere 

 
DL. SECRETAR:  Mâine la ora 11 în Sala Capitol este o şedinţă foarte importantă şi vă 

rog să fiţi prezenţi în număr la fel de mare. Se acordă titlul de cetăţean de onoare luptătorilor şi 
răniţilor din revoluţie iar marţi la ora 14 avem o şedinţă de bilanţ.  

DL. PRIMAR:  Vreau să vă mulţumesc pentru atitudinea de astăzi şi pentru 
operativitate şi vă rog şi eu să fiţi prezenţi la şedinţa de la ora 11. Este o zi importantă, este ziua 
în care aniversăm 25 de ani de la obţinerea victoriei locale a Revoluţiei Anti-comuniste din 
decembrie 1989 şi se cuvine să onorăm această zi. Azi este o zi lungă, la ora 18 rulează filmul 
„Requiem pentru Dominic” la capitol şi va fi proiectat şi pe ecranul mare din faţa Operei. Am 
avut conferinţă de presă astăzi cu dl. Robert Dornhelm şi eu zic că a ieşit bine, a mai fost şi un 
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jurnalist din Austria care a fost prezent în timpul revoluţiei în Timişoara şi a revenit acum după 
25 de ani.  

DL. JICHICI:  Stimaţi colegi, vă mulţumesc şi declar închisă şedinţa. 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ          SECRETAR, 
     CIPRIAN JICHICI              IOAN COJOCARI 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

        
 
 

 
 
 


