ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 23-04-2013 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Presedinte de sedinta – Cons. MOSIU SIMION
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 25;
Au absentat : Radu Toanca si Ciprian Jichici;
Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul
viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan
Cojocari
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara
Nr.910/ 18.04.2012
ANEXĂ
la Dispoziţia nr.910
din data de 18.04.2013
1. Interpelările consilierilor municipali.
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din
data de 04.04.2013
3. Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetăţean de
Onoare al Municipiului Timişoara lui Francesco Illy.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
centralizat pe anul 2013.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de
Funcţii al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al
Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.
8. Proiect de hotărâre privind prelungirea funcţionării teraselor sezoniere amplasate
în Piaţa Unirii.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 441/2010.
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10. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la S.C. DRUMURI
MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A.
11. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a spaţiului în
suprafaţă de 930,65 mp situat în Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic „HENRI
COANDĂ”, situat în Timişoara, str. Brediceanu nr. 37, în vederea desfăşurării
activităţii Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa”.
12. Proiect de hotărâre privind transferarea activităţii medicale a Clinicii de DermatoVenerologie, laboratorului şi a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului
Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, în Căminul cu P+4E al Colegiului Tehnic
„Ion I.C. Brătianu”, situat în Timişoara, str. Daliei nr.13.
13. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru
suprafeţele locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului
Timişoara, a terenului situat în str. Zurich nr. 2, înscris în C.F. nr. 13050 – col.
Timişoara nr. top 4632, convertit în C.F. nr. 405393 – Timişoara nr. cad/ top
405393, aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza Legii
nr.112/1995.
16. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara Splaiul
N. Titulescu nr. 15.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă
a unei parcele de teren în suprafaţă de 10.000 mp., în vederea realizării unei
unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf,
Timişoara.
18. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea funciară a imobilului LOT NR.1
având suprafaţa de 6210 mp.
19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de ½, din spaţiile cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 4, la preţul de 18.000 USD şi SAD 5,
la preţul de 10.000 USD, situate în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.4.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a
terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către, Păşcălău
Gheorghe şi Păşcălău Daniela.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea casãrii garajelor nr. 10 şi 11 situate în
Timişoara, str. Aurel Popovici nr. 10, înscrise în CF 422779-C1-U3, respectiv CF
422779-C1-U4.
22. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentelor 25 şi 35 din str. Miloia
bl.B1 sc.A , apartamentelor 15, 16 şi 25 situate în str. Miloia bl.B1 sc.B,
apartamentul 2 din str. Miloia bl.B2 apartamentul 7 din str. Miloia bl.B5 şi ap.15
din str Miloia bl.B6.
23. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Curţii de Conturi
a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş instituit asupra imobilului din
Timişoara, Bv. Republicii nr. 6, înscris în CF nr. 415725-C1-U17.
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara – prin
Grădina Zoologică Timişoara la organizaţia ISIS (International Species
Information System) şi a plăţii taxei anuale de membru.
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr.
388/30.09.2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara ca membru
fondator al Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”.
26. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara
a sumelor necesare pentru organizarea „Zilelor Energiei 2013”.
27. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent a trei
clădiri, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2013, Fundaţiei „Pentru Voi”.
28. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent
clădirii situate în Timişoara str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12 datorat bugetului local
al Municipiului Timişoara
pentru anul fiscal 2013, Uniunii Adam Muller
Guttenbrunn.
29. Proiect de hotărâre privind interzicerea comercializării pe raza municipiului
Timişoara a produsului chimic cunoscut sub denumirea de Aurolac.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi
structuri sportive cu secţii de discipline individuale şi acordarea contribuţiei
financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe anul 2013.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi
structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi acordarea contribuţiei financiare
pentru susţinerea activităţii sportive pe anul 2013.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asigurare cu titlu gratuit a
ordinii şi siguranţei publice încheiat între Asociaţia Club Sportiv ACS Poli
Timişoara şi Direcţia Poliţiei Locale.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional de prelungire cu
un an a Convenţiei - anexa la H.C.L.M.T. nr. 217/ 26.05.2009, încheiată între
Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în
România - filiala Timişoara.
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a Convenţiei – anexă la
Hotărârea Consiliului Local nr. 137/24.04.2007, înceheiată între Municipiul
Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timişoara pentru
susţinerea serviciului social “ Cantina Socială Aurelian Balint” privind cazurile
care necesită transport la domiciliu a hranei, din Municipiul Timişoara.
35. Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor Concursului studenţesc de idei –
PORŢILE ORAŞULUI.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Activităţi
economice nepoluante, activităţi agricole, depozitare, servicii”, C.F. nr. 420392,
nr.top 420392, DN 59A – extravilan Timişoara.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială
cu caracter nepoluant, activităţi economico-comerciale, depozitare şi prestări
servicii”, Calea Aradului – Zona de Nord, parcele nr. top.426815, 426816,
426817, 244/1, 245, Timişoara.
38. Proiect de hotărâre
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
68/27.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor
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nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes
local.
39. Proiect de hotărâre privind constituirea şi aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul
2013 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.
41. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.
24/25.01.2011 şi numirea unei comisii de implementare a „Conceptului pentru
dezvoltare, modernizare şi valorificarea potenţialului economic şi de agrement al
Aerodromului Cioca” în colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş.
42. Adresa nr. SC2013 – 007732/19.03.2013 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş
referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 89/26.02.2013 privind desemnarea
membrilor Consiliului Local Timişoara în consiliile de administraţie ale unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara.
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepţia pct. 27, 28 şi 29 au
fost iniţiate de Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu.
Proiectele de hotărâre înscrise la nr.27 şi 28 au fost iniţiate de domnul Vasile
Ruşeţ – consilier local .
Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 29 a fost iniţiat de domnul Radu Ţoancă –
consilier local.

DL. MOŞIU: Bună ziua, declar deschisă şedinţa de astăzi 23. 04.2013. Începem
prin a vota procesul verbal al şedinţei din 04.04.2013. Iniţiez procedura de vot:
- 22 voturi pentru
Dau cuvântul domnului primar să ne spună despre punctele suplimentare de pe
ordinea de zi.
DL. PRIMAR: Bună ziua tuturor. V-aş ruga să acceptaţi ca puncte suplimentare
pe ordinea de zi următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara
pe anul 2013
2. Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă din Timisoara, str. Augustin Pacha nr. 1 către beneficiarul Legii
nr.341/2004, dl. Juganaru Adrian.
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiilor către Uniunea
Artiştilor Plastici.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului multianual al Subprogramului
„Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara”, derulat
în cadrul Programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce
conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea
proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării
grădinilor zoologice”.
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5. Proiect de hotărâre privind alocarea, pentru anul 2013, de la bugetul local a sumei
de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevici şi a cuplurilor cu peste
50 de ani de căsătorie din Timişoara.
6. Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor Regulamentului de
funcţionare a sistemelui de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013.
Este vorba de asigurarea unor abonamente gratuite de parcare şi pentru asistentele
medicale nu doar pentru medici.
7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unui autovehicul marca Ford
Tranzit CL 12 Seat şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Poliţia
Locală Timişoara.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Serviciului pentru
Protecţia Copilului şi Familiei.
9. Informarea Direcţiei Comunicare privind deplasarea unei delegaţii a Municipiului
Timişoara la Szeged în perioada 07-19 mai 2013 pentru a participa la Zilele
Oraşului Szeged.
10. Adresa nr. SC2013 – 2409/19.04.2013 a Direcţiei, Clădiri, Terenuri şi Dotări
Diverse privind Notificarea domnului Bocşa Flavius Nicolae.
11. Adresa nr. SC2013 – 009752/05.04.2013 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş
referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013 – privind aprobarea
Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în
Municipiul Timişoara şi aprobarea tarifelor de parcare.
12. Adresa nr. SC2013 – 009745/05.04.2013 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş
referitoare la Hotărârile Consiliului Local:
- nr. 97/26.02.2013 - privind aprobarea PUZ – modificarea PUZ aprobat prin
HCL nr. 405/2009, cu PUZ:” Dezvoltare ansamblu rezidenţial” Str. Grigore
T.Popa;
- nr.98/26.02.2013 – privind aprobarea PUZ „Locuinţe colective P+2E+Er şi
funcţiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balaş, Timişoara;
- nr. 99/26.02.2013 – privind aprobarea PUD „Construire casă în regim P+1E şi
garaj”, str. Moise Doboşan nr. 60, Timişoara.
- Nr.100/26.02.2013 – privind aprobarea PUD „Modificare PUD aprobat prin
HCL nr. 288/2007 şi construire vile multifamiliale D+P+2E”, str. Ciocârliei
nr. 53, Timişoara.
- Nr.101/26.02.2013 – privind aprobarea PUD „Schimbare destinaţie din spaţiu
de locuit la parter în spaţiu comercial parţial şi spaţiu pentru schimbare
cauciucuri şi echilibrare roţi, conform HCL 240/2009”, str. Griviţei nr. 5
Timişoara.
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13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 71/2013
pricind stabiliorea tarifelor de bază pe mp la chiriile pe spaţiile cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Timişoara.
E vorba despre tarifele pe care le percepem, respectiv pe care dorim să le reducem
la 0 pentru unele activităţi, cum ar fi cele producătoare de artă, e vorba de atelierele
artiştilor plastici, e vorba de spaţii folosite de anumite ONG-uri care sunt partenere ale
Primăriei şi de asemenea este vorba despre spaţii folosite în mediul educaţional,
Facultatea de Muzică a Universităţii de Vest din Timişoara. Unele tarife sunt aduse la 0,
altele sunt reduse la nivelul pe care l-au avut anterior sau chiar mai jos.
Vă mulţumesc, acestea sunt propunerile de suplimentare a ordinei de zi şi vă rog să
le acceptaţi.
DL. MOŞIU: Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. Iniţiez procedura de vot:
- 21 voturi pentru
- 2 voturi impotriva
Supun la vot ordinea de zi completă. Iniţiez procedura de vot: - 23 voturi pentru

Înainte de a trece la interpelările consilierilor municipali, cu permisiunea dvs am să
dau cuvântul domnului Primar să ne vorbească despre personalitatea noului cetăţean de
onoare dl. Francesco Illy.
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind conferirea post-mortem a Titlului de Cetăţean de Onoare
al Municipiului Timişoara lui Francesco Illy
DL. PRIMAR: Distinse doamne, distinşi domni suntem la un punct festiv pe
ordinea de zi, punct care ne face o deosebită plăcere, ca toate cele similare în care oferim
titlul de cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara unor personalităţi importante care
s-au născut, au trăt aici sau care au avut o contribuţie importantă, chiar neîncadrându-se
în primele două categorii, la creşterea prestigiului oraşului nostrum.
Astăzi vă propun să aprobaţi conferirea titlului de cetăţean de onoare lu Francesco
Illy şi v-aş ruga să îmi permiteţi să vă prezint un scurt laudatio.
Francesco Illy s-a născut în cartierul Iosefin, în 7 octombrie 1892, perioada în
care Timişoara era parte a Imperiului Austro-Ungar. Francesco Illy este inventatorul
espressorului modern şi fondatorul unei renumite companii producătoare de cafea,
companie care pe parcursul a trei generaţii s-a dezvoltat astfel încât în prezent brandul
Illy este prezent în peste 140 de ţări de pe toate cele 5 continente ale lumii.
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Provine dintr-o familie mixtă, tatăl său a fost maghiar de profesie tâmplar, János,
iar mama nemţoaică, Rössler Aloisia. A fost botezat la biserica catolică din Iosefin, iar
după ce a urmat cursurile şcolii elementare ale Liceului Piarist, în 1904 a absolvit şcoala
secundară şi s-a mutat la Viena.
La vârsta de 22 de ani el a fost recrutat în armata austro-ungară, şi a luptat din 1914
pe aproape fiecare front din Primul Război Mondial, participând inclusiv la Bătălia de la
Krasnik şi Bătăliile de la Isonzo. După război, el a rămas cu sora sa la Trieste în Italia. La
finalul anilor 1920, Franesco s-a căsătorit cu Vittoria şi a avut doi copii, Ernesto şi
Hedda.
A lucrat cu companii care se ocupau cu vânzarea de cacao şi torefiere. El a inventat
mai târziu metoda sa proprie pentru menţinerea calităţii cafelei proaspăt prăjite, cutiile cu
cafea depresurizate (în vid), putând astfel livra cafea şi în alte locaţii, în loc să o prăjească
la faţa locului. El a format un parteneriat cu producătorii locali de cafea Hausbrandt.
În 1933 a fondat Illycaffe, iar în 1935 Francesco Illy şi-a brevetat invenţia,
espressorul de cafea, şi a revoluţionat prepararea cafelei. A înlocuit sistemul bazat pe aer
comprimat cu aburi şi l-a numit Illetta.
Francesco Illy decedat în 1956 la Trieste în Italia iar fiul său, chimistul alimentar
Ernesto Illy a preluat conducerea companiei de cafea, care este la ora actuală la cea de-a
treia generaţie Illy, Andrea şi Riccardo Illy.
În consecinţă, propunem conferirea post-mortem a titlului de cetăţean de onoare al
municipiului Timişoara pentru domnul Francesco Illy.
Având în vedere gradul de răspândire la nivel mondial al numelui Illy şi
aprecierea pentru creaţia sa tehnică suntem convinşi că suntem în asentimentul cetăţenilor
Timişoarei să aducem un omagiu celui care a fost Francesco Illy, decernându-i acest titlu
de cetăţean de onoare al municipiului Timişoara.
Vă mulţumesc că aţi ascultat acest laudatio şi mulţumesc pentru prezenţa printre
noi a reprezentantului domnului Illy. Conform procedurii trebuie mai întâi ca membrii
consiliului local să dea un vot la această propunere şi desigur că după aceea vom trece la
partea a doua a acestui moment festiv.
DL. MOŞIU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:
- 24 voturi pentru
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DL. PRIMAR: Vă înmânăm diploma de cetăţean de onoare şi această medalie.
DL. MOŞIU: Revenim la ordinea de zi, punctul 1 interpelările consilierilor
municipali.
PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI
Interpelările consilierilor municipali
D-NA TÎRZIU: Înainte de a trece la interpelare, vis a vis de momentul
emoţionant care tocmai s-a desfăşurat aş avea către domnul Primar şi către Consiliul
Local o propunere. Vă asigur că, din păcate, eu nu am ştiut că domnul Illy s-a născut în
Timişoara şi având în vedere că Timişoara este considerat oraşul premierelor şi desigur
ne interesează strategia pentru ca Timişoara să devină capitală culturală europeană în
2013, aş propune să dedicăm o zi specială în care să se facă diferite acţiuni vis a vis de
activitatea şi palmaresul domnului Illy.
DL. PRIMAR: Eu agreez această propunere şi vă mulţumesc pentru ea. Cred că
este o idee foarte bună.
D-NA TÎRZIU: Interpelarea mea cred că se adresează Departamentului Juridic şi
rugămintea mea este să se transmită tuturor consilierilor prin e mail, în format electronic
regulamentele de funcţionare a tuturor comisiilor speciale în care suntem diferiţi
consilieri locali. Spun acest lucru pentru că eu personal am fost validată de către
Consiliul Local în mai multe comisii speciale şi ori au uitat să fiu convocată, ori spre
exemplu astăzi Comisia specială pentru analiza vânzării spaţiilor medicale a început la
ora 13 şi eu am fost anunţată exact la ora 13. De aceea aş dori să ni se transmită în scris
tuturor consilierilor locali care este regulamentul de funcţionare al tuturor comisiilor, cu
câte zile înainte trebuie să fim anunţaţi, care este persoana care face convocarea şi să ni
se transmită în scris materialele care vor fi prezentate în aceste comisii. Mulţumesc.
DL. PRIMAR: A fost o disfuncţie. Domnul Secretar vă rog să verificaţi.
D-NA TÎRZIU: Sunt disfuncţii repetate.
DL. VICEPRIMAR STOIA: Adunarea acestei comisii trebuia făcută înaintea
şedinţei de plen. A fost o chestie care trebuie să nu se mai repete şi comisia a avut
cvorum. A fost legală.
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D-NA TÎRZIU: Este vorba de toate comisiile.
DL. VICEPRIMAR STOIA: Dvs aţi mai fost sunată odată de 10 ori şi nu aţi
răspuns.
D-NA TÎRZIU: Nu e adevărat.
DL. VICEPRIMAR STOIA: V-au sunat pe alt număr probabil.
DL. BOGDAN: Dl. viceprimar, cu tot respectul, eu sunt membru din vechiul
mandat în această comisie şi nici măcar nu am ştiut că se ţine astăzi. Nu e posibil aşa
ceva totuşi.
DL. CAPREA:

Când s-a votat proiectul de hotărâre privind modificarea şi

completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 72 prin care s-a aprobat organizarea şi
funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitare de stat şi privat din Municipiul
Timişoara a fost omisă o grădiniţă. Am fost chemat în cartierul Freidorf, de către
locuitorii de acolo vis a vis de omiterea acestei grădiniţe. Este vorba de Grădiniţa cu
program normal nr. 15 de pe strada Martir Gogu Oprea nr. 15. Eu am luat legătura şi cu
dl. Inspector General Petroman şi a văzut că s-a făcut o omisiune, a spus că dacă noi
facem corectura în proiectul pe care l-am votat vis a vis de această grădiniţă, nu este nicio
problemă ca şi dânşii să facă corectura necesară. Eu v-aş ruga să aprobaţi această
interpelare şi vă dau şi cererile oamenilor din cartier vis a vis de această grădiniţă. Vă
mulţumesc.
DL. PRIMAR: E în regulă domnule consilier. Cred că toată lumea este de acord
să facem această corectură. Nu e nicio problemă, voi prelua materialul şi mă voi adresa
inspectoratului.
DL. CAPREA: Grădiniţa este foarte bine dotată şi curtea este foarte bine
amenajată şi e păcat să o omitem.
DL. PRIMAR: Nu ştiu ce s-a întâmplat, probabil vreo eroare.
DL. MOŞIU: După cum ştim cu toţii, pe str. Mărăşeşti nr. 6 este Sinagoga din
cetate, un punct de deosebit interes pentru oraşul Timişoara, inaugurată în 1865 ca peste 9
ani să fie inaugurată de însuşi împăratul Franz Josef. Săptămâna trecută, cred că aţi fost şi
dvs. domnule Primar, aţi avut cinstea să primiţi chiar un ambasador al Cehoslovaciei,
care a vizitat Sinagoga din Cetate. În 2001 sinagoga a fost cedată către Filarmonică pe 50
de ani şi consider că Filarmonica merită o poartă la intrare. Actualmente există un panou
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format din scânduri iar de urgenţă s-ar putea monta un mesh cu o poartă în stil maur aşa
cum este şi sinagoga. Nu e permis ca străinii să facă poză şi în spatele lor să apară nişte
scânduri vechi de 20 de ani.
DL. PRIMAR: Aşa este domnule consilier. Sinagoga este un monument şi
trebuie tratat ca atare. După cum v-am informat, am făcut diligenţele către Ministerul
Culturii pentru a se acorda sprijin Filarmonicii, care are în administrare această clădire,
ca în 2013 să fie finanţată o restaurare. Oricum măcar partea aceasta vizibilă la care dvs
aţi făcut referire ar trebui să fie refăcută de urgenţă. Am reţinut interpelarea şi vom
încerca să rezolvăm de urgenţă.
DL. BĂRSĂŞTEANU: Am o interpelare pentru Comisia de circulaţie. Există pe
strada Lidia colţ cu Rigoletto o trecere de pietoni care este singura trecere de pietoni pe o
distanţă destul de mare, pe care trec copiii din cartierul Urseni spre Şcoala generală 30.
Sâmbătă am asistat la un incident de trafic în care un copil a fost aruncat de pe trecerea de
pietoni de către un şofer grăbit. S-ar impune fie o semaforizare sau o limitare a vitezei
sau eventual montarea acelor borduri de limitare a vitezei, dacă este posibil.
S-a realizat în luna noimbrie pe strada Pasteur, colţ cu Pomiculturii o lărgire de
trotuar şi s-au schimbat bordurile. Constructorul a lăsat acolo resturi din materialele
folosite pentru amenajarea de acolo şi nici calitatea lucrării nu este foarte bună,
acumulându-se apa atunci când plouă. Vă rugăm dacă există o garanţie pe acea lucrare
să-şi îndepărteze resturile şi să refacă lucrarea.
DL. MOŞIU: Cred că dl. director Culiţă abia aşteaptă să vă satisfacă dorinţele cu
semaforizarea şi calmatoarele.
DL. DIMECA: Şi astăzi la întâlnirea AGA la Pieţe SA a apărut o problemă pe
care noi am sesizat-o mai demult, în sensul că ar fi foarte bine să avem suport juridic şi
economic din partea executivului primăriei şi cu un punct de vedere pe probleme care
sunt de 2 – 3 mandate, noi le aflăm acuma şi în decurs de jumătate de oră trebuie să luăm
nişte decizii şi sincer nu mă simt deloc confortabil. Doresc să avem un punct de vedere
juridic şi economic de la executiv la întâlnire şi să fim asistaţi la şedinţa AGA.
DL. RUŞEŢ: În conformitate cu legea 422/2001 privind protejarea monumentelor
istorice, proprietarii acestora dacă le înstrăinează au obligaţia de a cere exercitarea
dreptului de preemţiune de către statul român prin Ministerul Culturii şi Cultelor sau prin
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serviciile publice deconcentrate sau prin unităţile administrativ teritoriale, după caz.
Consiliul Local Timişoara a emis în 2008 o hotărâre de consiliu nr. 67 privind exercitarea
sau neexercitarea dreptului de preemţiune la ofertele proprietarilor persoane fizice sau
juridice de drept privat care intenţionează să vândă imobile monumete istorice. Astfel
proprietarul de monumente istorice la înstrăinarea lui are obligaţia pe lângă solicitarea
exercitării dreptului de preemţiune de către stat prin intermediul instituţiile enumerate cu
o valabilitate pe anul respectiv şi obligaţia de a anunţa modul în care s-a finalizat
tranzacţia imobiliară, în art. 26 alin. 4 lit. C, depunând copii după actele respective în
termen de 15 zile la Direcţia pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional
Judeţean. Având în vedere şi cazul Casa Muhle şi unele semnale privind punerea unui
preţ mai mare la solicitarea dreptului de preemţiune decât cel de tranzacţionare, precum şi
depunerea la comisii a unor documentaţii sumare, fără caracterizarea şi evaluarea
spaţiilor în discuţie precum şi posibilitatea ca demersul efectiv de înstrăinare să se fi făcut
în anul calendaristic următor celui în care s-a obţinut neexercitarea dreptului de
preemţiune, sau la alte valori consider că este justificată verificarea respectării acestei
legislaţii. Întrucât la art. 55 alin. 1 lit. c din Legea 422 prevede că se constituie
contravenţie la regimul de protejare a monumentelor istorice încălcarea de către
proprietar sau de către titularul dreptului de administrare a unui monument istoric
nerespectarea art. 36 prezentat mai devreme şi se sancţionează cu amendă de la 4000 la
8000 lei iar dreptul de a constata aceste contravenţii îl au, în conformitate cu art. 57 alin.
2 şi primarul sau împuterniciţii acestuia vă solicit verificarea respectării acestor
reglementări pentru tranzacţiile ce au urmat avizelor de neexercitare a preemţiunii date de
către Consiliul Local sau de către Direcţia patrimoniu în perioada iunie 2012 până în
prezent. Am această interpelare în scris, ataşez şi conţinutul hotărârii la care făceam
referire şi extrase din legea 422/2001 republicată.
DL. MOŞIU: Dacă puteţi să spuneţi mai pe scurt ce se doreşte. Dacă dl. Primar a
sancţionat până acum pe cineva?
DL. RUŞEŢ: Să se verifice dacă s-a respectat legislaţia în vigoare şi Hotărârea
Consiliului Local din 2008 privind regimul înstrăinării imobilelor monument istoric.
DL. PRIMAR: Vom verifica. Am înţeles ideea care a transpărut din lungul text
prezentat.
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DL. PETRIŞOR: Ca urmare a discuţiei avute din nou la AGA la Pieţe, aş dori să
solicit executivului Primăriei să găsim un spaţiu pentru a reloca acea piaţă şi anume Piaţa
Mehala 1 pentru că la ora actuală e un talmeş balmeş acolo. Societatea comercială care
administrează piaţa foloseşte bunurile fixe ale SC Pieţe Sa. Noi nu mai luăm niciun fel de
bani, din contră, trebuie să dăm bani acelor proprietari şi proprietarilor terenurilor.
Acea piaţă în CF la ora actuală apare ca şi păşune şi totuşi se desfăşoară nişte
activităţi comerciale. Relocarea vine în sprijinul comercianţilor care sunt acolo, să vină
din nou la noi, să ne plătească taxe şi chirie pe acel spaţiu. Nu este vorba de un spaţiu
foarte mare, sunt2,5 hectare care sunt acuma. Cred că găseşte Primăria tot în acea zonă un
spaţiu să mutăm. Clar nu au autorizaţie.
DL. PRIMAR: Consider foarte pertinentă interpelarea, într-adevăr trebuie găsită
o soluţie, în momentul de faţă pentru noi este o pierdere ca lucrurile să continue în
maniera în care se desfăşoară la ora actuală. Trebuie să găsim un teren şi să relocăm întradevăr o piaţă care are şi vânzători şi cumpărători şi evident comerţul care se desfăşoară
acolo să intre în legalitate. Am început campania şi la Piaţa Flavia, sub alte aspecte şi la
Badea Cârţan trebuie să facem ordine.
DL. PETRIŞOR: Aş solicita introducerea unei taxe de urgenţă pentru eliberarea
certificatului fiscal de la Primărie, să se elibereze în aceeaşi zi certificatul fiscal, la
solicitare cu plata unei sume duble faţă decât se cere actual. Nu este posibil, sunt oameni
care deţin imobile în Timişoara şi sunt din alte oraşe. Vor să vândă bunul şi pentru
certificatul fiscal stau o săptămână aici la hotel. Nu trebuie să se stea 3 zile ca să se
verifice dacă are sau nu o datorie.
DL. PRIMAR: Dl. director Bodo, presupun că avem un nivel de informatizare
care ne-ar permite să facem treaba aceasta. Ce părere aveţi?
DL. DIRECTOR BODO: Ceea ce spune dl. consilier este fals. Atunci dacă vine
cineva din exterior din altă localitate, evident că nu îl trimitem la hotel ci căutăm să i-l
dăm pe loc, dar avem solicitări de circa 85.000 pe an şi termenul legal, dacă vi se pare
lung cel de 3 zile, mie mi se pare un termen destul de rezonabil.
DL. PETRIŞOR: Discutăm de o simplă foaie care atestă dacă avem datorii sau
nu.
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DL. DIRECTOR BODO: De foarte multe ori e nevoie să verificăm dosarul
fiscal dacă datele pe care le avem corespund cu acela şi câteodată verificăm cu
informaţiile din GIS şi constatăm că sunt diferenţe între cele declarate şi cele care sunt
reale pe teren, calculăm diferenţe ş.a.m.d.
DL. PETRIŞOR: Dvs spuneţi că dacă vine cineva din altă localitate încercaţi să
i-l daţi mult mai repede. În câte zile?
DL. DIRECTOR BODO: Pe loc, în ziua respectivă.
DL. PETRIŞOR: Credeţi-mă că nu aveam interpelarea aceasta dacă nu aveam
cunoştinţă de cazuri care au durat şi 5 zile.
DL. DIRECTOR BODO: Îmi pare foarte rău, nu există 5 zile.
DL. PRIMAR:

Este o dorinţă a noastră să rezolvăm toate problemele cu

celeritate. Vă rog să analizaţi şi în măsura în care se poate să introducem şi un regim de
urgenţă, nu neapărat 24 de ore.
DL. DIRECTOR BODO: Permiteţi-mi să vă informez că nu avem ieşiri din
termenul de 3 zile, sunt însă situaţii în care contribuabilul care solicită certificatul fiscal,
în acelaşi timp cu cererea depune documentaţii privind luarea în evidenţă fiscală, iar
pentru luarea în evidenţa fiscală termenul legal este de 45 de zile.
DL. PETRIŞOR: Nu despre asta discutăm.
DL. PRIMAR: Domnule director, haideţi că nu rezolvăm problemele aici pe loc.
Nu cred că domnul consilier s-a referit la astfel de situaţii. Sigur că atunci când cetăţeanul
trebuie să fie şi luat în evidenţa fiscală volumul de muncă este mai mare, dar atunci când
ele este în evidenţă poate că e fezabil ce s-a propus. Vă rog să analizaţi şi evident contra
unei taxe de urgenţă.
DL. ORZA: Recent a fost o mare discuţie în presa timişoreană şi în opinia
publică legat de lucrările de la treptele Catedralei noastre. Trec peste faptul că toate
discuţiile s-au axat în jurul valorii noilor trepte şi chiar am avut o discuţie cu dl Robu şi iam sugerat, ştiind că nu deţinem noi paternitatea proiectului de modificare şi ca o scurtă
paranteză – materialul din care sunt făcute aceste trepte vechi nu reprezenta o valoare
materială mare, ele însă au o dublă valoare, una istorică, una morală şi sentimentală, pe
de o parte reprezintă parte din ctitoria regelui Mihai şi mai recent, legat de istoria noastră,
acolo au murit şi au fost împuşcaţi oameni la Revoluţie. Şi cum spunea şi doamna Tîrziu
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ne mândrim că suntem oraşul premierelor, noi am adus democraţia în ţara asta şi parte din
aducerea celei democraţii s-a întâmplat pe acele scări. Oricum mi se pare ciudat, peste tot
în lume când se reface un obiectiv istoric se păstrează forma în care el a fost construit.
Dacă specialiştii au zis că ele trebuiesc înlocuite se putea găsi o soluţie ca să se păstreze
acolo o fâşie din treptele vechi pentru ase păstra memoria acelui moment. Dl. Robu a fost
receptiv, chiar era la Bucureşti când am discutat şi mi-a spus şi cred că a şi vorbit cu
proiectanţii şi arhitecţii care au gândit acea edificare. Aş dori să ştiu ce garanţii avem că
se va face ceva în sensul acesta în a se păstra bucăţi din treptele vechi – sigur, ele au fost
distruse cu picamerul, dar fiind din mozaic mă gândesc că s-ar putea găsi o soluţie
tehnică ca el să fie reasamblat, fie pe scări, deşi am înţeles că pe scări nu se mai poate că
nu arată bine, sigur istoria nu arată bine. Sper să nu se gândească cineva să înlocuiască
turla, naosul sau alte lucruri de genul acesta. L-aş ruga pe dl. Robu să ne spună ce garanţii
avem şi dacă am putea cumva să ne şi construim garanţiile acestea prin faptul că suntem
cofinanţatori acolo. N-aş sugera să şantajăm cu suma pe care o dăm, dar să punem puţin
piciorul în prag şi să rezolvăm reapariţie, fie în vecinătate fie pe noul amplasament a unor
bucăţi din vechile scări pe care a curs sânge până la urmă.
DL. PRIMAR: Aşa este. Domnul consilier Orza m-a sunat când eram la
Bucureşti atunci şi mi-a sesizat că acolo nu se intenţionează păstrarea unei porţiuni din
trepte şi am fost total de acord cu dânsul, mi-am luat angajamentul să îi contactez pe
arhitecţi şi în primul rând să mă informez pentru că proiectul nu a fost girat şi nu a avut
Primăria implicată în vreun fel sau altul dincolo de acea finanţare. Proiectul este al
Mitropoliei şi drept urmare noi nu ştiam cum este conceput. L-am sunat pe unul dintre
arhitecţi, pe domnul Gaivoronschi, l-am întrebat dacă este adevărat că nu s-a prevăzut
păstrarea unei părţi de trepte, dânsul mi-a confirmat că lucrurile stau aşa cum a sesizat dl.
Orza şi i-am cerut să se consulte şi cu ceilalţi arhitecţi cu care a făcut echipă şi să
găsească o soluţie de păstrare a unor trepte pentru că şi eu consideram că este un lucru
normal din respect pentru istoria noastră să avem o porţiune păstrată aşa cum ajunge ea să
fie de-a lungul timpului. A doua zi am primit răspunsul, după ce dl. gaivoronschi s-a
consultat şi cu dl. Andreescu şi poate şi cu alţii şi răspunsul a fost că se vor construi
câteva trepte alături undeva pentru că nu se potriveşte, e o incompatibilitate de materiale
ca acolo pe loc să fie amestecate noile materiale cu cele vechi. Evident că nu am intrat în
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detalii tehnice şi nici arhitecturale mizând pe faptul că cele două nume sunt nume
respectate în domeniul arhitecturii şi am insitat să se asigure în formula care se consideră
cea mai potrivită conservarea unei părţi din trepte. Totodată l-am sunat şi pe Preasfinţia
sa Paisie, i-am prezentat situaţia în aceiaşi termeni şi i-am adresat aceeaşi solicitare,
aceeaşi rugăminte. Mi s-a răspuns la fel de pozitiv şi apoi după ce au discutat cele două
părţi, Mitropolia şi arhitecţii am mai fost sunat odată şi mi s-a adus garanţia că se va
păstra acea porţiune de trepte. E adevărat că nu am cerut o garanţie scrisă, m-am bazat pe
această discuţie între oameni importanţi din societatea noastră. Sunt total de acord cu
punctul de vedere al domnului Orza.
DL. MOŞIU: Domnule Primar vp mulţumim, dar având în vedere că contribuţia
Consiliului Local este de 40% din valoarea investiţiei noi ne-am consultat cu mai mulţi
colegi, cu cetăţeni ai Timişoarei şi soluţia e clar una singură: o parte din scări trebuiesc
conservate, chiar să nu se mai calce pe ele. Soluţii există dacă se doresc. Aşa cum ştiţi
Acvariul a fost proiectat şi construit de preşedintele Ordinului Arhitecţilor, deci nu de un
începător. Specialiştii trebuie să priceapă că în Timişoara a curs sânge şi să respecte,
indiferent care e numele lor. Există o singură soluţie şi vă rog să o impuneţi.
DL. ORZA: Restul care nu se va folosi, pentru că evident acea recondiţionare
parţială nu va cuprinde tot materialul rezultat în urma scoaterii, părerea mea este că nu ar
trebui aruncat la gunoi. Am înţeles că există studenţi la Arhitectură care ar putea lucra cu
acel material să facă un monument. Eu cred că este o blasfemie ca materialul din care au
fost făcute acele scări, care poartă ADN de sânge uman, de timişorean care a ieşit în
stradă la revoluţie, să fie aruncat undeva pe un drum de ţară sau să acopere nişte gropi,
undeva pe un drum lăturalnic al oraşului. Eu cred că tot materialul care rezultă trebuie
conservat şi eventual pus la dispoziţia Facultăţii de Arhitectură, studenţilor de acolo sau
unor alţi artişti care să facă un monument undeva.
DL. PRIMAR: Voi face şi o intervenţie în scris dacă consideraţi că e potrivit.
DL. MOŞIU: Sigur, e o garanţie. Dacă nu mai doreşte nimeni să ia cuvântul
trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi.
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PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
DL. RUŞEŢ: Am un amendament. La art. 1, Anexa 1 la care se face referire
propun transformarea a două posturi funcţii publice în funcţii contractuale pentru Biroul
Generare de Proiecte din cadrul Serviciului Proiecte cu Finanţare Internaţională. Astfel la
punctul 10 din capitolul B funcţii publice de execuţie din totalul de 68 de consilieri vor
rămâne 66, iar la capitolul C2 funcţii de execuţie, la inspectori de specialitate vor fi
adăugate cele două posturi de care vorbeam. Numărul de posturi rămâne neschimbat.
DL. PRIMAR: Da, sunt de acord cu amendamentul. Se păstrează numărul total
de posturi, dar se schimbă statutul unor posturi pentru a avea posibilitatea ocupării lor în
condiţii mai potrivite realităţilor noastre.
DL. MOŞIU: Supun la vot amendamentul. Iniţiez procedura de vot:
-24 voturi pentr
Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:
-22 voturi pentru
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice
centralizat pe anul 2013
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot:
- 24 voturi pentru
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi Statului de
Funcţii al Serviciului pentru Protecţia Persoanelor cu Handicap Timişoara
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot:
- 24 voturi pentru
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PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al
Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara
DL. MOŞIU: Deschid procedura de vot:
- 24 voturi pentru
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind prelungirea funcţionării teraselor sezoniere
amplasate în Piaţa Unirii
DL. DIACONU: Am un amendament. Se completează cu un nou articol care
sună în felul următor: în cazul în care există societăţi comerciale care au deţinut terase în
piaţa Unirii în anul anterior şi numai îneplinesc condiţiile prevăzute pentru aprobarea
funcţionării şi pe parcursul acestui an, amplasamentele rămase libere vor fi atribuite
societăţilor comerciale care solicită. Dosarele complete vor fi depuse la sediul
Municipiului timişoara în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri. În cazul în care vor fi mai multe solicitări pe acelaşi amplasament se va constitui
o comisie prin dispoziţie a primarului, care va face selecţia dosarelor.
DL. MOŞIU: Votăm amendamentul. Iniţiem procedura de vot:
- 22 voturi pentru
D-NA JUMANCA:

Aş dori să fac un amendament vis a vis de termenul

31.12.2012, care să fie înlocuit cu până la sfârşitul lunii aprilie 2013, dar fiindcă am votat
amendamentul domnului viceprimar atunci termenul să se prelungească până la 5 zile de
la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
Art. 1 de la prezenta hotărâre va suna astfel:
„ Aprobarea funcţionării teraselor sezoniere pentru anul 2013 amplasate pe
domeniul public din Piaţa Unirii în urma câştigării licitaţiei din 24.05.2012 societăţilor
care şi-au îndeplinit toate obligaţiile financiare faţă de bugetul local, şi care au achitat
taxele aferente ocupării domeniului public în 5 zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.”
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DL. ORZA: Permiteţi-mi să fac o sugestie. Nu mai daţi o dată, să se specifice
„până în momentul unor alte solicitări”.
D-NA JUMANCA: Până în momentul solicitării nu unor alte solicitări.
DL. MOŞIU: Evaluarea cine o face?
D-NA JUMANCA: E vorba de cei care au avut contract şi care nu şi-au plătit
datoriile până la 31.12.2012, să li se prelungească până la sfârşitul lunii aprilie, dar
fiindcă am votat amendamentul domnului viceprimar să se prelungească până la 5 zile de
la intrarea în vigoare a hotărârii.
DL. SECRETAR: Problema celor care nu au plătit este că există o hotărâre
veche, de anul trecut în care se spune că cine nu plăteşte nu mai poate intra în discuţie.
Dacă nu era vorba să le facem contracte nu plătea nimeni. Dacă nu au plătit până în
ianuarie 2012, au plătit acum o săptămână că au văzut că sunt terase, nu are nicio logică
legală, nicio bază legală. Aşa cum a gândit domnul Primar e bine, să nu rămână Piaţa
unirii goală până încep lucrările. Câte or fi 3-4-5-6, dar să vii acum că au plătit săptămâna
trecută şi să le dăm şi lor când noi avem o hotărâre veche care prevedea termenul de
31.01.2012. E hotărârea veche, eu spun din punct de vedere legal. Faceţi cum credeţi.
DL. ORZA: Domnul secretar aveţi dreptate pentru că se poate întâmpla să vină acum că
a plătit acum o săptămână.
DL. SECRETAR: Eu vă spun legal cum este. Şi vă mai spun ceva: dacă nu se
deschideau terasele anul acesta banii aceia în veci nu îi mai plătea nimeni.
DL. MOŞIU: oamenii au crezut că intra Piaţa Unirii în reparaţii.
DL. SECRETAR: Da, dar de ce nu şi-au plătit contribuţiile anul trecut?
D-NA JUMANCA: Dvs. spuneţi că o prelungire a termenului ar fi ilegală.
DL. SECRETAR: Ilegală pentru că e hotărârea de anul trecut care spune că cei
care nu au plătit taxele până la sfârşitul anului trecut nu mai vor beneficia de terase.
Oricum şi dacă se deschideau nu mai beneficiau anul acesta.
DL. PRIMAR: E în contradicţie cu o hotărâre de consiliu, nu e ilegală. E mai
degrabă imoral că ilegal nu e, pentru că nu contravine unei legi. E limpede că cei ce nu au
plătit au vrut să păcălească. Acum avem de optat între o atitudine mercantilă, le luăm
bani acum în ceasul al 12 –lea, ne alegem cu nişte bani şi câteva săptămâni cât mai
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funcţionează le mai luăm nişte bani, sau renunţăm la acei bani, ne ţinem pe poziţie. Nu au
plătit, să fie sănătoşi. Cum consideraţi.
DL. CIUHANDU: Cred că s-ar putea reglementa, pentru că într-adevăr e o
hotărâre de consiliu în vigoare şi noi mai vrem să le prelungim 1 lună 2 până încep
lucrările. Se poate face foarte simplu o estimare şi când li se dă autorizaţia plătesc în
avans pentru 3 luni şi toată lumea e fericită.
DL. MOŞIU: Nu ştiu dacă un serviciu poţi să îl încasezi înainte.
DL. SECRETAR: Nu poţi plăti în avans, nu se face niciun contract. Dacă era
vorba de contract se făcea licitaţie. S-ar putea ca în iulie se găseşte un sit istoric acolo şi
trebuie să înceapă lucrările în Piaţa unirii. Automat ei trebuie să părăsească zona că încep
lucrările şi ei spun că au plătit pe 3 luni înainte.
DL. PRIMAR: Nu e chiar aşa. Dvs. aţi învăţat să lucraţi mai rigid. Există şi
mecanismul stornării dacă chiar e cazul. Eu cred că ar putea merge, pentru un privat nu
este interzis să îşi plătească în avans un serviciu. Pentru o instituţie publică este interzis.
Eu personal aş susţine amendamentul domnului consilier Ovidiu Ciuhandu. Cred că ar fi
o formulă bună care ar îmbina şi o sancţiune şi o măsură de prudenţă din partea noasdtră,
să nu ne mai păcălească o dată.
DL. CIUHANDU: Domnule primar, mai evităm o chestie, dacă să zicem că sunt
10 sau 12 terase acolo şi 3 sau 4 au fost rău platnici, cele 4 terase nu se vor mai putea
pune decât prin licitaţie şi am pierdut nişte bani la buget.
DL. BONCEA:

Ca să vin şi eu în sprijinul colegei Romaniţa propun să

prelungim într-adevăr acel termen. Discuţia aceasta cu terasele că au venit şi au plătit
acum o săptămână, probabil se referă la unii care nu mai aveau de gând să plătească, dar
am putea să o facem la modul acesta: nu până la sfârşitul lunii aprilie sau 5 zile de la data
hotărârii consiliului local, să zicem până la sfârşitul lunii martie 2012, pentru că cei care
au plătit până atunci cu siguranţă nu au venit pentru că vor acum să îşi facă din nou terase
ci au avut o întârziere din cine ştie ce motive. Pe de altă parte aş mai adăuga aici la art. 1
„societăţilor care şi-au îndeplinit toate obligaţiile financiare faţă de bugetul local, şi au
certificat fiscal că nu au niciun fel de datorie la zi.”
DL. MOŞIU: Începem cu amendamentul doamnei Jumanca.
DL. PRIMAR: Eu cred că ar trebui conexate.
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DL. MOŞIU: deci să plătească în avans câte luni, 2-3?
DL. PRIMAR: Nu există contract. Cât funcţionează terasele, până în octombrie.
DL. MOŞIU: Să se fixeze un termen limită, 1 octombrie spre exemplu.
DL. BONCEA: Nu puetm să le luăm banii în avans până la 1 octombrie, atâta
timp cât noi le dăm acord de funcţionare pe maxim 30 de zile. Nu putem să le luăm în
avans decât tot pe 30 de zile.
DL. PRIMAR: Da e corect. Din lună în lună cu un avans de 30 de zile.
DL. BONCEA : Şi termenul să fie de 31 martie, că asta a fost propunerea.
DL. CIUHANDU: Dacă vă uitaţi bine pe proiectul de hotărâre, modificăm art. 1
pentru că art. 2 prevede acest lucru. „Emiterea Acordului de funcţionare ambulant se va
face cu respectarea HCL 43/2011, pe maxim 30 de zile si cu achitarea anticipata a
taxelor de ocupare”
Deci art. 2 prevede achitarea anticipată. Modificăm doar art. 1 să nu se prevadă
până la 31.12.2012.
DL. BONCEA: Dacă eşti de acord Romaniţa să propunem astfel art. 1:
„ Aprobarea funcţionării teraselor sezoniere pentru anul 2013 amplasate pe
domeniul public din Piaţa Unirii în urma câştigării licitaţiei din 24.05.2012 societăţilor
care şi-au îndeplinit toate obligaţiile financiare faţă de bugetul local, şi care au achitat
taxele aferente ocupării domeniului public aferente anului 2012 şi care pot să prezinte
certificat fiscal că nu au datorii la zi către bugetul local”.
D-NA JUMANCA: Da e corect.
DL. MOŞIU: Se specifică certificatul fiscal şi atunci se subînţelege că au plătit taxele la
zi.
DL. BONCEA: Se subînţelege că au plătit chiar mai mult decât până la 31.12.2012 ci
chiar pâna la ziua în care au solicitat.
DL. CIUHANDU: Anul trecut cum plăteau? Pe bază de factură?
DL. SECRETAR: Anul trecut s-a făcut o licitaţie şi au plătit până la sfârşitul sezonului.
Au plătit pe bază de factură, normal.
DL. CIHANDU: Şi factura respectivă dacă nu e achitată e în evidenţă la dl. Bodo?
DL. SECRETAR: Da şi nu au plătit.
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DL ORZA: Ani de zile a fost aceeaşi situaţie, au fost oameni corecţi, oneşti, care şi-au
plătit factura la zi şi alţii care au datorii şi astăzi. Probabil se vor regăsi printre deţinătorii
de terase şi aceia pentru că vor veni în final să plătească pentru că nu vor dpri să le ia
altul locaţia. Acuma se merge cu o măsură coercitivă împotriva lor şi nu se mai acceptă,
pentru că până la urmă spiritul plăţii până la 31. 12 era unul moral, în sensul că sezonul se
termina în octombrie şi mai avea 2 luni timp datoria.
DL. MOŞIU: Va plăti penalităţi, sau aşa ar trebui, din moment ce s-a emis factura. Deci
cu certificat fiscal la zi, asta e propunerea.
D-NA JUMANCA: Exact.
DL. MOŞIU: Supun la vot amendamentul. Iniţiez procedura de vot:
-20 voturi pentru
-1 abţinere
?: În condiţiile acestea trebuie prevăzut un termen până la care se fac solicitările
de prelungire, că certificat fiscal la zi înseamnă că pot veni în septembrie.
Dl. PRIMAR: Practic vorbind, vor fi 7 locuri care nu se vor ocupa decat pe baza
acestui amendament.. In momentul in care va aparea Hotararea de Consiliu Local cu
certitudine vor fi interesati toti sa vina si sa indeplineasca conditiile. Noi vom fixa un
termen operativ: pana la data de ... se depun solicitarile...
Dl. ORZA: Sunt interesat cam cati au datorii ?
D-ra MITROFAN: In momentul de fata sunt 5 firme din 13. Nu exista terase deschise in
Piata Unirii in momentul de fata. Sunt terasele din fata punctului de lucru, nu cele
castigate la licitatie. In fata punctului de lucru se atribuie.
Dl. MOSIU: Votam. In ansamblu cu specificarea ca au nevoie de certificat fiscal la zi.
Cine este pentru ?
- 23 voturi pentru

PUNCTUL 9 ALORDINEI DE ZI
9. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare şi
Funcţionare a Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara aprobat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 441/2010.
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Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
-23 voturi pentru
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI
10. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social la S.C. DRUMURI
MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A.
Dl. DIACONU: Amendamentul se refera la suma de majorare a capitalului social care
va solicit sa aprobati sa fie de 4 milioane lei.
Dl. SECRETAR: Trebuie sa aprobam inainte primul punct de la suplimentare, bugetul.
Dl. DIACONU: Nu! E foarte bine asa pentru ca e proiect de hotarare care spune ca
conditia este asigurarea in bugetul local a sursei de finantare.
Dl. PRIMAR: Daca se modifica suma, atunci rectificarea de buget trebuie sa fie in acord
cu noua suma. In proiectul de hotarare apare o majorare de capital cu 5 milioane de lei si
amendamentul este ca majorarea sa se faca cu 4 milioane de lei. Rectificarea de buget
trebuie sa fie facuta in acord cu aceasta suma dar in textul hotararii se prevede ca ea se
pune in aplicare doar dupa ce se asigura prevedere bugetara, drept urmare se respecta
legea in aceasta privinta.
Dl. DIACONU: Amendamentul ar fi de suma de 4 milioane de lei iar art. 2 spune ca in
urma majorarii capitalului social total subscris va fi de 8 176 430 lei impartiti in numarul
de actiuni nominative a cate 2,5 lei fiecare.
Dl. PRIMAR: Numarul de actiuni nu se modifica, aceasta majorare de capital este
necesara pentru ca SDM-ul este intr-o situatie economica critica. Are de platit datorii si
daca nu le plateste va intra in executare silita.
5 milioane cat apare in proiect este prea mult. 4 milioane cred ca este o suma
potrivita si v-as ruga sa sustineti amendamentul.
Dl. MOSIU: Cine este pentru amendament?
- 21 voturi penru
- 1 abtinere
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
-22 voturi pentru

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI
11. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş a spaţiului în
suprafaţă de 930,65 mp situat în Căminul nr. 2 al Colegiului Tehnic „HENRI
COANDĂ”, situat în Timişoara, str. Brediceanu nr. 37, în vederea desfăşurării
activităţii Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională „Speranţa”.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
-23 voturi pentru
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- 1 abtinere

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI
12. Proiect de hotărâre privind transferarea activităţii medicale a Clinicii de DermatoVenerologie, laboratorului şi a Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului
Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, în Căminul cu P+4E al Colegiului Tehnic
„Ion I.C. Brătianu”, situat în Timişoara, str. Daliei nr.13.
Dl. CIUHANDU: Ma simt dator sa iau cuvantul pentru ca a fost un punct foarte
mediatizat in ultimele saptamani si cred ca noi trebuie sa decidem ce este mai bine pentru
individ, pentru cetatenii care ajung acolo. Stiti ca colegii mei ne-am manifestat public
pentru a fi impotriva mutarii clinicii din zona in care se afla acuma, tocmai pentru ca am
vazut ca exista niste dispute care nu s-au materializat nici astazi.
Daca veti aproba amendamentul pe care eu vreau sa-l fac la acest proiect atunci
cred ca putem gasi o solutie impreuna ca lucrurile sa mearga in sensul pozitiv.
La art. 1 .- Se aproba transferul activitatii medicale a Clinicii de DermatoVenerologie, Laboratorul si Ambulatoriul de specialitate din imobilul situat in Timisoara
str. Marasesti nr. 5, str. Sf.Rozalia nr. 1 in Caminul cu P+4E al Colegiului Tehnic
I.C.Bratianu situat in Timisoara, str. Daliei nr. 17, inscris in CF nr. 41 95 86 – Timisoara,
top 29066 proprietatea publica a mun. Timisoara,dupa amenajarea spatiului la standardele
specifice activitatii medicale si obtinerea tuturor avizelor si autorizatiilor impuse de
legislatia aplicabila.
Eu vreau sa fiu convins ca si consilier ca abia in momentul in care acea clinica
corespunde din toate punctele de vedere si are toate avizele, pacientii vor putea fi mutati
acolo.
Dl. PRIMAR: Eu nu pot decat sa salut faptul ca ati pus in prim-plan grija fata de
pacienti, si va sigur pe toti a in noua locatie, dupa ce va fi amenajata corespunzator,
pacienti vor avea parte de cu totul alte conditii fata de cele actuale.
In prezent, saloanele sunt de 8 paturi, cu trecere din unul in altul dupa modelul
vagon.
Consiliul Local al municipiului Timisoara este abilitat sa hotarasca ce este bine pentru
cetateni, noi suntem votati de catre cetateni, aici nu este mahala, nu este curtea spitalului
unde dumneavoastra sa faceti circul pe care il faceti de o saptamana, va rog sa fiti
civilizati. Cereti sa luati cuvantul si vorbiti cand vi se da cuvantul. Ati dovedit o totala
lipsa de respect fata de cetatenii acestui oras. Cred ca ceea ce a propus domnul consilier
Ciuhandu este de bun simt si vadeste o preocupare pentru mai binele uneia din clinicile
din Timisoara.
Voi cere si pompierilor si celor care mai dau avize de functionare sa verifice daca
acolo sunt indeplinite conditiile antiincendiu.
Daca doriti sa luati cuvantul cereti asta presedintelui de sedinta care va supune la
vot, conform regulamentului de functionare al Consiliului Local.
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Dl. STOIA: Consider ca in spatele acestui protest se ascund niste lucruri foarte
mercantile si foarte usor de rezolvat si in noua locatie unde veti avea acelasi numar de
cabinete pe care il aveti si aici.
Dl. MOSIU: Supun la vot daca sunteti de acord domnului director Solovan.
Dl. SOLOVAN: Sunt doar sef de sectie, dr. Solovan. Referitor la aceata mutare care a
venit ca si o surpriza. Daca ati fost alesi, nu ams esizat pe agenda dumneavoastra
electorala aceasta idee de a muta clinica de deramtologie. Care este problema
dermatologiei, nu este o cladire revendicata, este in administratia primariei. Sunt alte 4-5
clinici revendicate la care platiti chirie. Este acelasi text de care nu tineti cont si nu
inteleg , daca am investit in acea clinica, dat banii pe garla si acuma investiti din nou intrun bloc de nefamilisti facut din prefabricate. Cati bani o sa bagati acolo ?
Referitor la acele personalitati cu care ati vizitat spitalul, respectiv Consiliul de
Administratie. Nu stiu ce calitate au domniile lor sa ia o astfel de decizie.
Eu sunt membru UEMS(Uniunea europeana a specialitatilor medicale) – este
forul care stabiliste continutul, modul de desfasurare a activitatii medicale, criteriile si
normele. Care ar fi acel expert care ia astfel de decizii ?
Nu este doar Clinica de Dermato-Venerologie, este Clinica Universitara de
Dermato-Venerologie si are si atributii didactice. Avem o sala de curs care nu se compara
cu cea ce ni s-a recomandat in acel bloc de nafamilisti, o camera in care punem 40 de
scaune si facem microcursuri.
Eu sunt acela pe care l-a tot injosit domnul Robu in presa, ca este delirant, ca nu
are calitati s.a.m.d.
Dl. SIMONIS: Am inteles ca d-vs sunteti singurul specialist din judet pe astfel de
probleme.Spuneati ca in programa electorala nu se ragaseste. Niciodata un primar sau un
consiliu local nu face doar ce este intr-un program electoral.
Spuneati ca s-a investit in acea clinica. Banii investiti raman in acea clinica.
Referitor la salile mici de cursuri, pe mine ca si ales local in primul rand ma intereseaza
pacientii si confortul pacientilor si dupa aceea confortul doctorilor si marimea salii in
care isi fac cursurile.
Am fost si in cladirea dermato si in cladirea Tibiscus, cladirea de la Tibiscus
acum arata mai bine decat cealalta care este cu holuri inguste , cu 8 paturi si cu trecere
dintr-o camera intr-alta.
Nu inteleg care este problema? Parca ati bagat banii dumneavoastra acolo !
Dl. SOLOVAN: Sunt banii cetatenilor.
Dl. SIMONIS: Care raman intr-o cladire a cetatenilor, a patrimoniului orasului si
investim din nou alti bani intr-o alta cladire mult mai performanta pe care o puteti folosi
dumneavoastra.
Dl. SOLOVAN: De ce nu faceti un spital nou atunci?
Dl. SIMONIS: La parterul acelei cladiri are loc chiar Policlinica 3 care este in situatia in
care dumneavoastra spuneati acum jumatate de minut...
Dl SOLOVAN: În Complexul studenţesc mai e o policlinică, care e distribuţia acestor
unităţi pe teritoriu? Deci rezolvaţi-o pe aceea.
Dl. SIMONIS: Eu vă spun că policlinica 3 care este într-o situaţie gravă în momentul de
faţă intră şi ea în acea clădire a dvs. Nu trebuie neaparat să aveţi 4-5 nivele.
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Dl SOLOVAN: Tot vorbiţi de saloane. Da dar ca să le umpleţi acele saloane pacienţii
trebuie să ajungă la clinică. Accesul şi adresabilitatea sunt foarte scăzute acolo.
Dl. SIMONIS: Eu vreau să-mi spuneţi câte clinici de dermato-venerice din lume, în
ţările civilzate sunt în centrul oraşului pe bulevardul principal al oraşului?
Dl SOLOVAN: Szeghed, Viena, Londra, Munchen.
Dl. SIMONIS: Mă îndoiesc, poate la Szeghed.
Dl SOLOVAN: Atunci înseamnă că nu aţi mers mai mult de 50 de km.
Dl. PRIMAR: Cred că dacă pentru unii dintre dvs. Stimaţi consilieri nu au fost clare,
cred că după această argumentare au devenit foarte clare. Deci din moment ce Consiliul
de Administraţie al Spitalului Municipal, conducerea d-lui profesor şi a celorlalţi
concitadini reprezentanţi ai corpului medical prezenţi în sală s-a pronunţat în unanimitate
pentru această mutare considerând că sunt condiţii mult mai bune, dacă reprezentanţii
Direcţiei de Sănătate Publică au afirmat că acolo sunt cu adevărat condiţii pentru
fluxurile medicale aşa cum sunt ele cerute, pentru că nu eu am spus că sunt condiţii mai
bune.
Dl SOLOVAN: Sunt abia 2 intrări acolo. La noi sunt 5.
Dl. PRIMAR: Putem să vorbim? d-le profesor suntem amândoi universitari.
Dl SOLOVAN: Nu mai sunt profesor că mi-aţi luat titlul dvs.
Dl. PRIMAR: Vi-l luaţi singur d-le profesor prin atitudinea pe care o aveţi. Chiar nu vă
daţi seama că intraţi într-un ridicol care nu vă onorează? Când aveţi ceva de spus, Vorbiţi
dar nu mai întrerupeţi vorbitorii.
Dl SOLOVAN: Nu sunt obişnuit cu şedinţele acestea.
Dl. PRIMAR: Dacă nu sunteţi obişnuit, obişnuiţi-vă că cu cred că vă e greu, aţi învăţat
lucruri mai grele decât acesta presupun. Pot să continuu? Că noi am fost de acord să
aveţi acces la microfon să spuneţi punctul de vedere. Ce argumente s-au adus aici?
Niciunul care să ţină de grija pentru pacienţi, acea clădire este pe strada Daliei, la 5
minute de Universitatea de Medicină, la 5 minute de Palatul Administrativ al judeţului.
Să fim oameni serioşi, e un loc marginal acesta? E un loc foarte bun din toate punctele
de vedere după cum au spus medicii care au vizitat clădirea. Eu nu am făcut decât să îmi
însuşesc punctul de vedere al medicilor care nu întâmplător sunt în poziţii de decizie în
conducerea spitalului Municipal de care aparţine această clinică de dermatologie si in
Consiliul de administratie al Spitalului Municipal in care se iau toate deciziile obligatorii
inclusiv pentru Clinica de dermatologie. Tocmai am primit de la concitadinii nostri,
proprietari ai cladirii unde functioneaza Policlinica 3 o instiintare ca trebuie sa platim 7
euro/mp. Nu este oare o dovada de preocupare pentru conditiile pentru care functioneaza
unitatile medicale a Timisoarei , sa mutam si aceasta Policlinica in acea cladire, dupa ce o
amenajam?
Sunt total de acord ca avem probleme si ca mutarea rezolva o mica parte. Noi avem de
construit in Timisoara o platforma spitaliceasca unde vom concentra tot ce tine de
unitatile spitalicesti ale mun. Timisoara si ne vom despinde de aceasta incastrare pe care
o avem in istorie.
Nu mai duceti in derizoriu acea cladire spunand :” E un camin” . Acolo a
functionat o universitate „TIBISCUS” si acea cladire poate fi amenajata pentru a
functiona foarte bine.
Din pacate, cand v-am invitat sa veniti alaturi de mine, de dl. Prof. Mazilu, directorul
Spitalului Municipal, de dl. Ovidiu Branzan fost ministru al sanatatii, de d-na dr.
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Lighezan sefa Laboratorului Spitalului Municipal sa vedem la fata locului ce nu-i bine
acolo?
Dumneavoastra ati avut impolitetea nici sa nu ne spuneti ca nu veniti, nici sa
raspundeti la telefon. Ati crezut ca se rezolva problema scandand lozinci si dezinformand
cetatenii ?
Dl. SOLOVAN: Tocmai ati spus ca aveti probleme cu Policlinica pentru 7 euro/mp. deci
nu cu Clinica de dermatologie. Mai exista alte 4 clinici la care platiti deja chirie.Aia nu
este o problema?
Dl. PRIMAR: Este o problema dar va spun cum o vom rezolva. Este problema noastra a
Consiliului Local si inclusiv a primarului.
Mai sunt multe probleme despre care nu am vorbit in campania electorala.
Dl. SOLOVAN: Nu stiu cum a functionat acolo o universitate mai ales daca aveti
pretentia de oras european.
Dl. ORZA: Am regretat atmosfera de confruntare care a aparut in viata orasului si in
viata politica pentru ca tot genul asta de inflamare nu a facut decat sa creasca ambitia de
a se impune un punct de vedere. Lasand la o parte argumentele care ar putea sa duca la o
situatie constructiva, in momentul cand am preluat spitalele in urma cu cativa ani a avut
loc o discutie foarte larga si au fost invitati rectorii universitatii de profil, Directia
Sanitara, Directia de Sanatate Publica, directorii de spitale de la acea vreme si tot corpul
medical de decizie sau nu legat de asta.
S-au stabilit atunci care sunt necesitatile imediate si stim cu totii ca in Timisoara ,
marea problema a spitalelor este faptul ca se regasesc foarte multe dintre ele in spatii
pavilionare.Parte din aceste pavilioane duc la cresterea unor cheltuieli prin faptul ca ele
sunt raspandite ca functiuni medicale, ca si circuite medicale pe diverse zone din oras.
O alta problema este faptul ca in urma legii retrocedarilor diverse persoane au
devenit proprietari, au revandut si se plateste chirie la ele.
Totul a fost prea tensionat ca si discutie si ma frapeaza ca in momentul cand a
avut loc analiza problemelor imediate, subiectul dermato nu aparea acolo.
Ar trebui sa vedem cum putem face ca lucrurile sa fie lamurite si sa se
detensioneze.
Poate ca ideea domnului Ovidiu Ciuhandu ar putea fi una din cle mai bune. Nu stiu
pentru ca nu s-a dezbatut corect problema asta.
Dl. HERZOG: De ce apare aceasta mutare a Clincii de dermatologie ca priorotate in
programul administratiei timisorene atata timp cat sunt alte clinici unde se plateste
chirie?
Dl. PRIMAR: Consideram ca aceasta cladire este potrivita pentru aceasta clinica, pentru
Policlinica 3 si pentru laboratorul Spitalului Municipal care functioneaza in cladirea de
pe str. Marasesti. S-a facut o analiza preliminara si aceasta cladire ar putea gazdui , in
conditii optime din punct de vedere medicalo-economic, aceste 3 unitati medicale.
Acea cladire de pe str. Marasesti nu o sa ramana cu lacatul pus, ea va fi folosita pentru a
gazdui centru culturale straine, un centru pentru tineret si un numar de consulate.
Cred ca pentru Timisoara este de interes sa asigure conditii cat mai bune pentru actul
medical si asiguram conditii mai bune pentru bolnavi.
Avem si preocuparea de a tine Timisoara in prim-plan chiar de a ridica orasul
nostru si in aceasta privinta a aducerii aici a cat mai multor reprezentante culturale si
diplomatice straine.
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Vom folosi tot ce s-a investit, nimic nu se arunca.
Consiliul local hotaraste si ne strangem mana.
Dl.SOLOVAN: La acea intalnire eu am confirmat prin telefon ca nu ma duc. Referitor la
consulate, sunt consulate onorifice si avem obligatia sa le dam incaperi si cladiri?
Dl. PRIMAR: Dumneavoastra ati facut insinuari ca nu stiu ce interese imobiliare ar
exista vreau sa va spun ca primordial, in valorificarea acelei cladiri va fi sa instalam acolo
institutiile despre care v-am vorbit. Tot publice si ele. Ca sa nu aveti nelinisti.
Dl. BARSASTEANU: Eu ma bucur de aceasta discutie. Sper sa generam o discutie
serioasa despre sanatatea timisorenilor. Din pacate in ultimii 20 de ani, sanatatea
timisorenilor nu a mai fost pe tapet.
In urma cu 17 ani s-a generat un proiect pentru un nou spital municipal, a fost finantat o
perioada s-a oprit apoi, a fost trecut din patrimoniul ministerului in patrimoniul primariei
cu intentia de a se face un parteneriat public-privat si de a se realiza o unitate de elita a
sistemului de sanatate din Timisoara.
Din pacate administratia anterioara nu a gestionat foarte bine aceasta oportunitate
si am fost nevoiti sa trecem inapoi Spitalul in administrarea Ministerului Sanatatii cu
promisiunea ca se va finanta si realiza un institut oncologic care ar fi rezolvat foarte
multe din problemele de sanatate ale Timisoarei.
S-au cheltuit sume importante pentru mentinerea in conservare a acestei unitati, sau devalizat o serie de investitii care s-au facut si am ajuns in situatia in care acum nu
este pe prioritatea guvernului si a administratiei locale, realizarea unei unitati de elita.
Noi avem foarte multe probleme serioase in administrarea Spitalului Municipal cu
multe locatii, cu cheltuieli prostesti in anumite zone.
Eu sunt de acord ca locatia in care se doreste mutarea acestei unitati este o solutie
pentru moment dar trebuie neaparat sa generam o strategie unitara vis-a-vis de toate
unitatile din arealul Timisoarei astfel incat sa avem o privire clara pentru a putea sa
aducem snatatea timisorenilor la nivelul anilor 2013. De aceea nu sunt impotriva acestei
unitati in contextul in care este o situatie clara si aceasta unitate ca si multele altele pe
care le avem sa faca parte dintr-un ansamblu pe care sa il putem aduce la un nivel
competitiv pentru anii in care traim.
Dl. ORZA : Spitalul municipal a intrat intr-unparteneriat public-privat care nu a putut
avea loc cu un investitor strategic pentru ca legislatia din Romania asa bine a fost facuta
iar legislatia medicala pe care partenerul o dorea prin garantarea platii serviciilor
medicale nu s-a putut realiza prin Directia de Sanatate si nici prin Minister.
D-na SARACAN: As vrea sa aflu si punctul de vedere al d-lui manager Mazilu.
Dl. MAZILU: Multe din lucruri s-au spus, ca si manager al spitalului cred ca preluarea
din strada Daliei ar putea fi o oportunitate pentru spital pentru ca vom ajunge la o cladire
care sa indeplineasca standardele. Din acest punct de vedere eu ca manager imi asum
acest proiect.
Pe langa subiectul Clinicii de dermato-venerologie cred ca trebuie precizata si
pozitia laboratorului care deserveste o mare parte din Spitalul Municipal Timisoara ,
laborator care se afla tot in cladirea respectiva si care in momentul de fata nu poate
indeplini necesarul de spatiu si de circuite astfel incat sa intram pe normativele de
reglementare.Cred ca gazduirea Policlinicii nr. 3 a carui gazduire ar insemna un efort
nejustificat pentru spital sau pentru primarie. Eu cred ca o policlinica 3 si un laborator in
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care nu putem functiona corespunzator, cred ca este un proiect benefic pentru spital si va
rezulta un corp de cladire superior multor cladiri pe care noi le avem in momentul de fata
in administrare.
Imi exprim speranta ca vom putea ca din acrediterea laboratorului in combinatie
cu Policlinica sa intram intr-o relatie contractuala care sa permita si obtinerea unei
finantari deloc de neglijat pentru spital. Eu va multumesc si cred ca lucrurile vor merge
bine pentru spitalul municipal.
Dl. MOSIU: Supun la vot amendamentul domnului Ciuhandu specificand ca prima data
se amenajeaza clinica in str. Daliei nr. 13, si parcarea si apoi se trece la mutare. Cine este
pentru?
- 23 voturi pentru
Cine este pentru punctul 12 in ansamblu ?
- 23 voturi pentru
- 1 abtinere
Dl. PRIMAR: Eu vreau sa va multumesc stimati consilieri municipali pentru ceea ce ati
facut astazi si cred ca ceea ce ati facut astazi va onoreaza.
Pe membri corpului medical de la clinica de dermatologie ii asigur ca vor fi multumiti de
noile conditii, vor merge la mai bine.
PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI
13. Proiect de hotărâre privind acordarea de Burse şcolare pentru elevii din unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat din Timişoara.
Dl. PETRISOR: Propun introducerea unui art. 2 – Pentru anul financiar 2013
cunatumurile burselor scolare pentru cele patru categorii:performanta, merit,
studiu si sociale vor fi de 100, 70, 60 si respectiv 65 lei/ luna aceste burse fiind
acordate pe perioada anului scolar – 9 luni cu exceptia categoriei de burse sociale
acre se acorda pe toata perioada anului calendaristic si anume pe 12 luni.
Dl. MOSIU: Cine este pentru amendament ?
- 23 voturi pentru
- 1 abtinere
Cine este pentru proiect in intregime ?
-24 voturi pentru
- 1 abtinere
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului contractului de închiriere pentru
suprafeţele locative cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.
DL. SANDU: Doresc sa fac trei amendamente :
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-primul amendament se refera la art. 5 – plata chiriei se face lunar in primele 3
zile lucratoare ale fiecarei luni. As propue aici un termen de 5 zile lucratoare, fiind vorba
de spatii comerciale se poate ca respectivii sa fie in diferite deplasari. 5 zile este un
termen rezonabil care nu ne incurca prea mult si nici nu ne va pune in situatia de a fi rauplatnici.
- al doilea amendament se refera la art. 8, punctul g in care in mod normal
locatorului i se cere sa comunice cu cel putin 90 de zile inainte de eliberare intentia de a
renunta la contract; se specifica ca locatarul va datora chiria pe o perioada de cel putin 3
luni de la data notificarii. Cred ca este suficient si normal sa solicitam fix chiria pentru 3
luni de la data notificarii eliminand orice posibilitate de interpretare. De la data notificarii
termenul de 3 luni in care va mai achita chiria indiferent ca sta sau paraseste spatiul.
Se elimina “cel putin” . Va datora chiria pe o perioada de 3 luni de la data
notificarii.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
- 23 voturi pentru
- 1 abtinere
Dl. SANDU: Al doilea amendament, la art. 17, se prevede ca in cazul rezilierii sau
incetarii contractului de inchiriere, chiriasul nu va putea emite pretentii privind
restituirea sumelor investite in perioada contractului. Avand in vedere ca la art. 15 se
prevede ca contractul poate inceta si din cauze care nu tin de vina chiriasului (vanzarea
spatiului de catre Consiliul Local, sau schimbarea destinatiei, cred ca este normal ca daca
omul a investit sau societatea respectiva a investit o anumita suma bazandu-se pe o durata
a contractului daca aceasta durata i se scurteaza sa poata beneficia in cuantum
proportional de o recuperare a investitiei. In acest sens as modifica art. 17 – “ In cazul
rezilierii sau incetarii contratului de inchiriere din alte cause decat vina chiriasului
acesta va putea emite pretentii privind restituirea sumelor investite pe perioada
contractului pentru diferite lucrari de intretinere si amenajari ale spatiului inchiriat.Aceste
pretentii nu vor putea fi emise in cazul in care contractul se reziliaza din vina chiriasului.”
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
- 16 voturi pentru
- 1 vot impotriva
- 3 abtineri
D-NA JUMANCA: Se propune introducerea in modelul contractului cadru de inchiriere
a art. 18 – “Locatarul recunoaste dreptul locatorului de a recurge imediat la
procedura prevazuta de cap. 2 din Titlul 11 Cod Procedura Civila privind
procedura de evacuare conform dispozitiilor art. 1037 – C.Pr.Civ.”
Toate celelalte articole ale contractului se renumeroteaza in mod corespunzator.
Dl. MOSIU: Cine este pentru amendament ?
-22 voturi pentru
Cine este pentru punctul 14 in ansamblu ?
-24 voturi pentru
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI
15. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului
Timişoara, a terenului situat în str. Zurich nr. 2, înscris în C.F. nr. 13050 – col.
Timişoara nr. top 4632, convertit în C.F. nr. 405393 – Timişoara nr. cad/ top
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405393, aferent imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza Legii
nr.112/1995.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
-22 voturi pentru
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI
16. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara Splaiul
N. Titulescu nr. 15.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
-23 voturi pentru
PUNCTUL 17 AL ORIDNEI DE ZI
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică deschisă
a unei parcele de teren în suprafaţă de 10.000 mp., în vederea realizării unei
unităţi industriale sau de servicii de logistică în Parcul Industrial Freidorf,
Timişoara.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
-23 voturi pentru
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI
18. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea funciară a imobilului LOT NR.1
având suprafaţa de 6210 mp.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
- 22 voturi pentru
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI
19. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a cotei de ½, din spaţiile cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD 4, la preţul de 18.000 USD şi SAD 5,
la preţul de 10.000 USD, situate în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.4.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
- 24 voturi pentru
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PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a
terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către, Păşcălău
Gheorghe şi Păşcălău Daniela.

Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
-23 voturi pentru
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea casãrii garajelor nr. 10 şi 11 situate în
Timişoara, str. Aurel Popovici nr. 10, înscrise în CF 422779-C1-U3, respectiv CF
422779-C1-U4.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
- 20 voturi pentru
PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI
22. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentelor 25 şi 35 din str. Miloia
bl.B1 sc.A , apartamentelor 15, 16 şi 25 situate în str. Miloia bl.B1 sc.B,
apartamentul 2 din str. Miloia bl.B2 apartamentul 7 din str. Miloia bl.B5 şi ap.15
din str Miloia bl.B6.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
- 23 voturi pentru
PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI
23. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare a Curţii de Conturi
a României, Camera de Conturi a Judeţului Timiş instituit asupra imobilului din
Timişoara, Bv. Republicii nr. 6, înscris în CF nr. 415725-C1-U17.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
- 23 voturi pentru
PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara – prin
Grădina Zoologică Timişoara la organizaţia ISIS (International Species
Information System) şi a plăţii taxei anuale de membru.
Dl. MOSIU: Cat e taxa?
Dl. BERE : Exista doua moduri in care se calculeaza taxa:- in functie de numarul de
vizitatori, avand in vedere ca am avut 99 000 de vizitatori anul trecut – 500 $
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A doua optiune este 0,15% din bugetul alocat pentru Gradina Zoologica dar nu
mai mic de 500 $.
Va recomand optiunea a doua pentru a plati aceasta taxa.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
- 22 voturi pentru
PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI
25. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr.
388/30.09.2008 privind aprobarea asocierii Municipiului Timişoara ca membru
fondator al Asociaţiei „Societatea Metropolitană de Transport Timişoara”.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
- 24 voturi pentru
PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI
26. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al Municipiului Timişoara
a sumelor necesare pentru organizarea „Zilelor Energiei 2013”.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
- 21 voturi pentru
- 1 abtinere
PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI
27. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent a trei
clădiri, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2013, Fundaţiei „Pentru Voi”.
Dl. MOSIU: Cine este pentru ?
- 22 voturi pentru
PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent
clădirii situate în Timişoara str. Gheorghe Lazăr nr. 10-12 datorat bugetului local al
Municipiului Timişoara pentru anul fiscal 2013, Uniunii Adam Muller
Guttenbrunn.
Dl. MOŞIU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -14 voturi pentru
- 2 abtineri
- 1 vot impotriva
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PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind interzicerea comercializării pe raza municipiului
Timişoara a produsului chimic cunoscut sub denumirea de Aurolac.
Dna. OLTEANU: Solicit retragerea acestui punct de pe ordinea de zi.
Dl. ORZA: Dacă facem proiect de hotărâre să nu mai venim cu termeni din aceştia de
cartier. Adică să găsim denumirea chimică.
Dna. OLTEANU: Nu există denumire chimică şi de aceea până o identificăm mai bine
să retragem acest punct de pe ordinea de zi.
Dl. BOGDAN: El nu există, ca şi terminologie e bronz aluminiu de fapt. Denumirea
comercială care nici aceea nu e o denumire chimică că e format din mai mulţi compuşi
chimici.
Dl. SECRETAR: Nu mai retrageţi acum nimic. Punctul a fost pus pe ordinea de zi.
Dacă vroiaţi să retrageţi puteaţi conform procedurii şi regulamentului să-l retrageţi
înainte de şedinţă. Un domn consilier a făcut această propunere. Dreptul de a face
propuneri de hotărâri îl au consilierii şi dl. Primar. Nu putem acum să luăm în derâdere
propunerea. Eu l-am întrebat pe dl. Ţoancă vă menţineţi punctul de vedere? Mi-a zis da.
Zic: care e actul normativ care iţi dă ţie dreptul să interzici vânzarea? La mine la Şuştra
se spunea bronz aluminiu. A spus domnule, noi trebui să stârpim aurolacii aici în
Timişoara şi zice: eu ca iniţiativă am această iniţiativă să interzic comercializarea. Fac o
paranteză. Pe vremea vechiului regim vă spun că am fost ameninţat şi am zis că aici e
cazul să o spun că voi fi dat la ANI că sunt incompatibil. După cum ştiţi un secretar la
art.116 spune: secretarul nu poate fi membru al unui partid politic sub sancţiunea
destituirii din funcţie. Şi declaraţia politică e următoarea: eu am fost membru că aşa am
fost ameninţat şi cred că s-a şi dus scrisoarea la ANI, am fost membru al Partidului
Comunist Român. Din prezidiu am făcut un sondaj, dl. Robu nu a fost, dl. Diaconu nu a
fost, dl. Stoia nu a fost. Dl. Preşedinte a fost. Am făcut investigaţii. Partidul Comunist
nici în momentul de faţă nu e scos în afara legii. Deci toţi care sunt membri ai Partidului
Comunist, toţi care sunteţi aleşi locali, înseamnă că faceţi parte din 2 partide dacă o luăm
după logica aceasta şi practic ar fi toată lumea incompatibilă. Declaraţia politică e
următoarea: îmi dau demisia din Partidului Comunist Român.
Dl. ORZA: Ce legătură are cu aurolacul?
Dl. SECRETAR: Pe vremea Partidului Comunist m-am ocupat de problemele
minorilor, aurolacilor că erau la Comisia de Minori. Şi s-a dat Hotărârea nr.2 din 1980 a
Consiliului Judeţean Timiş prin care se sancţiona comercializarea acestui produs
minorilor. Noi avem O.G. 2/2001 putem veni data viitoare cu o hotărâre din aceasta, că
trebuie făcut ceva eu sunt de acord cu asta, prin care să sancţioneze pe cei care vând, că
acesta nu dă la altul să cumpere care-şi dă cu punga, acela se duce îşi cumpără e clientul
lui permanent. Şi putem face.
Dl. SIMONIS: Există legea aceasta. DL. Ţoancă poate retrage proiectul prin mine?
Dl. SECRETAR: Eu spun că nu poate fi avizat din punct de vedere legal acest proiect.
Dl. STOIA: Apropo de Partidul Comunist Român la care făcea referire dl. Secretar, vă
amintesc o chestie interesantă. Marcel Răducanu un mare fotbalist de la Steaua a trimis o
vedere din Germania unui prieten şi vederea avea următorul conţinut: Trăiască Partidul
Comunist, Rămân! (Nu mai vin).
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Dna. SARACAN: Declaraţiile politice ale d-lui Secretar mă interesează mai puţin, sunt
incompatibile cu funcţia deţinută atâta timp cât în sală s-a supus la vot de două sau de trei
ori până iese votul care trebuie, dacă grupul consilierilor PSD vor să retragă proiectul,
discutăm degeaba. Proiectul probabil este corect dar nu este exprimat corect ce dorea dl.
Poenaru să exprime. E o iniţiativă mai veche pusă în operă greşit. Ne-ar fi ajutat punctul
de vedere al d-lui Secretar pentru o formulare mai bună a colegilor.
Dl. SECRETAR: Aveţi două note. Juridic e argumentat tot.
Dl. MOŞIU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -2 voturi pentru
- 8 voturi impotriva
- 2 abtineri
A picat.
PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi
structuri sportive cu secţii de discipline individuale şi acordarea contribuţiei
financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe anul 2013.
Dl. MOŞIU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi
structuri sportive cu echipe de jocuri sportive şi acordarea contribuţiei financiare
pentru susţinerea activităţii sportive pe anul 2013.
Dl. SIMONIS: Voi face un amendament cu referire la o poveste mult dezbătută data
trecută. Şi anume la echipa BC TIMBA care consider eu că dacă o ajutăm cu o sumă
modică, infimă în comparaţie cu ceea ce dăm noi echipei noastre de baschet, putem să-i
ajutăm să supravieţuiască. Propun alocarea unei contribuţii de 200 mii lei pe întregul an,
din care 100 mii pe semestrul 1, de vară, şi am şi identificat cei 100 de mii, urmând ca
cealaltă sută de mii să o identificăm undeva într-o rectificare ulterioară, 50 mii există în
buget ca fiind nealocaţi în momentul de faţă, deci practic nu sunt folosiţi niciunde, iar
pentru ceilalţi 50 de mii, după ce m-am consultat cu colegii din primărie, voi propune să
se reducă de la BCM DANZIO Timişoara, 20 mii din cei 300 mii deci nu poate influenţa
foarte tare şi câte 10 mii de la CS Fotbal CFR 1933, CS Şcolar BEGA Timişoara, şi
Liceul cu Program Sportiv Banatul. Astfel avem cei 100 mii lei pentru primul semestru
urmând ca la rectificarea următoare să mai adăugăm încă 100 mii lei.
Dl. ORZA: Colegul zicea de data trecută. Data trecută fiind anul trecut. Din câte ştiu eu
TIMBA a terminat pe locul 12, BCM pe locul 6. Cred că dacă anul trecut reuşeam
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finanţarea, ştiu bine că TIMBA şi-a dat sufletul cu BCM. Să încurce. Cred că strategic
dacă noi finanţăm şi reuşim să votăm să finanţăm 2 echipe, dacă gândim lucrurile, sigur
nu Consiliul Local ci oamenii care gestionează cele 2 cluburi într-un parteneriat, echipele
se pot sprijini una pe alta. Şi BC TIMBA să-şi dea sufletul ca restul şi să reuşim să
propulsăm pe una pe o poziţie mai bună.
Dl. HERZOG: Ce vreţi să facă blat?
Dl. ORZA: Nu să facă blat, dar BC TIMBA nu a fost ajutată. Şi e bine ca având 2
echipe, să se sprijine, să sprijire oraşul din punct de vedere baschetbalistic.
Dl. PRIMAR: Am o mare apreciere pentru performanţa reuşită de BC TIMBA. A reuşit
să rămână în LIGA I, s-a clasat pe o poziţie onorantă, poziţia 11, în condiţiile în care a
evoluat. Asta în primul rând. Apreciez eforul depus de cei care sunt în spatele acestui
club, pe baschetbalişti şi toată echipa tehnică. Pe de altă parte eu personal îmi păstrez
punctul de vedere, nu pot fi de acord cu această propunere având în vedere că se creează
în opinia mea un conflict cumva. Noi suntem membri asociaţi la un club şi dăm bani şi
unei alte echipe în acelaşi sport, echipă care este concurentă. Care sigur că şi ea face
cinste Timişoarei dar nu este echipa Consiliului Local. Şi apar 2 aspecte, sigur că noi nu
putem să promovăm ideea de blat între echipele Timişoarei pe motiv că le finanţăm pe
ambele şi cred că nu ne gândim şi nu se gândeşte nimeni la aşa ceva. Între ele va fi o
competiţie şi atunci este ca şi cum am ajuta un adversar al echipei Consiliului Local să
devină mai puternic şi până la urmă ar putea chiar acel adversar să încurce echipa noastră
la un moment dat încât spre exemplu să nu poată lua titlul sau să nu poată ocupa un loc
care să-i prezerve o participare într-un turneu final. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte,
creem un precedent, sunt şi alte sporturi, noi am fost obiectivi şi am mers pe principiul o
echipă într-un sport şi nu mai multe. Putem decide că susţinem echipa TIMBA. Şi nu
am nimic împotrivă dacă se consideră că ne-ar reprezenta mai bine sigur putem să
dizolvăm echipa cealaltă şi să susţinem această echipă. Dacă deschidem un precedent
sigur că şi mie îmi vine greu când mi se va solicita de către alte cluburi în alte sporturi să
promovez finanţarea şi a lor, să dau un răspuns negativ. Sigur, voi veni să vă propun să le
susţinem şi pe acelea dar atunci trebuie să promovăm echidistanţa şi schimbăm toată
filosofia pe care am aplicat-o până acum. Evident că eu nu mă supăr că apar astfel de
iniţiative după cum am şi discutat înainte, până la urmă este o diversitate de puncte de
vedere, dar gândesc diferit pe acest subiect şi personal, fără ca asta să însemne că nu aş
preţui la nivelul la care merită să fie preţuit clubul TIMBA, eu nu susţin acest
amendament. Dvs. Veţi hotărâ.
Dl. MOŞIU: Supun la vot amendamentul d-lui Simonis.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 18 voturi pentru
- 3 voturi impotriva
- 1 abtinere
Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
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PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asigurare cu titlu gratuit a
ordinii şi siguranţei publice încheiat între Asociaţia Club Sportiv ACS Poli
Timişoara şi Direcţia Poliţiei Locale.
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional de prelungire cu
un an a Convenţiei - anexa la H.C.L.M.T. nr. 217/ 26.05.2009, încheiată între
Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România
- filiala Timişoara.
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu un an a Convenţiei – anexă la
Hotărârea Consiliului Local nr. 137/24.04.2007, înceheiată între Municipiul
Timişoara şi Serviciul de Ajutor Maltez în România, Filiala Timişoara pentru
susţinerea serviciului social “ Cantina Socială Aurelian Balint” privind cazurile care
necesită transport la domiciliu a hranei, din Municipiul Timişoara.
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 21 voturi pentru
PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind acordarea premiilor Concursului studenţesc de idei –
PORŢILE ORAŞULUI.
Dl. SANDU: Extrem de lăudabilă iniţiativa aceasta de a pune studenţii de la Facultatea
de Arhitectură să gândească pentru viitorul şi dezvoltarea oraşului. Sincer personal am
rămas puţin dezamăgit de lucrările care au fost expuse şi o să vă explic şi de ce. Porţile
oraşului eu le-aş fi înţeles mai degrabă ca o privire de ansamblu asupra arterelor de
penetrare în oraş. Nu cred că ne interesa extrem de mult să punem la limita fizică a
oraşului o poartă un monument sau ceva de acest gen. Cred că mult mai interesant era să
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ne gândim ce este dincolo de această limită. Şi o să vă dau un simplu exemplu încercaţi
să vă închipuiţi intrarea dinspre Calea Şagului cum arată zona de la Casa Auto Timişoara
intersecţia cu CET până la pod. Indiferent ce monument am pune acolo există ceva acolo
pe pasarela aceea, intrarea arată jalnic, deci mă aşteptam ca soluţiile care vin din partea
acestor studenţi viitori arhitecţi să se refere la amenajarea întregii zone şi întregii
perspective din punctul de vedere al celui care pătrunde în oraş. Mă aşteptam să avem
soluţii de amenajare de coloristică, soluţii pentru arterele importante nu un singur
monument care oricum indiferent la ce nivel ar fi făcut nu schimbă ansamblul zonei.
Dl. PRIMAR: A fost un exerciţiu de imaginaţie, de creativitate pentru studenţii de la
Facultatea de Arhitectură, să propună idei de amenajare a porţilor de intrare. Nu este
niciun contract pe baza căruia aceste idei să facă obiectul unui proiect de execuţie. De la
bun început am anunţat că e un brainstorming, să vedem cam cum văd tinerii că ar putea
fi amenajate porţile de intrare în oraş, urmând ca în acest an sau în 2014, realişti fiind
ţinând seama că suntem la sfârşit de Aprilie şi de puţină vreme am ajuns să avem buget.
Vom ajunge să generăm un proiect de pus în practică de amenajare a intrării în oraş. Şi
acel proiect va trebui să cuprindă aşa cum aţi spus dvs. D-le Sandu tot ansamblul şi
numai o idee de poartă.
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Activităţi
economice nepoluante, activităţi agricole, depozitare, servicii”, C.F. nr. 420392,
nr.top 420392, DN 59A – extravilan Timişoara.
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Zonă industrială
cu caracter nepoluant, activităţi economico-comerciale, depozitare şi prestări
servicii”, Calea Aradului – Zona de Nord, parcele nr. top.426815, 426816, 426817,
244/1, 245, Timişoara.
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
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PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
68/27.03.2007 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul finanţărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activităţi nonprofit de interes
local.
Dl. DIACONU: Am o serie de amendamente care provin din dezbaterea publică de ieri. La cap.I lit.g)
cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie de
minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului; Nici o finanţare
nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total ale proiectului. Se înlocuieşte
procentul de 50% de cofinanţare.
Se modifică preambulul la Domeniu de aplicare prin introducerea sintagmei în
conformitate cu strategiile de tineret şi cultură. Astfel: Primaria Municipiului Timişoara
acordă o atenţie deosebită proiectelor de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi
internaţional,în conformitate cu strategiile de tineret şi cultură care să sprijine candidatura
Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii .
La Art. 13. se va înlocui “o treime” cu 20% si devine: În cazul în care un beneficiar
contractează, în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă
de la autoritatea finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi 20% din totalul fondurilor
publice alocate programelor aprobate anual în buget.
Art. 24. Documentaţia solicitanţilor va conţine următoarele acte:
Se înlocuieşte document financiar emis de către o instituţie bancară cu declaraţie pe
proprie răspundere şi devine lit. g), declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte
deţinerea disponibilitaţilor bănesti reprezentand cota proprie de finanţare a aplicantului.
De asemenea se modifică Capitolul IV – Organizarea şi funcţionarea comisiilor de
analiză a proiectelor. În locul comisiei. Se va înlocui denumirea membri cu experţi. Art.
27. va suna astefel: Comisiile de analiză a proiectelor (comisia de analiză a proiectelor
culturale şi comisia de analiză a proiectelor de/ pentru tineret) sunt formate din 5 experţi
şi vor fi numite prin dispoziţie a Primarului Municipiului Timişoara. Comisiile sunt legal
întrunite în prezenţa a minim trei membri.
Art.33 se modifică astfel: Decizia comisiei de analiză însoţită de rapoartele de evaluare
privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă va fi înaintată spre aprobare
sau nu, punctual, către Comisia V pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie
socială, turism, ecologie, sport şi culte a Consiliului Local al Municipiului Timisoara iar
apoi supusă votului în plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
La Capitolul V – Procedura evaluării şi selecţionării proiectelor. La 1 Eligibilitatea
programelor/ proiectelor/ acţiunilor culturale (condiţii cumulative)
Se introduce paragraful: conform criteriilor solicitate prin programul European.
Şi devine : Solicitantul, în elaborarea programelor / proiectelor şi/ sau acţiunilor culturale,
va ţine cont de faptul că Primăria şi Consiliul Local consideră importantă şi oportună
finanţarea proiectelor de anvergură, cu caracter regional, euroregional şi internaţional
care să sprijine candidatura Timişoarei la titlul de Capitală Europeană a Culturii conform
criteriilor solicitate prin programul European, şi se adauga :construirea şi restaurarea de
monumente de for public;
4. Cofinanţare, se modifică procentele privind contribuţia minimă a beneficiarului
respectiv:
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Orice finanţare nerambursabilă nu poate depăşi 70% din bugetul total al programului,
proiectului sau acţiunii culturale. Diferenţa se acoperă din resursele proprii ale
solicitantului sau ale partenerilor sau din alte surse, în afara celor ale municipiului
Timişoara.
Solicitanţii şi/ sau partenerii asigură contribuţia minimă de 30% din costul total al
programului, proiectului şi/ sau acţiunii culturale propus/e spre finanţare sub forma
contribuţiei în numerar şi/ sau natură; aportul în natură se cuantifică prin documente
justificative.
Se adaugă la Art. 37. ca si criterii de evaluare
2.5. În ce măsură proiectul este afectat de evntuale riscuri interne/ externe
2.6. Vizibilitatea proiectului.
Fiecare va fi punctat cu câte 5 puncte fiecare şi se recalculează punctajul.
De asemenea Anexa 10 privind obiectivele referitoare la activităţile de tineret se modifică
şi va avea următorul conţinut propus de către Consiliul Consultativ al Tinerilor:
Direcția strategică 1: - Educație și cultură
Acțiuni/activități prioritare:
a)
Activități de educație nonformală (mese rotunde, ateliere de lucru, festivaluri,
servicii de consiliere, activități de mentorat, târguri, stagii, cursuri, sesiuni de formare,
seminarii, simpozioane, dezbateri, campanii, caravane, centre de resurse, concursuri,
cluburi de tineret, tabere de vară etc.)
b )Activități de educație nonformale derulate de ONGT-uri în cadrul instituțiilor
educaționale
c)
Acțiuni/Activități pentru tineri care duc la dezvoltarea multiculturalității
Municipiului Timișoara
d)
Activități educaționale și culturale realizate de ONGT-uri cu parteneri din orașele
înfrățite cu Municipiul Timișoara.
e)
Activități interculturale pentru tineri
f)
Activități de promovare a tinerelor talente din Timișoara în domeniul artei și
culturii în spațiul european (nu se finanțează burse de studiu sau taxe de participare
individuale)
g)
Festivaluri, expoziții în domeniul artei și culturii
Direcția strategică 2: - Participare și voluntariat
Acțiuni/activități prioritare:
a)
Campanii de promovare a participării active a tinerilor în procesul decizional
b)
Activități care determină implicarea tinerilor în activități de voluntariat la nivelul
Municipiului Timișoara
c)
Activități de întărire și dezvoltare organizațională a ONGT-urilor din Timișoara
Direcția strategică 3: - Ocuparea forței de muncă și antreprenoriat
Acțiuni/Activități prioritare:
a)
Acțiuni/activități care au ca scop creșterea angajabilității tinerilor
b)
Activități ce consiliere și orientare profesională a tinerilor
c)
Activități de promovare a antreprenoriatului și de dezvoltare a abilităților
antreprenoriale ale tinerilor
d)
Activități de formare profesională pentru tineri
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Direcția strategică 4: - Sport
Acțiuni/Activități prioritare:
a)
Activități de promovare a sportului în rândul tinerilor
Direcția strategică 5: - Mediu i sănătate
Ac iuni/activită i prioritare:
a)
Ac iuni/activită i de ecologizare organizate de ONGT-uri
b)
Campanii de informare i stimulare a colectării selective a de eurilor
c)
Activită i de educa ie ecologică i pentru ecologie
d)
Activită i de educa ie în domeniul sănătă ii realizare de ONGT-uri
Direc ia strategică 6: - Incluziune socială
Ac iuni/Activită i prioritare:
a)
Încurajarea implicării tinerilor în politica de incluziune socială i în cooperarea
între responsabilii politici;
b)
Recunoa terea obstacolelor depă ite de tinerii defavoriza i, prin atribuirea de
facilită i acestor tineri;
c)
Promovarea accesului la servicii de calitate, de exemplu, transporturile, eincluziunea, sănătatea i servicii sociale;
d)
Promovarea structurilor de sprijin pentru tinerele familii.
Dl. MOŞIU: Supun la vot amendamentele.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
Aş dori la art.9 punctul j, cele 5% nu le-am auzit la dvs. Deci susţinerea debutului prin, să
se completeze: prin rezervarea de minim 5% din buget pentru proiecte noi. Acesta e
primul.
Al doilea. Aş dori să-i punem în temă pe domnii consilieri apropo de Comisia de experţi.
Deci esenţa acestui proiect ar fi desfiinţarea aportului consilierilor locali cărora le rămâne
doar sarcina de a vota ceea ce hotărăsc cei 5 experţi. Deci să-mi fie cu iertare ştiţi şi dvs
cum funcţionează Comisiile. Avem comisie de denumire străzi şi ne-am pomenit cu
strada Iepurelui. Comisie de circulaţie în care membrilor le place să circule pe interzis şi
acum e această comisie de analiză. Experţii nu sunt remuneraţi. Avem 500 de proiecte.
Dacă se alocă pentru fiecare 3 minute ar însemna 25 de ore de muncă. Fiecare proiect
trebuie evaluat după 14 liniuţe le aveţi în proiect. Deci eu nu ştiu acum cine sunt acei
experţi dl. Primar, care vin gratis la primărie sau oriunde altundeva să dezbată aceste
proiecte. Personal consider că e o comisie în plus, nu ştiu de unde a venit ideea şi chiar
dacă rămâne noi avem doleanţa ca cei de la Comisia V să fie invitaţi când va reuşi
această comisie de experţi să se adune şi să asistăm pentru că altfel vom bloca proiectele
sau se vor face ca şi până acum cu aportul clar majoritar al angajaţilor primăriei care
chiar cunosc mare parte din proiectele care sunt. Deci îmi menţin punctul de vedere
această comisie este inutilă având în vedere că nu va avea timp să analizaze sutele de
proiecte fără nici un leu.
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Dl. DIACONU: Reluăm acum aceeaşi discuţie pe care am avut-o ieri, Comisia V îşi
păstrează atributele de evaluare şi de selecţie nimeni nu ia nici un fel de atribut din
Comisia de Cultură dimpotrivă este un sprijin, Comisia de analiză este formată din
experţi este un sprijin transparent acordat evaluarii proiectelor de către Comisia V. Aşa
cum în tot regulamentul este clar specificat Comisia de analiză are rol simplu de a da un
raport de evaluare şi un punctaj asupra proiectelor. Toate ONG-urile prezente ieri la
dezbaterea publică au fost de acord că procesul de analiză a proiectelor în conformitate cu
grila prezentată în regulament trebuie să aparţină unor experţi în domeniul cultural
respectiv în domeniul de tineret cu sigur puterea de decizie de selecţie de evaluare pe care
Comisia V o are pentru că este cea care până la urmă trimite către plenul Consiliului
Local lista finală de proiecte evaluate. Am şi completat prin amendament ca să fie şi mai
clar că aveţi dreptul de a aproba sau nu şi punctual fiecare punct din lista de proiecte.
Dl. MOŞIU: Fac amendament ca noi să fim invitaţi în momentul în care această super
comisie se va aduna şi va dezbate aceste proiecte. Deci să fim invitaţi repet cred că e
foarte corect deci.
Dl. MOŞIU: Supun la vot amendamentele. Cele două.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind constituirea şi aprobarea Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret.
Dl. MOŞIU: În cadrul art.19 se va înlocui Fundaţia Judeţeană Pentru Tineret Timiş cu
Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi devine: Secretariatul
este asigurat de către Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
E normal ca secretariatul să fie susţinut de primărie.
Dl. MOŞIU: Supun la vot amendamentul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 21 voturi pentru
- 1 vot impotriva
- 1 abtinere
Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
- 1 abtinere
PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul
2013 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara.
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul.
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-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 20 voturi pentru
PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 24/25.01.2011
şi numirea unei comisii de implementare a „Conceptului pentru dezvoltare,
modernizare şi valorificarea potenţialului economic şi de agrement al Aerodromului
Cioca” în colaborare cu Consiliul Judeţean Timiş.
Dl. GEANĂ: Această comisie cine a propus-o? Componenţa comisiei, ce criterii au stat
la baza componenţei?
Dl. SANDU: De ce am fost eliminat din această comisie?
Dl. BOGDAN: Este o comisie care s-a făcut în mandatul trecut care s-a votat în mandatul
trecut cu reprezentanţi din Consiliul Local şi din Consiliul Judeţean. Eu eram membru al
acelei comisii şi am cerut să fiu înlocuit de dl. Jichici pentru că dânsul a mai fost în
Consiliul de Administraţie la Aeroportul Timişoara şi se pricepe mai bine decât mine.
Asta e una din subiecte. Nu ştiu dacă mai sunt alte modificări. Dar nu e o comisie făcută
în acest mandat. Şi vine la solicitarea colegilor din Consiliul Judeţean dacă vă amintiţi.
Dna. SARACAN: Dvs. Sunteţi în continuare membru în comisie. Sunteţi propus mai
departe.
Dl. BOGDAN: Propun înlocuirea mea cu dl. Jichici în acea comisie.
Dl. SANDU: Dar eu care am fost în comisie nu mai sunt. Vreau să ştiu cine a propus
înlocuirea.
Dl. PRIMAR: Au venit propuneri şi de la grupurile de consilieri deci dacă mai sunt
amendamente pot să intervină acum. Dl. Consilier Geană dacă doriţi.
Dl. SANDU: Este prima oară în Consiliul Local când vin liste gata făcute fără
consultarea partidelor.
Dl. PRIMAR: De la partide au apărut dl. Moşiu, dl. Orza.
Dl. CIUHANDU: Aş vrea dacă se poate să fie şi colegul meu, ştiu că e dl. Moşiu din
partea noastră dar a mai făcut parte din cealaltă comisie şi împreună până la urmă...
Dl. PRIMAR: Eu personal nu am nimic împotrivă să suplimentăm numărul de locuri în
comisie dacă mai sunt propuneri. Eu am preluat, nu am propus nici un nume de aici. Eu
vă sugerez să-l propuneţi pe dl. Geană din partea PC pe dl. Sandu de la PD-L.
Dl. GEANĂ: Ce am constatat eu, că sunt reprezentanţii tuturor partidelor şi Partidul
Conservator este pus deoparte din nou. Noi nu am fost consultaţi în nici o problemă
niciodată.
Dl. BOGDAN: Propun suplimentarea comisiei cu încă două locuri şi propun pe dl. Sandu
de la PD-L, dl. Geană de la PC şi înlocuirea mea cu dl. Jichici.
Dl. MOŞIU: Supun la vot amendamentul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 18 voturi pentru
Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
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PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2013 – 007732/19.03.2013 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş
referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 89/26.02.2013 privind desemnarea
membrilor Consiliului Local Timişoara în consiliile de administraţie ale unităţilor
de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara.
Dl. MOŞIU: S-a luat la cunoştinţă.
PUNCTE SUPLIMENTARE ALE ORDINEI DE ZI:
SUPLIMENTAR 1
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara
pe anul 2013.
Dl. MOŞIU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -21 voturi pentru
Dl. DIACONU: A fost puţin cam repede. Vă rog să revenim la proiect dacă a trecut
partea cu SDM-ul. Pentru că el trebuie modificat în acord cu TIMBA.
Dl. MOŞIU: Supun la vot amendamentul . Se modifică, în loc de 5 milioane, 4 milioane.
Şi aceeaşi sursă.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 22 voturi pentru
Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 20 voturi pentru
SUPLIMENTAR 2:
Proiect de hotărâre privind vânzarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă din Timisoara, str. Augustin pacha nr. 1 către beneficiarul Legii
nr.341/2004, dl. Juganaru Adrian.
Dl. MOŞIU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -19 voturi pentru
- 1 abtinere
SUPLIMENTAR 3:
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a spaţiiilor către
Uniunea Artiştilor Plastici.
Dl. MOŞIU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 21 voturi
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SUPLIMENTAR 4:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului multianual al Subprogramului
„Clădire educaţională multifuncţională la Grădina Zoologică Timişoara”, derulat în
cadrul Programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor ce
conţin obiective de investiţii în infrastructura de mediu, pentru realizarea
proiectelor de investiţii în vederea atingerii standardelor necesare autorizării
grădinilor zoologice”.
Dl. MOŞIU: Câţi bani? Cât e bugetul multianual?
Dl. BERE: Nu este vorba se suplimentare e vorba de aprobarea proiectului multianual
pentru a putea demara investiţia având în vedere că s-au aprobat din buget doar 300 de
mii pentru clădirea educaţională din totalul de 6,2 milioane. Motiv pentru care trebuie să
încheiem un proiect multianual pentru a putea transmite ministerului ca să reeşalonăm
plăţile.
Dl. MOŞIU: Păi nu aţi primit bani că e 1500 euro/mp normal.
Dl. BERE: Sunteţi în eroare nu acesta e preţul.
Dl. MOŞIU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -20 voturi pentru

SUPLIMENTAR 5:
Proiect de hotărâre privind alocarea, pentru anul 2013, de la bugetul local a sumei
de 30000 lei în vederea aniversării vârstnicilor longevivi şi a cuplurilor cu peste 50
de ani de căsătorie din Timişoara.
Dl. MOŞIU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 18 voturi pentru
SUPLIMENTAR 6:
Proiect de hotărâre privind completarea prevederilor Regulamentului de
funcţionare a sistemelui de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013.
Dl. SANDU: Aş dori să luăm o poziţie pentru că deja se pare că sărim calul cu aceste
gratuităţi, creem cetăţeni de categoria I şi a doua. Am înţeles că pentru medicii care
trebuie să se deplaseze poate de urgenţă de la un bolnav la domiciliu la spital este o
necesitate în a putea parca foarte repede şi gratuit şi în centrul oraşului. Înţeleg sub un
anumit aspect această problemă, însă a extinde acum la personal auxiliar la femeile de
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servici stau şi mă întreb oare o femeie de servicide la un spital sau o şcoală cu ce este
superioară unei femei de servici de la o firmă oarecare care-şi desfăşoară activitatea în
aceeaşi zonă? Sau un oarecare muncitor sau orice inginer. Deci nu cred că est cazul ca
pentru parcarea în mijlocul oraşului în momentul în care există mijloace de transport în
comun să facem deosebiri şi discriminări între cetăţeni, să existe cetăţeni care au
gratuitate şi alţii care prin natura serviciului să nu aibă această gratuitate. Haideţi să fim
consecvenţi să aprobăm acolo gratuităţi unde este cazul dar să nu ne extindem cu
gratuităţile acestea că până la urmă începem să împărţim oraşul în oameni buni şi oameni
răi.
Dl. MOŞIU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 9 voturi pentru
- 5 voturi impotriva
- 6 abtineri
A picat.
SUPLIMENTAR 7:
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unui autovehicul marca Ford
Tranzit CL 12 Seat şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Poliţia
Locală Timişoara.
Dl. MOŞIU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
SUPLIMENTAR 8:
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei la Serviciul
pentru Protecţia Copilului şi Familiei.
Dl. MOŞIU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -22 voturi pentru
SUPLIMENTAR 9:
Informare privind deplasarea unei delegatii a Municipiului Timisoara la Szeged in
Ungaria, in perioada 17-19 mai 2013 pentru a participa la „Zilele orasului Szeged”;
Dl. MOSIU: Am inteles ca doua pesoane trebuiesc propuse si votate.
Dl. PRIMAR: Propun un reprezentant al grupului USL si un reprezentant al celorlalte
grupuri.
Dl. SANDU: Propun pe domnul consilier Mosiu;
Dl. SIMONIS: Propun pe domnul consilier Toanca.
Dl. SECRETAR: Este in America , nu poate participa.
Dl. SIMONIS: Propun pe domnul consilier Vesa Vasile.
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Dl. MOSIU: Supun la vot.
-Cine este pentru ?
Se numără voturile: 21 voturi pentru
SUPLIMENTAR 10:
Adresa nr. SC2013 – 2409/19.04.2013 a Direcţiei, Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse
privind Notificarea domnului Bocşa Flavius Nicolae.
S-a luat la cunostinta.

SUPLIMENTAR 11:
Adresa nr. SC2013 – 009752/05.04.2013 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş
referitoare la Hotărârea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013 – privind
aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare a
autovehiculelor în Municipiul Timişoara şi aprobarea tarifelor de parcare.
Dl. PRIMAR: Prefectul a avut o interpelare la adresa noastră vis a vis de adoptarea
regulamentului. Noi ne menţinem punctul de vedere. Nu cred că am făcut nimic incorect.
Dl. MOŞIU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -18 voturi pentru
- 1 voturi impotriva
- 2 abtineri

SUPLIMENTAR 12:
Adresa nr. SC2013 – 009745/05.04.2013 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş
referitoare la Hotărârile Consiliului Local:
- nr. 97/26.02.2013 - privind aprobarea PUZ – modificarea PUZ aprobat prin
HCL nr. 405/2009, cu PUZ:” Dezvoltare ansamblu rezidenţial” Str. Grigore
T.Popa;
- nr.98/26.02.2013 – privind aprobarea PUZ „Locuinţe colective P+2E+Er şi
funcţiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balaş, Timişoara;
- nr. 99/26.02.2013 – privind aprobarea PUD „Construire casă în regim P+1E şi
garaj”, str. Moise Doboşan nr. 60, Timişoara.
- Nr.100/26.02.2013 – privind aprobarea PUD „Modificare PUD aprobat prin
HCL nr. 288/2007 şi construire vile multifamiliale D+P+2E”, str. Ciocârliei
nr. 53, Timişoara.
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-

Nr.101/26.02.2013 – privind aprobarea PUD „Schimbare destinaţie din spaţiu
de locuit la parter în spaţiu comercial parţial şi spaţiu pentru schimbare
cauciucuri şi echilibrare roţi, conform HCL 240/2009”, str. Griviţei nr. 5
Timişoara.

Dl. MOŞIU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -20 voturi pentru
- 1 abtinere

SUPLIMENTAR 13:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului
Timisoara nr. 71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de baza pe m.p. la chiriile
pentru spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Timisoara.
Dl. SECRETAR: O problemă. Trebuie pusă la comodat data certă, puneţi pe acest an,
cât e perioada, să fie până la 1 ianuarie 2013. Al doilea lucru din punctul meu de vedere
eu consider că juridic punctele de la 1 până la 10 nu se încadrează în problema de
comodat pentru că art.124 din Legea 215 spune să fie de utilitate publică. Ori asociaţiile
de revoluţionari cu tot respectful pentru ei eu îmi iau marja de acoperire. Şi atunci să
mergeţi de la punctual 11 până la 44. Nu de la 1. Perioada să fie până la 1 ianuarie 2013.
Apoi vom vedea ce facem. Şi surzii.
Dl. PRIMAR: Părerea mea este că toate aceste asociaţii se încadrează în prevederile
legii, e o chestiune de interpretare. În lege se spune: Consiliile locale pot da în folosinţă
gratuită pe termen limitat, limităm deocamdată la anul 2013, bunuri mobile şi imobile
proprietate publică sau privată locală, după caz, persoanelor juridice fără scop lucrativ.
Toate aceste asociaţii sunt fără scop lucrativ. Mai apare o precizare care e cumulativă cu
aceasta: care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate publică. Acum asociaţiile
de revoluţionari cred că au o componentă de binefacere, după câte ştiu eu îşi protejează
urmaşii revoluţionarilor a celor decedaţi o componentă. Pe de altă parte de utilitate
publică ar fi. Cum consideraţi. Sunt 2 interpretări dacă consoderaţi că se încadrează la
această prevedere legală dar trebuie. Atunci poate rămâne comodat. Suma oricum nu e
mare cea pe care am propune-o ca alternativă. Dacă consideraţi că nu se încadrează în
această prevedere legală atunci propunerea pe care v-o fac este să aprobaţi tarifele
folosite până acum. Deci să nu li se majoreze tarifele. Mă refer aici numai la asociaţiile
de revoluţionar şi la Asociaţia Pentru Drepturile Omului şi Societatea Timişoara trebuie
tot aici inclusă e o eroare în material. Trebuie să le judecăm la pachet după părerea mea,
ori toate beneficiază de comodat ori toate rămân la tarifele vechi. Vă sugerez să supuneţi
la vot varianta comodat sau tarifele vechi dacă consideraţi că nu se poate da comodat.
Dl. BOGDAN: Am un amendament să se introducă Spitalul Judeţean pentru că şi el e de
utilitate publică alături de acest asociaţii. Să se completeze anexa la prezenta hotărâre de
la punctul 44 să intre şi Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Timişoara. Cu spaţiul de pe
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Iuliu Maniu nr.36şi 38 şi mai avem un spaţiu unde e ambulatoriul de sportivi. De pe
Tuşnad nr.17.
Dl.SECRETAR: Sfatul meu e să rămâneţi la chirii să nu aveţi probleme cu Curtea de
Conturi. Au fost mici chiriile.
Dl. MOŞIU: Supun la vot amendamentul d-lui Bogdan. Comodat.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 20 voturi pentru
- 1 vot impotriva
Supun la vot. Da- pentru comodat, nu- pentru chirie.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 10 voturi pentru
- 9 voturi impotriva
- 1 abtinere
Dl. PRIMAR: Nu a existat în vigoare vechea chirie, trebuie supus la vot. Între timp s-a
majorat. Acum trebuie votată vechea chirie, propunearea.
Supun la vot varianta cu vechea chirie.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 21 voturi pentru
Dl. DIACONU: E vorba de Episcopia Romano-Catolică pentru SAD 625, SAD 622 e
vorba de oficii parohiale care nu au nici un fel de activitate economică şi la care se cere
revenirea la chiria veche. Cer eu. La Consulatul Sârbesc chiria e de 3600 de dolari pe
lună?
Dl. STAIA: Este o chirie între chiriile vechi şi chiria nouă. E reanalizată.
Dl. VOICU: Chiria a fost 3200 de dolari fiindcă se calculează în baza unui decret privind
misiunile consulare.
Dl. MOŞIU: Supun la vot amendamentul d-lui Diaconu
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 21 voturi pentru
- 1 abtinere
Supun la vot în ansamblu.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 21 voturi pentru
Dl. MOSIU: Vă mulţumesc pentru participare si declar inchisa sedinta de astazi a
Consiliului Local .

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cons. SIMION MOSIU

SECRETAR
IOAN COJOCARI
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