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1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara din data de 28.09.2012. 

2. Interpelările consilierilor municipali. 
3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 

Municipiului Timişoara d-lui Diodor Nicoară. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului 

Timişoara la data de 30 iunie 2012. 
5. Proiect de hotărâre privind delegarea Primarului Municipiului Timişoara 

cu atribuţii prevăzute prin H.G. nr. 1239/2010 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii – 
Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.5/2012 , la Direcţia de Evidenţă 
a Persoanelor Timişoara din subordinea Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara. 

7. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor 



aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă dobândite în baza Legii nr. 
112/1995. 

8. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului 
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului 
aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. 
Romaniţei nr.15. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare  
pentru terenul liber de construcţii aferent imobilului cu destinaţia de 
locuinţă dobândit în baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. 
Frigului nr.1. 

10. Proiect de hotărâre  privind reapartamentarea unităţii individuale –pod, 
situată în Timişoara str. Gheorghe Doja nr.7. 

11. Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului “Increasing Educational, 
Social, and Cultural Exchanges and Recognizing Similarities and 
Differences Among Young People” (,, Dezvoltarea schimburilor 
educaţionale, sociale şi culturale şi recunoaşterea asemănărilor şi 
diferenţelor dintre tineri”) câştigat de Liceul Teoretic “Dositei 
Obradovici” şi Colegiul Naţional “C.D. Loga” din Timişoara şi finanţat 
prin Programul  de Cooperare Transfrontalieră IPA România – Republica 
Serbia. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la 
iluminatul public în Municipiul Timişoara – zona de nord. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
“Construire depozit materiale de construcţii, birouri, showroom, 
împrejmuire şi acces auto”, Calea Buziaşului nr.85, Timişoara. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu 
“Biserică, aşezământ social, casa parohială, capelă provizorie, 
împrejmuire”, str. Taborului nr.3 A, Timişoara. 

15. Adresa nr. SC2012 – 023769/05.10.2012  a d-lui Alămorean Pompiliu 
privind Scrisoarea deschisă adresată Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara. 

16. Adresa nr. SC2012 – 023162/01.10.2012 a  d-lui Pincotan Ionel, privind 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 
34/23.02.2012 – privind aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului 
Timişoara- domeniul public, a unor străzi şi a terenurilor înscrise în C.F. 
nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara. 

17. Raportul Poliţiei Locale a Municipiului Timişoara. 
 

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

Municipiului Timişoara – domnul NICOLAE ROBU. 
   

 
 
 
 



 
DL. EHEGARTNER: Bună ziua. Începem şedinţa ordinară de astăzi 23. 10. 2012. 

Avem o ordine de zi de 17 puncte, plus 3 puncte suplimentare pe care domnul primar 
doreşte să le introducă pe ordinea de zi.  

DL. PRIMAR: Bună ziua. Un proiect pe care doresc să îl acceptaţi pe ordinea de zi 
se referă la o hotărâre a noastră privind sumele care revin Colterm, în urma unei 
observaţii pe care am primit-o pe linie administrativă că un anumit amănunt nu era corect 
formulat acolo. Veţi vedea pe text exact despre ce e vorba. Mai este vorba de un proiect 
de hotărâre privind preluarea contractzului de colaborare nr. 2 din 20.06.1997 încheiat 
între Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi SC Hystria 
Expert SRL de către SC Lukoil Romania SRL. S-a produs preluarea societăţii iniţiale de 
către Lukoil care doreşte să continue colaborarea cu Primăriaşi în proiect se prevede 
preluarea contractului în forma care a fost atunci.  

Şi mai este un proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenurilor cu nr. 
cad. 425118, nr. cad. 424832, nr. cad. 425275 şi trecerea din domeniul public în 
domeniul privat al Municipiului Timişoara a parcelelor cu nr. cad. 425118/2 şi nr. cad. 
425275/1 în vederea realizării schimbului de terenuri cu SC Jomriţa SRL. 

Aş dori să mai spun câteva cuvinte despre noutatea cu carev-aţi trezit în faţă, este 
vorba despre aceste mape. A fost iniţiativa domnului consilier Alexandru Chirilă de a 
asigura pentru fiecare membru al consiliului local o mapă dedicată documentaţiei 
aferente şedinţelor de consiliu şi în general activităţii de consilier. Cred că este civilizat 
să avem aşa ceva şi vreau să îi mulţumesc domnului consilier nu numai că s-a ocupat de 
generarea ideii ci şi de materializarea ei. 

DL. EHEGARTNER: Supun la vot introducerea pe ordinea de zi a celor trei 
puncte suplimentare. 

23 voturi pentru 
1 abţinere 
Supun la vot ordinea de zi în întregime. 
25 voturi pentru 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
Aprobarea Procesului Verbal al şedinţei ordinare a consiliului local al Municipiului 

Timişoara din data de 28.09.2012 
 
DL. EHEGARTNER: Supun la vot procesul verbal al şedinţei din 28.09.2012. 
22 voturi pentru 
 
 

 
PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
Interpelările consilierilor municipali 

 
DL. EHEGARTNER: Vă rog să vă înscrieţi. 
DL. JICHICI: Împreună cu colegul meu Ciprian Bogdan am avut mai multe 

întâlniri cu cetăţeni din municipiul Timişoara şi am o listă cu 5 probleme pe care am să vi 
le expun pe scurt.  Pe strada Elevului din Calea Girocului, în spatele pieţei există un 



gang de trecere între piaţă şi staţia de autobuz, unde oamenii se plâng că sunt probleme 
foarte mari cu oamenii străzii, dorm acolo, îşi fac nevoile ş.a.m.d. 

Pe strada Iris cetăţenii au sesizat că iluminatul stradal este intermitent în timpul 
nopţii. 

Pe străzile Reşiţei şi Iuliu Maniu oamnii se plâng că au abonamente plătite de 
parcare, dar este foarte greu să găsească locuri de parcare. 

Pe Calea Martirilor nr. 60 a fost spart pavajul de câteva luni bune pentru instalarea 
unui panou publicitar, dar nu s-a reaparat trotuarul nici până în ziua de azi. 

Pe strada Odobescu nr. 55 există o curte comună, care se pare că este proprietatea 
Primăriei şi oamenii se întreabă dacă există posibilitatea unei amenajări minimale, astfel 
încât să fie curăţată de ierburi şi lucruri de genul acesta.  

DL. PRIMAR: Înţeleg că le aveţi în formă scrisă, toate sunt rezolvabile şi le voi 
distribui direcţiilor pentru soluţionare. 

DL. CIUHANDU: Am câteva probleme din zona Lipovei. În zona Lipovei, din 
câte ştiu eu, există o singură grădiniţă pe strada Irlanda. Zona Lipovei are în jur de 30-40 
de mii de locuitori şi cetăţenii de acolo ar dori neapărat o grădiniţă. Pe Irlanda acolo se 
sta la coadă, se înscriu dinainte oamenii şi chiar e o problema că nici nu au unde să îşi 
ducă în altă parte copiii. S-ar putea identifica acolo un terenal primăriei, pentru că există 
acolo şi să facem un studiu de fezabilitate ca anul viitor să prindem poate începutul. Să 
vadă cetăţenii că chiar ne dorim acest lucru.  

Tot în zona Lipovei unde există piaţa vis a vis exista un parc. Acolo a fost o 
problemă, a fost retrocedat terenul, au fost discuţii foarte multe şi ample. În prezent 
parcul este proprietate privată, este un teren în paragină cu mulţi boscheţi multă iarbă şi 
copaci, iar noi nu putem interveni pentru că e proprietate privată şi am înţeles că există şi 
un proces cu primăria pentru că proprietarul doreşte să construiască acolo şi nu i se dă 
autorizaţie de construcţie şi am înţeles că nici nu s-a ajuns un schimb de terenuri. De ani 
de zile oamenii spun să facem ceva şi să le redăm parcul acela pentru că era şi loc de 
joacă şi mai mult era şi o fântână, proprietatea noastră, care sigur că a trebuit să fie 
abandonată şi distrusă pentru că era pe proprietate privată. S-ar putea ajunge la o 
înţelegere cu proprietarul să i se dea în altă parte şi să refacem parcul respectiv.  

În zona Lipovei există un singur loc de joacă undeva între blocuri, foarte mic şi în 
rest nu mai există nimic. Toţi copiii de acolo nu au efectiv unde să meargă să se joace.  

Mai am o problemă legată de câinii străzii. S-a început, e adevărat şi eu am avut 
intervenţii şi i-am rugat pe colegii din primărie să intervină în anumite zone şi au fost. 
Există o problemă legată de faptul că câinii sunt ridicaţi, după care există persoane care 
se duc îi iau înapoi şi ajung din nou pe străzi pentru că spre exemplu în zona UMT 
oamenii mi-au confirmat prezenţa celor care au ridicat câinii şi apoi aceiaşi câini ajung în 
aceleaşi locaţii. Nu există legislaţie care să îi sancţioneze, dar poate putem lua nişte 
măsuri să nu mai ajungă câinii acolo. Dacă tot aceleaşi persoane vin să îi ridice de la 
aşezămintele respective, nu mi se pare normal să ajungă din nou pe stradă, plus că sunt 
deranjanţi prin faptul că pot să muşte mai ales copiii. 

O altă problemă este legată de zona clădirilor istorice. N-am să spun astăzi cine, dar 
sunt persoane care deţin în proprietate şi asta e foarte bine prin faptul că şi-au redobândit 
clădirile, foarte multe clădiri în zona centrală a oraşului şi chiar pe str. V. Alecsandri, 
care iau chirii de zeci şi sute de mii de euro pe an şi nu fac absolut nimic să îşi amenajeze 
faţada, ceea ce mi se pare absolut anormal. Până la urmă cerd că trebuie chemaţi, somaţi 



şi puşi să îşi repare faţadele cu atât mai mult cu cât e chiar un pericol să cadă tot felul de 
bucăţi. Pe V. Alecsandri, vă spun că ştiu oameni care au proprietăţi acolo şi încasează 
sume mari de bani pe chirii. 

DL. PRIMAR: Cunosc situaţia din zona Lipovei în privinţa grădiniţelor şi 
garantăm că vom rezolva problema, fie construid, dacă avem unde, fie închiriind un 
spaţiu şi amenajând o grădiniţă. În privinţa parcului, dacă îmi aduc bine aminte şi rog să 
fiu completat dacă este cazul, este un litigiu pe rol şi nu s-au putut mişca lucrurile până 
nu se finalizează acesta. Oricum îi asigurăm pe cetăţeni că nu se va construi pe acel teren 
pentru că acela trebuie să rămână parc în continuare, adică spaţiu verde. Dacă cumva îl 
confund atunci rog să fiu corectat. 

DL. ORZA: În Calea Lipovei nu e litigiu, acolo s-a terminat revendicarea şi 
proprietarul a fost un bătrân care a murit. Cât a mai fost în viaţa am încercat să facem un 
schimb de terenuri cu el. Erau în spatele lui diverşi afacerişti imobiliari care l-au sfătuit să 
nu accepte chestia asta, probabil i-au zis că cineva, cândva îi va da autorizaţie de 
construire acolo. Acolo nu e inuman să construieşti, e ilegal să construieşti pentru că în 
PUG scrie clar că e parc, spaţiu verde. Proprietarul a murit şi a moştenit fiul său care este 
şi cetăţean american, locuieşte în America şi efectiv nu vrea să facă schimb de teren. 
Situaţia e blocată, dacă cineva reuşeşte să îl convingă lucrurile sunt foarte simple, adică 
un schimb de teren ar fi cel mai logic. Nu a acceptat nici măcar chirie, ca să închiriem 
spaţiul şi să menţinem parcul şi mai mult de atât ne-a somat să ridicăm tot ce înseamnă 
loc de joacă acolo, mobilier stradal, ceea ce am şi făcut pentru că era proprietate privată.  

DL. PRIMAR: Aşa este, este ilegal să se construiască şi nu se va construi acolo. În 
această privinţă cetăţenii pot fi liniştiţi. Acum urmează să vedem, eu îmi amintesc că şi 
moştenitorul ar fi iniţiat un proces pentru că nu îi dăm aprobare să construiască şi cere 
acest lucru în instanţă. Nu va construi acolo. 

DL. JICHICI: Aş dori să intervin şi eu. Acolo mai este o problemă cu acel parc, pe 
care oamenii din zonă au solicitat-o. Există o fântână forată, care a fost distrusă şi au 
existat cereri din partea oamenilor ca măcar acea fântână dacă se poate să fie mutată până 
se rezolvă cu parcul. Pentru ei era foarte important să poată lua apă de acolo. 

DL. PRIMAR: Cunoaştem problema, solicitarea cetăţenilor. Deja este în lucru 
căutarea unei noi locaţii. Se va face o altă fântână în apropiere. De altfel am şi lansat o 
acţiune de identificare de locaţii unde s-ar potrivi să mai facem şi alte puţuri, pentru că 
cele făcute anterior au fost apreciate de cetăţeni şi se simte nevoia şi a altora. Da, există 
un singur loc de joacă, vom amenaja. Cartierul calea Lipovei este într-o situaţie care 
necesită intervenţii pentru a ridica standardul de viaţă a cetăţenilor în privinţa ofertei 
municipalităţii. Problema câinilor este aşa cum o cunoaştem. Cred că orice timişorean a 
putut vedea o îmbunătăţire radicală a situaţiei. Se intervine foarte prompt. Din păcate se 
întâmplă fenomene de tipul celor relatate de domnul consilier Ciuhandu, cetăţenii care 
iubesc animalele nu înţeleg că fac până la urmă un rău şi animalelor dacă procedează în 
felul acesta. Se duc le ridică şi apoi le dau drumul. Îl rog aici pe dl. viceprimar Diaconu 
să mă completeze pentru că avem un proiect foarte serios şi care zic eu că va avea 
rezultate şi mai bune decât cele care oricum eu zic că le-am obţinut până acum. Este un 
proiect care implică mai multe asociaţii inclusiv a celor care protejează animalele. 

DL. DIACONU: Proiectul de hotărâre este aproape în stadiul de finalizare, el a fost 
făcut împreună cu aproape toate asociaţiile de protecţie a animalelor, cu Direcţia de 
mediu, cu USAMVBT şi urmează ca luna viitoare să fie supus dezbaterii publice şi 



ulterior va fi prezentat dvs în şedinţă. Acest proiect prevede în general măsuri de 
sterilizare atât a câinilor fără stăpân cât şi a câinilor cu stăpân şi măsuri care să ducă la 
scăderea numărului de câini de pe străzi pe un termen mediu. Pe de altă parte, adăpostul 
este limitat, iar sancţionarea faptelor de a readuce câinii din nou în spaţiul public nu poate 
fi făcută decât în flagrant şi e destul de greu de dovedit. Şi adăpostul a fost crescut cu 100 
de locuri, din câte ştiu eu tocmai pentru a reuşi să gestionăm situaţia existentă în acest 
moment.  

DL PRIMAR: Mai avem discuţii cu agenţi economici care se ocupă de câini şi au 
adăposturi în sate, la distanţe nu prea mari. Suntem în discuţii şi sperăm să creştem 
capacitatea adăposturilor. Aşa cum am spus, am crescut cu o treime capacitatea 
adăposturilor din timişoara şi mai mult de atât acolo nu putem face.  

În privinţa clădirilor din zona istorică, da aşa este cum spune domnul consilier 
Ciuhandu şi am să vă relatez o situaţie revoltătoare. Ştiţi că am lansat ideea, care este şi 
hotărâre a executivului de a face reabilitarea termică pe proximul program european pe 
acest domeniu la nivel de străzi întregi. Am vrut să prindem şi centrul aici. Ei bine, vreau 
să vă spun că asociaţiile de proprietari din centru nu doresc...pe bani europeni şi de la 
Guvernul României şi cu o contribuţie foarte redusă din partea lor. I-am chemat la o 
discuţie şi voi fi foarte tranşant, dacă nu doresc vom introduce măsuri şi sunt convins că 
veţi subscrie la această idee prin hotărâri ale consiliului local, care să sancţioneze o astfel 
de atitudine prin măsuri indirecte. Este inadmisibil să locuieşti în zona 0 a oraşului şi să 
nu îţi pese de cum arată clădirea în care tu deţii un apartament şi când ai oportunitatea de 
a ţi se repara faţada clădirii şi reabilitare termică aproape pe nimic şi să refuzi partea ta de 
contribuţie, e inadmisibil. Sper să ajungem la o înţelegere pentru că mie nu îmi place să 
vin cu măsuri punitive însă nici nu ezit atunci când nu se poate cu unii decât astfel. 

DL. MOŞIU: Eu aş vrea să revin cu câteva probleme rămase din cadrul proiectului 
Timişoara capitală cultural europeană. Până acum s-a rezolvat iluminatul statuii Sfintei 
treimi din Piaţa Unirii şi zugrăvirea Podului Decebal, parţial deoarece sub şi pe alee nu s-
a zugrăvit respectivul pod. În schimb am primit un răspuns destul de bizar şi de hazliu în 
legătură cu intrarea în Parcul Coronini şi mi s-a cerut o documentaţie cu detalii tehnice 
referitoare la felinarul care a stat acolo vreo 100 de ani şi la heraldica de pe cei doi stâlpi. 
Mi se pare bizar deoarece v-am înmânat personal cartea poştală mărită unde figura şi 
respectivul felinar şi stema Timişoarei cu cai iar în legătură cu detaliile tehnice m-aş 
bucura dacă aş avea documentaţia din 1900 ca şi colecţionar, pe care văd că Primăria nu 
o ştie nici măcar ca imagine cum a aarătat şi v-aş ruga să o predaţi dacă nu să fac o altă 
copie să o dau celor de la mediu să o remarce. Şi mai bizar mi s-a răspuns că nu a fost 
trecută în proiect realizarea reabilitării respectivei porţi cu felinarul şi cu heraldica. E 
hazliu din punctul meu de vedere şi al cetăţenilor, cred, pentru că e un obiectiv important 
având în vedere ţelul nostru de a deveni capitală cultural europeană.  

Aş dori să remarc că ar merita cosmetizat încă un pod, cel puţin în aceeaşi manieră 
şi anume Podul Episcopal, care e la fel pictat cu tot felul de sloganuri. 

Mai e o problemă mai veche legată de ceasul floral, care de câţiva ani stă şi nu mai 
funcţionează şi din câte ştiu eu doar la Geneva mai este unul asemănător şi ar fi păcat ca 
cei care se pozează zilnic pe acolo să nu aibe imortalizat şi momentul zilei când a fost 
făcută respectiva poză. Cred că Elba şi municipalitatea mai ales cred că ar trebui să facă 
acel ceas să funcţioneze din nou. 



Aceste probleme mi se par importante: Podul Episcopal, intrarea în Parcul Coronini 
şi ceasul floral. 

DL. PRIMAR: Au crezut colegii de la Tehnic care au întocmit materialul că poate 
dispuneţi şi de o documentaţie suplimentară. Din păcate nu la dvs trebuia să se găsească 
această documentaţie, dar a fost o solicitare făcută în probabilitatea foarte redusă că aveţi 
ceva în plus. Aşa se pare că nu a fost inclusă în proiect, sigur că este inacceptabil, dar este 
o realitate. Vom continua demersurile să rezolvăm problema. Există vederi şi alte imagini 
care arată ce frumos era şi e păcat să nu reîntregim. Vom cosmetiza şi Podul Episcopal şi 
toate celelalte. Vreau să vă spun că o nouă instituţie s-a oferit să se ocupe de ceva în oraş, 
e vorba de Agenţia de Dezvoltare 5 Vest care doreşte să se ocupe de întreţinerea podului 
pietonal din fier, care e într-o stare foarte proastă la ora actuală.  

În privinţa ceasului floral, gând la gând, în urmă cu câteva săptămâni am avut o 
discuţie cu conducerea Elba şi le-am dat undă verde să se ocupe de repunerea în 
funcţiune a ceasului floral. El este chiar foarte frumos şi e păcat să nu îl repunem în 
funcţiune, mai ales că nici nu înseamnă o cheltuială foarte mare. Va fi redat probabil în 
următoarele săptămâni. Sigur, acuma vine iarna, dar e deja pe lista de obiective de care 
Elba se ocupă. Vom inaugura cât de curând iluminatul artistic al monumentului din Piaţa 
Unirii şi este în lucru şi iluminatul monumentului din Piaţa Libertăţii şi a unor arbori din 
vecinătate. 

DL. CAPREA: Am avut întâlniri în cartierul Lipovei şi în cartierul Ciarda Roşie în 
urma cărora o parte din cetăţeni ne-au semnalat nişte probleme cu care ei se confruntă.  

În Cartierul Ciarda Roşie, zona cuprinsă între străzile Calea Buziaşului şi str. Martir 
Nemţoc există o stradă care a fost asfaltată iar în 1998 când CALOR-ul a băgat 
conductele pentru transportul agentului termic a spart-o toată. La ora actuală pe acolo nu 
se poate traversa decât cu cizme, dacă plouă, deci nu a mai fost asfaltată deşi ea figurează 
ca asfaltată. La lucrările acelea, când au astupat şanţurile, acolo este o conductă de 
scurgere care vine de la blocul nr. 75 de pe strada Buziaşului în canalul colector central. 
Acesta este spart şi tot ce se scurge de acolo inundă parterul bl. Nr. 75. În jurul acestor 
blocuri există foarte multe spaţii pentru amenajarea de parcări ecologice pentru că acolo 
maşinile dacă levedeţi cum stau nici la ţară nu sunt aşa. Iar pe strada martir Marius 
Nemţoc ar fi foarte frumos dacă s-ar amenaja aceste parcări ecologice pentru că există 
spaţiu. Pe una din părţi a acestei străzi există două parcuri. Acestea aparţin primăriei şi 
terenul nu este revendicat de nimeni, cetăţenii solicită ca pe suprafaţa mai mare dintre 
blocuri să se amenajeze un loc de joacă pentru copii, iar pe cealaltă bucată să se pună 
câteva bănci pentru cei mai în vârstă. 

În ceea ce priveşte Zona Lipovei am constatat mai multe probleme. Există pe strada 
martir Maria Andrei care a fost 70% asfaltată, partea terminală a acestei străzi, de la 
intersecţia str. Stuparilor cu martir Maria Andrei este neasfaltată. Cand ploua  strada se 
inunda, iar oamenilor care au garaje acolo le creaza un disconfort total, sunt in jur de 22 
de garaje, oameni care platesc impozite. Le creaza un disconfort total pe trotuar si in 
privinta acestor masini care trebuie sa le parcheze in garajele respective.Rugamintea este 
sa le fie asfaltata strada pana la capat. 

Parcul Silistra nu mai poate fi folosit din urmatoarele motive: elementele de joaca 
sunt imbatranite si degradate.  

-in iteriorul parcului a fost aruncata o placa foarte mare de beton 



 - doua guri de canal sunt ridicate cu 40 cm. fata de suprafata de joaca si fixate in 
doua placi de beton de dimenisiuni 1,20/1,20. 
 - toata suprafata de joaca este valurita prezentand diferente de nivel intre 20 si 80 
cm. 
 - de jur-imprejurul parcului au fost scoase bordurile ramanand un sant cu o 
adancime de 15 cm 
 Toate aceste deficiente prezentate pun in pericol viata si integritatea copiilor care 
se joaca in acest parculet. Necesita interventia si remedierea tuturor acestor deficiente. 
 Pe strada Stuparilor, trotuarul a fost asfaltat numai pe partea caselor cu numar fara 
sot. In urma asfaltarii s-a scos partea asfaltica si s-a depozitat pe portiunea verde care are 
o latime de aprox. 4m si s-au format mormane cu raza  de 2,5 m. Pe partea celalta s-au 
scos bordurile dar nu s-a asfaltat. 
 Dl. ROBU:  Va multumesc.  In Ciarda Rosie avem niste lucrari in desfasurare si 
de canalizare, alimentare cu apa si de asfaltare a unor strazi. Am o anumita retinere in 
ceea ce priveste parcarile ecologice. Eu nu sunt  convins ca parcarile ecologice reprezinta 
o solutie prea buna. Deocamdata le-am cam stopat. Trebuie sa gasim alte solutii pentru ca 
am constatat ca in scurta vreme apare noroi din nou acolo pentru ca dalele respective se 
misca. Pe de alta parte pentru doamne este cumplit sa ajunga la masina mergand pe ele.Se 
pare ca tentatia care a fost fireasca de a le face pentru ca permit sa  avem si vegetatie in 
zona nu este confirmata de fiabilitatea lor si de alte aspecte in exploatare.Trebuie gasite 
alte solutii. Si parcurile trebuie amenajate. 
 Referitor la zona Lipovei, toata zona  necesita o atentie speciala ca si multe alte 
zone din oras care sunt mult ramase in urma fata de nivelul mediu al orasului si vom 
interveni mai ales acolo unde este o strada facuta in proportie de 70% sigur ca trebuie sa 
ducem lucrurile pana la capat. 
 Depozitarea de material dislocat pe spatiul verde este inadmisibila si as vrea ca 
maine sa fie echipele noastre prezente la fata locului. Ma mir ca nu am fost sesizat pana 
acum. Indiferent cine a lucrat la drum, este inadmisibil sa se procedeze in felul acesta . 
 Dl. GRINDEANU:  Pentru Ciarda Rosie as vrea sa va spun ca asa cum ati citit in 
presa Aquatim-ul a semnat proiectul pentru partea de sud si urmeaza sa semneze si pentru 
partea de nord la extinderea retelei de apa-canal. Nu e vorba doar de Ciarda Rosie, e 
vorba de cartiere ca Freidorf, Ronat. In Ciarda Rosie avem extinderi de lucrari de apa si 
canal facute parte de Aquatim, parte de Primaria mun. Timisoara, prin investitiile facute 
din banii Consiliului Local. 

Strada la care va referiti este posibil sa nu aibe celelalte utlitati. 
 Dl. CAPREA:  A fost asfaltata dar a fost sparta ulterior.Este o strada dintre 
blocuri , nu i s-a dat nume. 
 Dl. GRINDEANU : Este posibil sa nu aibe apa-canal. Vom verifica. 
In Ciarda Rosie, asa cum ati spus si dumneavoastra avem o problema legata de 
extinderile de retele pe care noi le stim foarte bine, avem aceste investitii, exista o 
problema si tocmai in urma cu 2 ani cand au fost acele ploi, datorita colmatarilor, este o 
zona usor inundabila. 
 Toate aceste lucrari de extindere, dupa ce le realizam si se lucreaza in acest 
moment in Ciarda si vrem sa terminam, urmeaza procesul de asfaltare. Apoi Freidorf, 
sper ca in noiembrie acel proiect european al Aquatim-ului, in zona Freidorf, Ronat, 
Ciarda Rosie , ma refer doar la extinderi pentru ca reabilitari sunt in toate zonele orasului 



dar extinderi de retele sunt in cele 3 mari cartiere. S-au semnat aceste contracte si 
urmeaza ca in perioada urmatoare sa dam drumul la lucrari. 
 Dl. CAPREA:   Datorita asfaltarii s-a ridicat mai sus suprafata asfaltata si totul 
curge in zona neasfaltata. 
 Am retinut si vom verifica de ce nu s-a mai facut nimic din 1998. 
Legat de lucrarile pe refacerea de trotuare, sa stiti ca tot ce am avut si asta a fost o decizie 
a executivului, a domnului primar, a noastra, pe rectificarile bugetare pe care le-am avut 
in luna septambrie, s-au suplimentat anumite sume pe raparatii drumuri , trotuare, etc 
Aceste reparatii o sa mearga spre reparatii trotuare. Avem multe zone deschise ca si 
reparatii, nu este admisibila situatia de pe str. Stuparilor, sunt de acord dar sunt deschise 
foarte multe puncte de lucru pe reparatii trotuare pe intreg arealul orasului si e un obiectiv 
al nostru pe termen mediu. 
 Dl. CAPREA : Interpelarea o fac sa vin in ajutorul dumneavoastra, nu ca repros. 
 Dl. GRINDEANU: Asa a si fost interpretata si de mine si de domnul primar, va 
multumesc pentru interpelare pentru ca nu e in regula sa se lucreze in acest mod. 
 Dl. PRIMAR:  Vreau sa mai spun doua vorbe referitoare la politica nostra in 
privinta trotuarelor. Dupa ce am pus la punct mai intai trotuarul in fata sediului PDL pe 
strada pe care are si PNTCD-ul sediu si are si PNL-ul, dupa aceea am lansat un proiect 
major care cuprinde  trotuarele de pe sute de strazi. Voi prezenta un raport cu lista de 
strazi pe care se lucreaza la trotuare si o buna parte din lucrari au fost finalizate. Vom 
ajunge in toate zonele orasului pentru ca in Timisoara sa existe trotuare civilizate. Au fost 
foarte multe trotuare degradate care poate de zeci de ani nu au mai fost reparate. 
 Dl. DIMECA: In primul rand vreau sa felicit pe domnul consilier Chirila si pe 
domnul primar care a apreciat primul modul in care vom lucra acum, tinand cont ca daca 
lucrezi civilizat ai si randamentul dorit. 
Sunt patru puncte pe care vreau sa vi le supun atentiei : 
   Am facut o propunere , verbala cand a venit domnul primar si domnul Chirila in 
vizita pe la comisii, sa existe un rezumat la debutul oricarei propuneri pentru hotarare. 
Ne-ar ajuta sa ne imbunatatim randamentul daca am avea acel rezumat la orice proiect de 
hotarare sa nu cautam prin tot materialul ca sa ne facem idee. 
 Tot in zona asta de propuneri de imbunatatire ma refer si la primele sedinte care 
au loc. La o intalnire care a fost la inceput de luna am avut 2 sau 3 proiecte. Am facut 45 
minute de pe platforma Incontro pana aici, 10 min. ne-a uat ca sa le discutam dupa care a 
trebuit sa ma intorc la serviciu si mi s-a cam dus ziua. 
 Propunerea mea este ca daca sunt 2-3 puncte , acestea sa fie reportatela intalnirea 
urmatoare ca e pacat sa nu dam randamentul necesar. 
 Al treilea subiect. Cu totii suntem in general prinsi, in general nu putem raspunde 
la telefon cand suntem solicitati sa venim la sedinte, plus ca de multe ori primesti de la 2 
sau 3 persoane informatia asta intr-un timp relativ scurt.Recomandarea mea este sa 
mergem pe SMS. Eu mi-am cedat cartela pentru cei de la zona de interfata cu consilierii 
pentru a imbunatati comunicarea cu noi. 
 Al patrulea punct se refera la doua unelte: raport de neconformitate si potential de 
imbunatatire. 
 Faptul ca noi aici ridicam probleme, de fapt  spunem o neconformitate ca  am 
vazut ceva in orasul asta ca nu este conform si avem o propunere de imbunatatire. 



Aceste doua elemente sunt baza sistemului de management al calitatii. Spun asta pentru 
ca in anul 2006 am fost unul dintre cei care am insistat sa se introduce un sistem de 
management al calitatii la primarie care in final s-a introdus. Pacat este ca in decursul 
timpului a ajuns foarte mult la nivel de raft, nu este la nivel de operational. Anumite date 
care ar trebui sa circule rapid circula cu o anumita lentoare. Inclusiv noi consilierii daca 
vrem sa facem o sesizare sai sa transmitem un feed-back fata de materialele pe care le 
avem. 
Sunt formulare clasice, raporturi de  neconformitate sau potential de imbunatatire. 
In organizatia mea, care este o organizatie mai mica, sub 100 persoane, mi se intampla sa 
patesc asa si folosesc stimulente. : ardei iute. Am un bol de un kg. pe masa si le dau la 
toti colaboratorii mei vis-a-vis  de modul in care ar putea sa optimizeze si sa urgenteze 
rezolvarea unor probleme. 
 Dl. PRIMAR:  Este in regula, doamna Mihaela Mircea a preluat ideea, sistemul 
de managemnt al calitatii este foarte bine pus la punct cu proceduri in general si  pe 
controlul managerial am fost foarte deficitari si se lucreaza la construirea sistemului 
pentru ca nu a existat deloc si s-a sesizat asta si de catre cei din afara primariei. 
 Comunicarea prin SMS-uri mi se pare fireasca, eu folosesc foarte mult chiar daca 
uneori unii fac ironii pe seama faptului ca probleme foarte serioase le tratez prin SMS. 
 Am retinut propunerea. 
 Dl. HERZOG:  Vreau sa confirm ceea ce spunea domnul Caprea referitor la acele 
deseuri  de pe strada Stuparilor pentru ca acolo am biroul si felicit pentru ca deja dureaza 
de o luna de zile. 
 Ce se intampla cu Casa Muhle ? O problema care a aparut in campania electorala, 
si de atunci a ramas la fel. Trebuie gasita o solutie  si intrebarea mea este  daca executivul 
primariei are o solutie deja pentru acea cladire istorica importanta pentru oras si cam cand 
am putea sa o vedem pusa in aplicare ? 
A  doua interpelare este o chemare si pentru executiv si pentru colegii consilieri locali sa 
incercam sa schitam o strategie comuna indiferent de zona de partid din care provenim cu 
privire la palatele tiganesti. Trebuie sa gasim o solutie ca sa nu devenim o Strehaia a 
vestului. Nu stiu cum o sa o rezolvam, daca as avea o solutie v-as pune-o acuma pe masa 
dar este  o chemare catre Directia de Urbanism si Directia  Juridica sa gaseasca o solutie 
cu care sa venim  catre cetatenii orasului. 
 Dl. PRIMAR:  In privinta Casei Muhle avem o plangere prealabila impotriva 
proprietarilor, tiganilor respectivi si nu ne putem atinge de proprietate. Mai mult decat 
plangere penala noi nu putem sa facem. Din pacate casa se degradeaza si la modul in care 
ea se prezinta acum e putin probabil sa reziste . Este proprietate privata si nu avem nici o 
autoritate sa intervenim. Cea ce era de facut in baza legii s-a facut. Daca mai avem si alte 
posibilitati de a interveni dincolo de posibilitatile deja facute, sa nu ezitam sa facem  tot 
ce se poate. 
 Dl. SPATARU:  Casa Muhle a fost permanent in atentia noastram  am 
monitorizat 24 de ore din 24  pentru ca s-au incercat 2 tentative de a relua lucrarile. 
Situatia este sub controlul I.J.P. si a Inspectoratului de Stat in Constructii. Institutia 
Arhitectuui Sef se implica in aceasta problema dar deocamdata totul este in stand by. 
 Din punctul nostru este si un mod de operare pentru ca intemperiile isi spun 
cuvantul si finalul va fi cel care-l anticipam cu totii. Problema este de legislatie. Noi am 



facut demersuri necesare inclusiv la Ministerul Culturii si speram sa apara ceva in 
ajutorul autoritatilor locale ca sa putem stopa aceste chestiuni. 
 La punctul 2  din interpelarea dumneavoastra, discutam si cu domnul cons. 
Chirila, vis-a-vis de aceste palate tiganesti, Timisoara are imaginea patata cu aceasta 
problema. Nu cautam vina nimanui ci cautam solutii. Autoritatile statului incepand de la 
primarie, Consiliul Judetean, Directia Fiscala pot lua masuri de expertizare a acestor 
imobile. Se stabileste o anumita valoare, se deschid doua fronturi de intrebari: de unde 
suma investita? Provenienta legala a sumei investite ?  
 A doua aripa de verificari este valoarea impozitului pentru cladirea respectiva si 
eu cred ca vor fi surprize mari. 
 Dl. HERZOG:  Nu se poate face un regulament pentru ca cladirile din  Timisoara 
sa aibe o anumita tinuta urbana ? 
 Dl. SPATARU:  Asta este partea arhitectilor. Eu v-am spus din punctul meu de 
vedere a politiei.  
 Dl. PRIMAR:   Vom fi foarte vigilenti sa nu se mai construiasca asa ceva, avem 
in lucru un nou regulament, am avut saptamana trecuta o sedinta cu toti angajatii 
Directiei Urbanism si am facut cunoscute cateva din ideile care ne preocupa si care vor 
face obiectul noului regulament. Nu se va mai construi. Cand se va sesiza ca cineva 
construieste asa ceva vom interveni in forta atunci in fasa. Va spun ca atunci cand am 
demolat acea cladire de pe strada Glad, proprietarii au avut o atitudine foarte civilizata ca 
nu e corect sa le fie demolata casa care a costat vreo 300 000 euro dupa ce au fost  tolerati 
sa o construiasca pana al finisaje. Ar fi fost mai corect sa se intervina la inceput si sa nu 
fie incurajati prin neinterventie, prin pasivitate sa-si vada de treaba ca  pana la urma vor 
intra in legalitate. 
 Nu au intrat in legalitate , s-a emis hotarare judecatoreasca si ea a fost pusa in 
aplicare. Asa este corect sa se  intervina din fasa.  
 In privinta a ceea ce este deja facut , sigur a fost considerata nastrusnica ideea 
mea cu taxa pe turnulet. Pana la urma in Regulamentul de urbanism noi putem sa avem 
niste exigente in privinta modului in care trebuie sa arate cladirile Timisoarei si sa 
prevedem inclusiv anumite elemente arhitecturale interzise si care sa ne permita sa avem 
o interventie. 
 Sigur ca daca ne uitam in Codul Fiscal nu o sa avem niciodata „taxa de turnulet”, 
insa nu putem sta pasivi. Eu cred ca simplul fapt ca am ridicat acea problema  saptamana 
trecuta si faptul ca astazi o rediscutam aici inseamna o presiune deja pusa pe cei care ar 
avea minte sa construiasca asa ceva si o descurajare a lor.  
 Dl. MOSIU:  S-a deviat putin de la Casa Muhle, scopul este sa nu se mai faca 
nimic la casa pentru ca in primavara, dupa iarna si se va afecta rezistenta se va cere 
autorizatie de demolare. Noi daca o pazim sa nu se faca nimic este in avantajul 
proprietarilor. 
 Dl. PRIMAR; Asa  e numai ca nu avem parghiile, in baza legii nu putem sa 
intervenim. Ar fi abuz din partea noastra sa intervenim. E dureros pentru ca 
deznodamantul e previzibil. In primavara va fi o cladire care nu mai prezinta securitate. 
Asta se urmareste. 
 Eu vreau sa port o discutie si cu proprietarii acestor case cu turnulete pentru ca 
sunt adeptul solutiilor amiabile atunci cand se intelege un astfel de demers. Daca nu, am 
asumarea si a interventiilor in forta in limitele legii. 



 Vreau sa discut cu ei omeneste si sa le explic omeneste ca au gresit atunci cand au 
facut  aceste constructii in stilul in care le-au realizat si sa-si faca o schimbare a fatadei 
printr-o interventie care nu o sa-i coste asa de mult. Sa renunte si la turnulete si la alte 
elemente care sunt disonante pentru Timisoara. 
 Nu am pomenit nici o etnie atunci cand am vorbit despre lucruri negative, 
indiferent de ce etnie ar fi cineva care face astfel de lucruri, trebuie sa intervenim pentru 
lucrul respectiv si nu pentru cine e in spatele lui. 
 Dl. EHEGARTNER:   La intersectia Caii Martirilor cu str. Mures se 
preconizeaza instalarea unui semafor avand in vedere ca acolo se va deschide in scurt 
timp un super-market.Traficul la anumite ore in acea intersectie impune o mica giratie si 
acolo este spatiu. 
   La intersectia Str. Lidia cu str. Aida, dimineata la ora de varf incadrarea de pe Aida pe 
Lidia este aproape imposibila. Sunt doua firme care stationeaza, in total vreo 8   
autoturisme. Exista spatiu suficient pentru o mica racordare pentru ca intersectia este in 
T. 
 Ceasul de la gara doar de doua ori pe zi arata ora exacta. La ora 08.11 min si 20 si 
11 min. 
 Dl. PRIMAR:  Domnul director Chis Culita va prelua aceste observatii, sesizari 
si in privinta ceasului de la gara, Elba se va ocupa de aceasta problema. 
 Aţi văzut că în Piaţa Victoriei este un nou ceas, nu acesta va rămâne, a fost pus 
tocmai ca să nu ne trezim că iarăşi va fi un subiect de discuţie că stă acest stâlp fără nimic 
pe el eventual să apară vreun cuib acolo. Nu a apărut până acum, s-a ratat şansa pentru 
aşa ceva. E comandat un nou ceas cu trei feţe, sperăm, din zi în zi ar fi trebuit să ajungă. 
La sfârşitul acestei luni spunea dl. Consilier Chirilă am discutat personal subiectul, ar fi 
trebuit să fie ajuns.  
 
 
                                             PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara d-lui Diodor Nicoară. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
 Se numără voturile: -25 voturi pentru 
                                     

          PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului 
Timişoara la data de 30 iunie 2012. 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect.Cine este pentru? 
 Se numără voturile: -23 voturi pentru 
                                        
 

   PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind delegarea Primarului Municipiului Timişoara cu 
atribuţii prevăzute prin H.G. nr. 1239/2010 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Legii parteneriatului public-privat nr.178/2010. 
 



Dl. BONCEA: Am eu o problemă la acest proiect, ştim despre ce e vorba dar dacă citiţi 
HG 1239  până la capăt , toate  aceste puncte care vi se deleagă până la urmă tot trebuie 
să fie aprobate de către Consiliul Local, e o contradicţie în termeni în cadrul hotărârii şi 
chiar dacă noi vi le delegăm acum dvs. Ele ulterior tot să trebuiască să fie supuse 
aprobării consiliului.  
Dl. PRIMAR:  Aşa e şi gândită, sigur că da, în final oricum se ajunge la aprobare în 
consilu. 
Dl. BONCEA: Da dar discuţia era delegăm şi tot le discutăm aici sau le discutăm din 
start aici e acelaşi lucru.  
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect.Cine este pentru? 
 Se numără voturile: -22 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 
- 2 abtineri 
 

                                             
 PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii – Anexa 1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr.5/2012 , la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor 
Timişoara din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
 Se numără voturile: - 24 voturi pentru 

 
                                           PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara 
în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenurilor aferente imobilelor cu 
destinaţia de locuinţă dobândite în baza Legii nr. 112/1995. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect.Cine este pentru? 
Se numără voturile: -24 voturi pentru 
                                     
 

      PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara 
în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu 
destinaţia de locuinţă situat în Timişoara, str. Romaniţei nr.15. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect.Cine este pentru? 
 Se numără voturile:  - 22 voturi pentru 

 
                                          PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare  pentru 
terenul liber de construcţii aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă dobândit în 
baza Legii nr. 112/1995, situat în Timişoara str. Frigului nr.1. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect.Cine este pentru? 



 Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
           - 3 abtineri 

 
                                            PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre  privind reapartamentarea unităţii individuale –pod, situată în 
Timişoara str. Gheorghe Doja nr.7. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 24 voturi pentru 

                                           
  PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:  

Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului “Increasing Educational, Social, 
and Cultural Exchanges and Recognizing Similarities and Differences Among 
Young People” (,, Dezvoltarea schimburilor educaţionale, sociale şi culturale şi 
recunoaşterea asemănărilor şi diferenţelor dintre tineri”) câştigat de Liceul Teoretic 
“Dositei Obradovici” şi Colegiul Naţional “C.D. Loga” din Timişoara şi finanţat 
prin Programul  de Cooperare Transfrontalieră IPA România – Republica Serbia. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect.Cine este pentru? 
Se numără voturile: -25 voturi pentru 

 
                                            PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la 
iluminatul public în Municipiul Timişoara – zona de nord. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect.Cine este pentru? 
 Se numără voturile: -25 voturi pentru 
 
                                          

   PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire 
depozit materiale de construcţii, birouri, showroom, împrejmuire şi acces auto”, 
Calea Buziaşului nr.85, Timişoara. 
 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 24 voturi pentru 
 
                                            PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu “Biserică, 
aşezământ social, casa parohială, capelă provizorie, împrejmuire”, str. Taborului 
nr.3 A, Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
 Se numără voturile: - 23 voturi pentru 



 
                                            PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:  
Adresa nr. SC2012 – 023769/05.10.2012  a d-lui Alămorean Pompiliu privind 
Scrisoarea deschisă adresată Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
 
Dl. SECRETAR: Acum o lună am primit adresa, tot aceea cred că e,  fost pe comisii la 
dvs. Aşteptând o reacţie un punct de vedere.  Şi mi s-a spus că s-a luat la cunoştinţă. A 
revenit apoi şi a spus că doreşte să fie introdusă în plen şi să i se spună un punct de 
vedere. 
Dl. EHEGARTNER: S-a luat la cunoştinţă.  
 
 
                                              PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:  
Adresa nr. SC2012 – 023162/01.10.2012 a  d-lui Pincotan Ionel, privind plângerea 
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 34/23.02.2012 – 
privind aprobarea trecerii în proprietatea Municipiului Timişoara- domeniul 
public, a unor străzi şi a terenurilor înscrise în C.F. nr.1 şi C.F. nr.2 Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot menţinerea hotărârii.  Cine este pentru? 
 Se numără voturile: - 22 voturi pentru 
 
 
                                              PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI:  
Raportul Poliţiei Locale a Municipiului Timişoara. 
 
Dl. EHEGARTNER: S-a luat la cunoştinţă.  
 

 
 PUNCTE SUPLIMENTARE ALE ORDINEI DE ZI:  

 
                                                         PUNCTUL 1 
Proiect de hotărâre privind  preluarea contractului de colaborare nr.2/20.06.1997 
încheiat între Municipiul Timişoara  prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara 
şi S.C. HYSTRIA EXPERT SRL de către  SC LUCKOIL  ROMÂNIA SRL. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 23 voturi pentru 
 
                                                        PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea dezmembrării terenurilor cu nr. cad. 
425118, nr.cad 424832, nr.cad 425275 şi trecerea din domeniul public în domeniul 
privat al Municipiului Timişoara a parcelelor cu nr. cad.425118/2,  nr.cad 424832/2 
şi nr. cad. 425275/1  în vederea realizării schimbului de terenuri cu S.C.JOMRIŢA 
S.R.L. 

Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect. Cine este pentru? 



Se numără voturile: -20 voturi pentru 
- 1 abtinere 
 

                                                                PUNCTUL 3 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
150/24.04.2012 privind aprobarea avalizării de către Municipiul Timisoara a 
biletelor la ordin emise de către SC Compania Locală de Termoficare COLTERM 
SA în valoare de 35 milioane lei în vederea finantării si refinantării unor lucrări de 
investitii la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică. 
 
Dl. EHEGARTNER: Supun la vot acest proiect.Cine este pentru? 
 Se numără voturile: -22 voturi pentru 

- 1 abtinere 

Dl. NICU VLAD:  Doresc să propun  ca în fiecare an proiectul Timişoara ecologică care 
se desfăşoară pe cartiere pentru ca Timişoara să devină ceea ce dorim cu toţii în cel mai 
scurt timp capitală culturală europeană. Pentru aceasta trebuie să dovedim că ne implicăm 
cu toţii la nivel de municipiu şi de judeţ. Acţiunea a avut efectul scontat mobilizând 
cetăţenii şi vă rugăm să participaţi din 5 noiembrie când este prima acţiune în Calea 
Lipovei. Vă mulţumesc în numele Consiliului Seniorilor.  
  
Dl. EHEGARTNER:  Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA    SECRETAR 
 
Cons. EHEGARTNER PETRU          IOAN COJOCARI 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 




