
 1

ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
                PROCES-VERBAL 
   Încheiat astăzi 23.11.2012 cu ocazia şedinţei ordinare a  
  Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  

Preşedinte de şedinţă –Dl. RADU TOANCA 
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi 24 
A absentat : Saracan Maria, Ciuhandu Ovidiu, Orza Adrian 
Din  partea executivului participă: Domnul primar Nicolae Robu, domnul  

secretar Ioan Cojocari, domnul viceprimar Sorin Grindeanu, domnul viceprimar 
Dan Diaconu . 
 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1416 din 19.11.2012 
 

 
 
 ANEXA  
          La Dispoziţia nr. 1416 
        Din data de 19.11.2012 
 
 

1. Interpelările consilierilor municipali. 
2. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei extraordinare a Consiliului Local din 

data de 02.11.2012. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru 

Direcţia Poliţiei Locale Timişoara. 
4. Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate din patrimoniul S.C. 

AQUATIM S.A. în patrimoniul municipiului Timişoara printr-un contract de 
donaţie, a Turnului de Apă din Timişoara, str. Gh. Bariţiu nr.3 înscris în Cartea 
funciară nr. 426619 provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 135683, nr. 
top. 17528/2. 

5. Proiect de hotărâre privind schimbul de proprietăţi între Municipiul Timişoara şi 
S.C. ART SRL  şi S.C. AL FER CROM S.R.L. 

6. Proiect de hotărâre privind  delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara şi 
condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale, de alimentaţie publică sau 
prestări servicii în perimetrul Campusului Studenţesc Timişoara. 

7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului în suprafaţă de 2939 mp, 
înscris în C.F. nr. 415738 Timişoara, top 23491/1/1/1/1/2/4 şi investiţia realizată 
pentru sensul giratoriu, oferit de S.C. SELGROS CASH &CARRY S.R.L. 
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8. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu număr topo. 413832 înscris în 
C.F. nr.413832 Timişoara si a  imobilului cu nr. topo 413833 inscris in CF 
413833 Timisoara, situate în str. 1 Decembrie nr.58 şi nr.118 A si atribuirea in 
folosinta gratuita pe o perioada de 49 ani in favoarea Universitatii „Politehnica” 
din Timisoara a imobilului nou creat in urma dezlipirii imobilul LOT 1 – nr. topo 
413833/1. 

9. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea imobilului cu nr. topo 412245 inscris in CF 
412245 Timisoara din Bulevardul Take Ionescu nr.83, si atribuirea in folosinta 
gratuita Parohiei Ortodoxe Române Zona Tipografilor Timişoara a imobilului in 
suprafaţă de 2810 mp. 

10. Proiect  de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă SAD 3, situat în imobilul  din str. Vasile Alecsandri nr.6, 
la preţul de 51.000 euro. 

11. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 
aferent anului fiscal 2012 pentru clădirea situată în Timişoara str. Anton 
Bacalbaşa nr. 69-65 A Fundaţiei „Pentru Voi”. 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
69/23.02.2010 – privind componenţa Comisiei de evaluare a managementului 
pentru  Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”  
Timişoara. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
70/23.02.2010 – privind componenţa Comisiei de evaluare a managementului 
pentru Filarmonica Banatul  Timişoara. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
71/23.02.2010 – privind componenţa Comisiei de evaluare a managementului 
pentru Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. 

15. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 100.000 lei în vederea continuării 
lucrărilor  de construcţii începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenţilor 
corpurile B, C şi D. 

16. Adresa nr. SC2012 – 026979/09.11.2012  a domnului  Mureşan Lucian Emil 
privind Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 
188/02.11.2012 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local  
nr.140/28.09.2012  - privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu “Demolare 
parţială, reamenajare, extindere şi schimbare destinaţie din anexa în locuinţă 2 ap. 
în regim de înălţime S+P+2E, str. Timocului nr.23, Timişoara. 

 
Proiectele de hotărâre de pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul 
Municipiului Timişoara – domnul NICOLAE ROBU. 
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MATERIALE SUPLIMENTARE  LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 
23.11.2012 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea negocierii privind schimbul de imobile între 
Municipiul Timişoara, pe de o parte şi S.C. Al Fer Crom Design S.R.L. şi S.C. 
Art S.R.L., pe de altă parte. 

2. Memoriul   nr. SC2012 – 027956/21.11.2012 al domnului consilier Simonis 
Alfred cu privire la Aeroportul Internaţional  Timişoara “Traian Vuia” SA  (AIT). 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara 
pe anul 2012. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie 
al S.C. Horticultura S.A. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie 
al S.C.Pieţe S.A. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafetelor si dezlipirea si alipirea 
imobilelor situate in str. Gheorghe Lazar cu numar topografic 1072/2/1 inscris in 
C.F. nr. 404758 Timisoara, numar topografic 433807 inscris in C.F. nr. 433807 
Timisoara, numar topografic 433815 inscris in C.F. nr. 433815 Timisoara, numar 
topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/1 inscris in C.F. nr. 404766 Timisoara, numar 
topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/2 inscris in C.F. nr. 404994 Timisoara, numar 
topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/1 inscris in C.F. nr. 404763 Timisoara, numar 
topografic 1070/2/1/1/1/1/2/1 inscris in C.F. nr. 405761 Timisoara in vederea 
intabularii parcarii subterane. 

7. Proiect de hotărâre privind completarea art.1  din Hotărârea Consiliului Local  nr. 
399/13.12.2011 privind modificarea contractelor de concesiune/închiriere, având 
ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor situate în Timişoara, Calea 
Martirilor nr.51 (zona Braytim). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor 
aferente organizării de către Municipiul  Timişoara a programului „Gala Sportului 
Timişorean – ediţia 2012”. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare PUZ 
aprobat prin HCL nr. 406/30.09.2008 cu PUZ: Ansamblu de clădiri cu funcţiune 
mixta (servicii, birouri, comerţ şi locuire )”, Bv. Republicii nr. 21 şi str. Andrei 
Mureşanu nr.1, Timişoara. 

10. Proiect de hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
237/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal “ Zona cu funcţiuni 
mixte: Spaţii comerciale, birouri, servicii,unităţi de cazare şi dotări aferente”, Str. 
Circumvalaţiunii nr.8-10, Timişoara. 

11. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de  reabilitare termică şi a 
mecanismului de recuperare a sumelor avansate de  Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul 
Operaţional Regional 2007 – 2013. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării de către Municipiul 
Timişoara, în procent de minum 30% din valoarea lucrărilor de bază aferente 
obiectivului de investiţie “Bazin inot olimpic “ , Bv Iosif Bulbuca din Timişoara 
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DL. ŢOANCĂ: Declar deschisă şedinţa de astăzi 23.11.2012. Aveţi pe ordinea de 

zi 28 de materiale şi am să dau cuvântul domnului Primar pentru suplimentarea acesteia. 
Vom aproba ordinea de zi, vom aproba procesul verbal de la şedinţa precedentă după care 
vom intra în dezbaterile propriu zise.  

DL. PRIMAR: Bună ziua tuturor. Vă mulţumesc stimaţi colegi, consilieri locali că 
aţi dat curs la această nouă şedinţă de consiliu cu o ordine de zi atât de încărcată. 
Mulţumesc de asemenea tuturor celor care sunt prezenţi în sală la această şedinţă. V-aş 
ruga să agreaţi ca pe lângă ordinea de zi să abordăm azi un număr mare de subiecte care 
sunt extrem de importante şi urgente şi a căror amânare ne-ar crea efectiv probleme. Daţi-
mi voie să dau citire listei de materiale suplimentare şi apoi voi face şi propuneri de 
inversare a unor proiecte pe ordinea de zi. 
           

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea negocierii privind schimbul de imobile între 
Municipiul Timişoara, pe de o parte şi S.C. Al Fer Crom Design S.R.L. şi S.C. 
Art S.R.L., pe de altă parte. 

2. Memoriul   nr. SC2012 – 027956/21.11.2012 al domnului consilier Simonis 
Alfred cu privire la Aeroportul Internaţional  Timişoara “Traian Vuia” SA  (AIT). 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara 
pe anul 2012. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie 
al S.C. Horticultura S.A. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie 
al S.C.Pieţe S.A. 

6. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafetelor si dezlipirea si alipirea 
imobilelor situate in str. Gheorghe Lazar cu numar topografic 1072/2/1 inscris in 
C.F. nr. 404758 Timisoara, numar topografic 433807 inscris in C.F. nr. 433807 
Timisoara, numar topografic 433815 inscris in C.F. nr. 433815 Timisoara, numar 
topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/1 inscris in C.F. nr. 404766 Timisoara, numar 
topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/2 inscris in C.F. nr. 404994 Timisoara, numar 
topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/1 inscris in C.F. nr. 404763 Timisoara, numar 
topografic 1070/2/1/1/1/1/2/1 inscris in C.F. nr. 405761 Timisoara in vederea 
intabularii parcarii subterane. 

7. Proiect de hotărâre privind completarea art.1  din Hotărârea Consiliului Local  nr. 
399/13.12.2011 privind modificarea contractelor de concesiune/închiriere, având 
ca obiect concesionarea/închirierea terenurilor situate în Timişoara, Calea 
Martirilor nr.51 (zona Braytim). 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor 
aferente organizării de către Municipiul  Timişoara a programului „Gala Sportului 
Timişorean – ediţia 2012”. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare PUZ 
aprobat prin HCL nr. 406/30.09.2008 cu PUZ: Ansamblu de clădiri cu funcţiune 
mixta (servicii, birouri, comerţ şi locuire )”, Bv. Republicii nr. 21 şi str. Andrei 
Mureşanu nr.1, Timişoara. 

10. Proiect de hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
237/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal “ Zona cu funcţiuni 
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mixte: Spaţii comerciale, birouri, servicii,unităţi de cazare şi dotări aferente”, Str. 
Circumvalaţiunii nr.8-10, Timişoara. 

11. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de  reabilitare termică şi a 
mecanismului de recuperare a sumelor avansate de  Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul 
Operaţional Regional 2007 – 2013. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării de către Municipiul 
Timişoara, în procent de minum 30% din valoarea lucrărilor de bază aferente 
obiectivului de investiţie “Bazin inot olimpic “ , Bv Iosif Bulbuca din Timişoara 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la 
transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi 
operatorului de transport  

14. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie 
al S.C. Colterm S. A. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie 
al S.C. Aquatim S. A. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului pentru organizarea şi 
executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul 
Municipiului Timişoara aprobat prin HCL 101/24.03.2009 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie 
al S.C. Drumuri Municipale S. A 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie 
al S.C. Administrarea Domeniului Public S. A 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 60” 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “Reabilitare termică imobil Bv. Liviu rebreanu 2/1” 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 31-33” 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 78” 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “Reabilitare termică imobil Bv. Liviu Rebreanu nr. 132/A” 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 22” 
 

DL. PRIMAR: Acestea sunt şi v-aş ruga să aprobaţi schimbarea ordinii subiectelor 
în ordinea de zi în sensul următor: la punctul 1 să discutăm proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor categorii de 
cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport şi la punctul 2 proiectul de 
hotărâre privind  delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara şi condiţiile de 
desfăşurare a activităţilor comerciale, de alimentaţie publică sau prestări servicii în 
perimetrul Campusului Studenţesc Timişoara. Solicitarea de inversare a ordinii de zi se 
datorează faptului că avem în sală reprezentanţi a mai multor organizaţii studenţeşti din 
Timişoara care au în continuare o altă reuniune şi ar dori să participe la această dezbatere 
şi apoi să plece. 
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DL. ŢOANCĂ: O să vă rog să votaţi ordinea de zi aşa cum a fost formulată de dl. 
Primar, cu menţiunea că din materialele pe care le-aţi primit, punctul 5 care se suprapune 
cu punctul 1 de pe ordinea de zi suplimentară se scoate şi rămâne punctul 1 de pe lista 
suplimentară.Iniţiez procedura de vot: 

 20 voturi pentru 
1 vot împotrivă 
2 abţineri 
DL. SANDU: Aş dori să explic abţinerile de la ordinea de zi. Suntem de acord că 

sunt multe puncte care trebuie votate de urgenţă pentru că sunt probleme arzătoare, dar 
nu pot să nu remarc haosul cu care a început această şedinţă. Practic şi în momentul în 
care domnul primar citea ordinea de zi i se puneau în faţă proiectele de hotărâre. Nu este 
normal ca şi consilierii să acorde un vot pe un material pe care l-au primit cu un minut 
înainte de a fi trecut pe ordinea de zi. Nu putem vota în necunoştiinţă de cauză, nu spun 
că nu sunt probleme urgente, însă a vota un material care îţi este aruncat în faţă în 
momentul acela nu mi se pare deloc principial şi nu are nici o legătură cu activitatea de 
consilier.  

DL. PRIMAR: Vă înţeleg dl. consilier şi vreau să vă asigur că apreciez atitudinea 
constructivă pe care am văzut-o la dvs şi la ceilalţi colegi şi ţin să-i mulţumesc domnului 
consilier Moşiu pentru materialele pe care mi le-a dat privind obiective de mare interes 
pentru Timişoara tot în aceeaşi ordine de constructivitate şi de colaborare în cadrul 
consiliului local. Aceste materiale pe care le-am primit în ultimul moment şi la care aţi 
făcut referire sunt cu privire la imobile, pe care dacă le aprobăm astăzi intră în programul 
de reabilitare termică cu finanţare europeană şi dacă nu le aprobăm nu intră. Ştiţi cât e de 
greu cu cetăţenii să obţinem adeverinţă de venit şi toate celelalte lucruri la dosar? Colegii 
mi-au cerut să accept până în ultimul moment materiale şi am rugămintea să trecem peste 
faptul că nu e normal să se întâmple aşa, să ne gândim doar la ce realizăm prin aprobarea 
proiectelor respective.  

DL. ŢOANCĂ: Supun la vot aprobarea procesului verbal al şedinţei din 
2.011.2012. Iniţiez procedura de vot: 

22 voturi pentru 
 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
Interpelările consilierilor municipali 

 
DL. PURCELD: Eu sunt un adversar declarat al consumatorilor de etnobotanice şi 

al celor care se ocupă cu vânzarea acestora. De multă vreme se ştie că pe str. Oituz la nr. 
6 există un spaţiu al fostei firme Tabacco. Acolo între orele 2-3 dupăamiază până la 2-3 
noaptea se vând în continuare etnobotanice. Au legătură cu restaurantul Rustica care 
comunică cu acest magazin şi cu curtea interioară. Eu v-aş ruga să facem cuvenitele 
intervenţii, să trimitem acolo o echipă de intervenţie să verifice dacă ceea ce spun eu este 
real. Îl rog şi pe dl. director Spătaru, ştiu că nu intră în atribuţiile dânsului, dar să trimită 
un echipaj acolo să se convingă că e aşa cum spun eu. Acolo intră copii, şi mi se pare o 
crimă, de 12-13 ani, şi ies tulburaţi sau se retrag în curtea interioară dintre restaurantul 
Rustica şi acest magazin. Ce se întâmplă acolo nu e ruşinos ci e de-a dreptul periculos 
pestru această generaţie. Haideţi să punem capăt odată consumului de etnobotanice şi pe 
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cei care comercializează asemenea substanţe, ei se îmbogăţesc distrugând sănătatea 
copiilor şi nepoţilor noştrii.  

DL. PRIMAR: Vă mulţumesc că ne sesizaţi. Nu ştiam de ceea ce se întâmplă 
acolo, este inadmisibil şi vom interveni atât cât ţine de competenţele noastre.  

DL. GRINDEANU: Noi am dat o hotărâre de consiliu local în urmă cu 2 ani, prin 
care s-a interzis pe raza municipiului Timişoara comercializarea de etnobotanice. Din 
păcate, înţeleg că sunt foarte inventivi cei care le comercializează, schimbă tot felul de 
denumiri. E corect, poliţia locală trebuie să îşi facă treaba, noi cadru legal, dat de către 
consiliul local avem.  

DL. ŢOANCĂ: Sperăm într-o reglementare cât mai grabnică a acestei situaţii. 
DL. PURCELD: Eu dacă ajung în parlament vă asigur că voi face lobby să 

interzicem categoric aceste substanţe pe teritoriul ţării. 
DL. ŢOANCĂ: Vă dorim mult succes. 
DL. HERZOG: Mă adresez şi colegilor consilieri şi executivului primăriei şi 

reprezentanţilor presei. Vreau să vă spun că după 2-3 luni de experienţă în consiliul local 
sunt extrem de dezamăgit de modul în care colegii mei consilieri iau în serios această 
calitate în care au fost aleşi. Foarte puţină lume vine în comisii, comisiile la rândul lor nu 
sunt respectate de executivul primăriei, care vine cu zeci de proiecte cu 1 minut 2 înainte 
de şedinţă. Nu mă aşteptam ca în consiliul local Timişoara şi la nivel de primărie 
problemele să fie tratate la modul acesta. În comisia de buget, din care fac parte, nu mai 
departe de marţi, săptămâna aceasta, a venit dl. Primar să ne explice 2 proiecte care într-
adevăr le considerăm importante, cea cu transportul public şi cea cu acvariul. Am fost 
singurul prezent şi cu o întârziere de 10 minute a mai venit încă un coleg, dl. Bogluţ. Ori 
ne propunem să fim consilieri locali şi să luăm remuneraţia aceasta atâta cât este, ori stăm 
acasă.  

DL. ŢOANCĂ: Mulţumim pentru sfaturi. 
DL. HERZOG: Nu pentru sfaturi, aşa ar trebui să ne purtăm, dacă avem calitatea 

aceasta să o luăm în serios şi nu să fim ironici. 
DL. MOŞIU: Aş dori să mă adresez Direcţiei Patrimoniu şi chiar domnului Primar 

în legătură cu mai multe sesizări legate de activitatea şi problemele de zi cu zi care se 
regăsesc în administraţia cimitirelor. În primul rând l-aş întreba pe dl. director Staia sau 
pe cineva de la patrimoniu, în ce stadiu se găsesc cele două procese pe care le are 
primăria cu administratorii de cimitire. A doua întrebare ar fi în ce stadiu este 
înregistrarea informatică, ce a început în 2008 ca o premieră naţională a locurilor din cele 
5 cimitire care aparţin de primăria Timişoara şi a treia întrebare, efectiv cum se face 
repartizarea locurilor la cimitire către populaţie şi câte permise de lucru se eliberează 
aproximativ în fiecare lună. Spun asta, pentru că am trecut printr-un cimitir, cel din Calea 
Buziaşului şi erau în lucru foarte multe locuri de veci care nu ştiu dacă au sau nu permis 
de lucru.  

D-NA TÎRZIU: Şi eu aş dori să semnalez nişte probleme semnalate de cetăţenii 
din zona Mehala şi aş dori în atenţia Direcţiei de Mediu, ni s-a sesizat şi am observat şi 
eu lipsa coşurilor de gunoi stradale, de asemenea mai mulţi cetăţeni ne-au sesizat că deşi 
au făcut întâmpinări la Primărie pentru a se tăia pomii uscaţi din faţa proprietăţilor lor nu 
s-a luat nici o măsură. De asemenea în atenţia RATT-ului, mulţi cetăţeni din zonă ne-au 
sesizat că troleibuzul nr. 13 circulă foarte rar şi ar fi o sugestie, dacă s-ar putea găsi o 
soluţie pentru accelerarea frecvenţei acestui troleibuz. 
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DL. PRIMAR: Vom analiza situaţia cimitirelor, în preocuparea mea nu a fost până 
în momentul de faţă, vă spun sincer, nu ştiam că sunt aceste probleme pe care le 
semnalaţi. Voi dispune să se analizeze interpelarea dvs şi vă vom comunica răspunsul în 
scris.  

La sesizările doamnei Adelina Târziu trebuie puse coşuri stradale, categoric, 
Direcţia de Mediu trebuie să se mişte. În privinţa pomilor uscaţi, chiar ieri dimineaţă am 
dispus să se facă un inventar rapid al tuturor pomilor uscaţi şi să fie tăiaţi înainte de a da 
ninsoarea, să nu ne trezim că se prăbuşesc, încărcaţi de zăpadă. 

Legat de troleibuzul 13, Ratt-ul va trebui să îmi dea explicaţii şi vă vom transmite 
răspuns în scris. Eu vă mulţumesc şi cu această ocazie pentru toate sesizările pe care le 
faceţi, pentru că acestea ne sunt utile în a îmbunătăţi lucrurile. 

DL. GRINDEANU: Se va introduce un troleibuz 13 barat pe zona respectivă. E un 
deficit de mijloace de transport în comun pe străzile adiacente liniei normale 13, care ar 
deservi şi ar intra puţin şi în zona Mehala Ronaţ, în interior pe Moise Doboşan ş.a.m.d. 
Au în calcul acum intrarea troleibuzului 13 barat.  

DL. ŢOANCĂ: Vă mulţumesc. Intrăm în ordinea de zi propriu zisă cu acele 
inversări de care vorbea dl. Primar şi am să vă rog să ne referim la proiectul de hotărâre 
privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la transportul în comun unor 
categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului de transport. 

 
SUPLIMENTAR 13 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de acordare a facilităţilor la 
transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi operatorului 

de transport 
 

DL. PRIMAR: Este un proiect de hotărâre extrem de important şi de aceea vă 
mulţumesc că îmi îngăduiţi să vă adresez câteva cuvinte despre spiritul lui şi să 
fundamentez necesitatea lui. Am observat cu toţii că în ultimii ani angajamentele 
Primăriei Timişoara de a asigura, facilităţi şi gratuităţi pe mijloacele de transportul în 
comun au condus la o birocraţie destul de accentuată, au creat cozi, la care mai ales 
pensionarii au trebuit să stea, dar şi studenţii şi elevii şi au dus la încărcarea Primăriei cu 
obligaţii de plată către RATT în contravaloare a acelor facilităţi, pe care Primăria nu a 
putut niciodată să şi le onoreze. Aşa s-a făcut că la controlul de astă vară, la începutul 
mandatului nostru Curtea de Conturi a identificat facturi în valoare de 1390 de miliarde 
de lei vechi, care erau înregistrate la registratură, dar neînregistrate în contabilitate dintre 
care aproximativ jumătate proveneau de la RATT. Drept urmare, Primăria Timişoara s-a 
încărcat cu aceste sume foarte mari şi nu a fost în stare să le plătească. Consecinţa 
imediată a fost că RATT-ul a ajuns în prag de faliment. Primăria Timişoara însăşi a ajuns 
după acel control al Curţii de Conturi, când am înregistrat toate datoriile într-o situaţie de 
faliment. Primind bani de la guvern, am reuşit să plătim acele datorii, dar noi nu putem 
miza pe faptul că la anul vom primi din nou bani de la guvern să ne plătim datoriile şi 
peste un an să primim din nou bani ş.a.m.d. Trebuie să ne asumăm cheltuieli pe care să le 
putem şi onora. Din toate aceste considerente am iniţiat discuţii cu RATT-ul propunând 
să schimbăm radical sistemul şi să adoptăm un sistem în spiritul celor care se practică în 
ţările din vestul şi centrul Europei, un sistem de decontare pauşal, unul în cadrul căruia 
Primăria se angajează prin Consiliul Local să suporte un procent din cheltuielile de 
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funcţionare ale RATT-ului şi RATT-ul se angajează ca în contrapartidă să asigure 
gratuitate pe mijloacele de transport în comun pentru categoriile de persoane care şi până 
acum au beneficiat de gratuitate, la care adăugăm elevii de liceu. Au fost la mine în 
audienţă, când eram senator, părinţi care nu înelegeau ce se întâmplă. Aveau copii de 
diferite vârste şi remarcau că la trecerea din clasa a 8-a în clasa a 9-a se pierde gratuitatea, 
apoi la trecerea din clasa a 12-a la facultate se redobândeşte gratuitatea. Mi se punea 
întrebarea dacă e vreo problemă cu elevii de liceu. Ce putem eu să răspund la această 
întrebare? Evident că nu înţeleg de ce e aşa. Vrem să corectăm şi această neregulă prin 
această hotărâre de consiliu local şi vrem să garantăm timişorenilor din toate aceste 
categorii, pensionari, elevi de la învăţământul primar, continuând cu cel gimnazial şi 
liceal, studenţi ş.a.m.d. Vrem să le asigurăm gratuităţile în maniera cea mai simplă cu 
putinţă, pe de o parte pentru ei, ca să le fie comod să beneficieze de aceste facilităţi, pe de 
altă parte pentru municipalitate să nu ajungă să cheltuiască sume cu o mulţime de oameni 
plătiţi să administreze aceste facilităţi. În acest nou sistem noi vom plăti o sumă care este 
undeva în jurul valorii de 3,5 milioane de lei pe lună către RATT şi vom face plata ritmic, 
pentru că vom avea prevedri bugetare în consecinţă. Elevii îşi vor lua carduri securizate o 
dată şi le vor folosi pentru a beneficia de gratuitate până când îşi pierd calitatea de elev. 
Numai vin în fiecare lună sau în fiecare an să îşi tot actualizeze acest drept pentru că el 
este unul care firesc se termină la un moment dat prin ieşirea din şcoală. Pensionarii vor 
primi un card securizat după care vor beneficia de gratuitate pe baza acelui card pe tot 
parcursul vieţii fără să mai aibe vreodată vreo problemă de rezolvat pentru asta. În cazul 
studenţilor, sigur că noi vrem să beneficiem de subvenţiile care provin de la Ministerul 
Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului şi drept urmare vom păstra tot sistemul de 
carduri ca şi pentru celelalte categorii, sistem care de altfel şi funcţionează acum. El va fi 
generalizat pentru studenţii tuturor universităţilor din Timişoara şi vom încasa de la 
universităţi subvenţia pentru aceşti studenţi, subvenţie care vine de la Ministerul 
Educaţiei. Pe scurt, acesta ar fi sistemul şi eu cred că va fi bine primit şi vă propun să îl 
susţineţi.  

DL. ŢOANCĂ: Dacă nu mai sunt discuţii supun la vot acest proiect. Iniţiez 
procedura de vot:  

22 voturi pentru 
1 abţinere 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  delimitarea Campusului Studenţesc Timişoara şi 

condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale, de alimentaţie publică sau prestări 
servicii în perimetrul Campusului Studenţesc Timişoara 

 
 
DL. PRIMAR: Şi aici este vorba despre o abordare radical diferită de precedentele 

abordări. Ştim bine că există o delimitare a campusului studenţesc, care a fost făcută la un 
moment dat şi au fost de-a lungul timpului foarte multe discuţii între reprezentanţii 
Primăriei Municipiului Timişoara, reprezentanţii Instituţiei Prefectului şi reprezentanţii 
studenţilor, respectiv ai conducerii universităţilor timişorene. Erau mereu plângeri că în 
complexul studenţesc lucrurile sunt scăpate de sub control şi aceasta este realitatea. 
Acolo există proprietăţi private care au fost folosite în mod abuziv, în mod nesimţit, s-au 
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creat terase până sub geamul căminelor studenţeşti. Evident că studenţii trebuie să aibe în 
apropiere oferte de servicii comerciale şi atunci propunerea este să renunţăm la definirea 
foarte largă a campusului studenţesc de pe Pârvan, Pestalozzi până pe Eroilor, nu mai iau 
în discuţie şi celelalte frontiere şi să restrângem noţiunea de campus studenţesc strict la 
arealul pe care sunt amplasate clădirile şi la spaţiul dintre ele. Asta înseamnă că frontiera 
nouă a campusului studenţesc din Timişoara ar fi de la căminele 11 şi 14 zona Trubadur, 
sau Daliei, pe marginea acestor cămine 11, 10, 9, 8, cantina Politehnicii, căminul 23 C, 
căminul 15 C, căminul 16 C, pe partea cealaltă căminul 14, 13, 12, spitalul studenţesc 
apoi G24, G25, căminul 17 şi 18, în zona veche, cum îi spunem noi, evident la acestea se 
adaugă cantinele Politehnicii, fosta cantină 4C, cantina numită pe vremuri 1 C, 
actualmente restaurantul universitar al Politehnicii. Dincolo de Aleea Ripensia, 
Facultatea de Drept cu căminul său şi apoi căminul 1 C, 2C, 3,4,5,6,7 C şi vis a vis de ele 
19, 20, 21, 22. Acesta ar fi campusul. Pe acest areal trebuie să fie un regim special pentru 
activităţile comerciale, un regim care să asigure civilizaţie în zonă, care să asigure doar 
strictul necesar şi care să aibe şi un orar de funcţionare ca atare. Imediat lângă aceste noi 
frontiere poate să înflorească comerţul, aşa cum poate să se desfăşoare în orice altă zonă a 
oraşului fără nici un fel de restricţie. Drept urmare, unele lucruri vor putea fi obţinute de 
studenţi la 50 de m, la 100 de m de locul în care locuiesc, nicidecum la distanţe mari, dar 
nu de sub geamul căminului. Am avut discuţii cu reprezentanţii studenţilor şi ai 
conducerii unora dintre universităţi, sunt aici reprezentanţi ai mai multor organizaţii 
studenţeşti care mi-au cerut permisiunea să aibe şi ei intervenţii. Vă mulţumesc.  

DL. ŢOANCĂ: Mulţumim domnului Primar, care ne-a şocat cu erudiţia şi cu 
geografia campusului.  Dacă sunt reprezenatnţi ai studenţilor  care doresc să ia cuvântul, 
îi invit în faţă. O să vă rog să votăm dacă le dăm sau nu cuvântul maxim 2 minute. Iniţiez 
procedura de vot:  
 
Dl. ŢOANCĂ:  Dacă mai sunt reprezentanţi ai studenţilor care doresc să ia cuvântul îi 
invit în faţă. O să vă supun votului luarea cuvântului de către dânşii. Maxim 2 minute.  

- Cine este pentru? 

Se numără voturile: - 24 voturi pentru 

Dl.  ROBERT CRISTOF: Situaţia Complexului Studenţesc s-a degenerat foarte mult în 
ultimul timp, am avut chiar o întâlnire cu dl. Primar şi cu dl. Viceprimar şi am prezentat 
situaţia acestui complex. Şaormeriile, toate barurile şi toate afacerile din complex s-a 
ajuns de neconceput, eu ca student să ies din cămin şi să văd în faţa mea o ghenă de gunoi 
ajunsă în ultimul hal să miroase direct din geamul căminului să simt acel miros mi se pare 
de neconceput. Pe lângă acest lucru ar fi şi terasele care sunt amplasate chiar la acea 
întâlnire am avut şi poze sugestive în care arătam cum până în geam. Cei care stăteau la 
bar puteau să se uite în camera studentului. Pur şi simplu puteai să vezi ce face studentul 
în cameră. Până acolo s-a ajuns cu terasa. De asemenea, zgomotul care se face de multe 
ori în barurile care sunt,  este ...s-a ajuns foarte departe.  Dacă mergem şi ne uităm într-un 
campus în străinătate niciunde nu vom vedea acest lucru. Bănuiesc că mulţi dintre dvs. 
Aţi văzut cum e dincolo şi  noi ca studenţi ne dorim acest lucru, s-a şi făcut în trecut un 
sondaj pe acest lucru şi studenţii îşi doresc un campus european, spaţii verzi mai multe şi 
un loc mai liniştit. Dacă amplasăm facem această remediere nu cred că este o distanţă 
foarte mare pe care o parcurg, să te deplasezi încă, oricum e delimitat foarte aproape, se 
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poate muta până acolo. Nu e un drum lung de parcurs ca să-ţi iei o pâine sau cum am 
auzit discuţii că ar muta alimentara departe, să nu-şi poată lua nici măcar alimentele de 
bază. 
Dl. MOŞIU: Dl. Primar totul sună foarte frumos cu toţii am fost studenţi dar ar fi 
interesant de aflat cine o să urmărească să nu se mai comercializeze băuturi alcooloce în 
campus şi dacă nu cumva o să ne întoarcem la cafeaua îmbunătăţită cum ne-am despărţit 
de ea acum 22 de ani. Iar în legătură cu terasele eu cred că terasele respective au o 
autorizaţie de construire şi sunt în regulă şi de închiriere. Nu ştiu care ar fi problema cu 
terasele.  Şi să nu păţim că în loc ca studentul să bea 50 de vodcă să fie nevoit să bea 
toată sticla în cameră sau pe terasă cu cafea. Deci cine poate urmări aşa ceva când o 
amendă este de 500 de lei. Între 500- 2500 de lei. Vă daţi seama că pentru un patron de 
terasă în complex 500 de lei e o sumă de plimbare de o seară.  
Dl. PRIMAR: Amenzile sunt maxime, atât au putut fi. Şi cine va veghea la respectarea 
noilor reguli, Poliţia în primul rând iar studenţii vor trebui să sesizeze atunci când vor 
constata că regulie nu sunt respectate. În privinţa regimului acelor unităţi comerciale, ele 
au fost amplasate acolo nu ştiu cum. Şi chiar cu această ocazie pot să o spun public că am 
condus Universitatea Politehnica din Timişoara 8 ani ca rector. Nu există nici o aprobare 
sau un  aviz un acord dat de rectorul Nicolae Robu sau de altcineva din partea  
Universităţii Politehnica din Timişoara în timp ce Nicolae Robu a fost rector. Au fost 
unele unităţi comerciale existente acolo de dinainte şi altele care au apărut cu aprobări de 
la primărie sau fără, nici nu ştiu că nu am avut autoritatea să aflu acest lucru dar 
indiferent de situaţie acele unităţi sunt total necivilizate şi noi primăria în urma acestei 
hotărâri de consiliu local va trebui să le ridicăm autorizaţia de funcţionare. Pentru modul 
în care ele au înţeles să funcţioneze sau mai bine zis pentru că nu au înţeles că trebuie să 
funcţioneze civilizat. La Politehnica eu am reziliat o mulţime de contracte în spaţii ale 
Politehnicii contracte care au fost semnate de dinainte, atât cât am putut rezilia. Unele nu 
puteau fi reziliate că nu aveam clauze care să-mi permită să fac asta. Eu mă bucur că 
studenţii în majoritatea lor nu se lasă intoxicaţi de către cei care au început o propagandă 
prin complex după ce eu am avut o descindere în forţă aş spune acolo, nu se lasă 
intoxicaţi cu ideea că nu vor mai avea de unde să-şi cumpere pâine ci că vor trebui să 
meargă la nu ştiu ce distanţă la km pentru astfel de servicii. Nu se va întâmpla asta se va 
întâmpla aşa cum v-am prezentat şi mă bucur că şi un student ales de către studenţi prin 
procedurile lor democratice ne transmite acest punct de vedere pozitiv al lor vis a vis  de 
proiect.  
Dl. PURCELD:  Eu nu l-am înţeles pe dl. Moşiu ce a vrut să spună. Să se sau să nu se?  
E de acord să se aplice această măsură sau nu e de acord? Şi dacă e de acord să se aplice, 
are şi cine să o aplice şi cine să o controleze. Există Poliţia Locală, primarul are calitatea 
să transfere atribuţii unor organe de control aşa că se poate şi controla aplicarea acestei 
măsuri.  
Dl. MOŞIU: Sigur, îmi permiteţi, tocmai am spus că sunt perfect de acord şi chiar am 
întrebat cine se ocupă să se urmărească că nu se comercializează alcool în campusul 
universitar. A fost foarte clar. Normal că suntem de acord dar mi s-au părut amenzile, 
care sunt legale, foarte mici şi următoarea problemă a fost cine le-a aprobat aceste terase 
sub geam? Că nu le-au făcut de capul lor.  
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
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Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
- 2 abtineri 

 
 
                                              PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru 
Direcţia Poliţiei Locale Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -23 voturi pentru 
           -  1 abtinere 
 
 
                                             PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate din patrimoniul S.C. 
AQUATIM S.A. în patrimoniul municipiului Timişoara printr-un contract de 
donaţie, a Turnului de Apă din Timişoara, str. Gh. Bariţiu nr.3 înscris în Cartea 
funciară nr. 426619 provenită din conversia de pe hârtie a C.F. nr. 135683, nr. top. 
17528/2. 
 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -21 voturi pentru 
          - 2 abtineri 
 
Punctul 6 l-am discutat, punctul 5 este de fapt punctul suplimentar 1.  
 
                                             PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei terenului în suprafaţă de 2939 mp, 
înscris în C.F. nr. 415738 Timişoara, top 23491/1/1/1/1/2/4 şi investiţia realizată 
pentru sensul giratoriu, oferit de S.C. SELGROS CASH &CARRY S.R.L. 
 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 23 voturi pentru 
 
                                           PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu număr topo. 413832 înscris în 
C.F. nr.413832 Timişoara si a  imobilului cu nr. topo 413833 inscris in CF 413833 
Timisoara, situate în str. 1 Decembrie nr.58 şi nr.118 A si atribuirea in folosinta 
gratuita pe o perioada de 49 ani in favoarea Universitatii „Politehnica” din 
Timisoara a imobilului nou creat in urma dezlipirii imobilul LOT 1 – nr. topo 
413833/1. 
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Dl. PRIMAR: Având în vedere poziţia mea şi de primar şi de politehnist simt nevoia să 
vin cu o explicaţie, am văzut că a apărut şi în presă ceva de genul Robu dă, primeşte. 
Dvs. Aţi putut vedea despre ce e vorba. Politehnica are un garaj pe str. Treboniu Laurean 
unde nu pot intra maşinile de un anumit gabarit. Şi este un proiect vechi agreeat de dl. 
Ciuhandu pe vremuri, un protocol pe care l-am semnat la acea vreme ca rector cu dânsul.  
Să facem o dezvoltare a ceea ce înseamnă învăţământ cercetare şi gestiune a transportului 
pe Treboniu Laurean şi să avem colaborări cu primăria, ca universitate şi primăria să 
pună la dispoziţie pentru garaj un teren în zona RATT. Despre asta e vorba e o idée de pe 
vremuri care iată acum se materializează. 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -24 voturi pentru 
 
                                               PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  dezlipirea imobilului cu nr. topo 412245 inscris in CF 
412245 Timisoara din Bulevardul Take Ionescu nr.83, si atribuirea in folosinta 
gratuita Parohiei Ortodoxe Române Zona Tipografilor Timişoara a imobilului in 
suprafaţă de 2810 mp. 
 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 24 voturi pentru 
 
                                               PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect  de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie 
decât aceea de locuinţă SAD 3, situat în imobilul  din str. Vasile Alecsandri nr.6, la 
preţul de 51.000 euro 
 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 24 voturi pentru 
 
                                             PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri 
aferent anului fiscal 2012 pentru clădirea situată în Timişoara str. Anton Bacalbaşa 
nr. 69-65 A Fundaţiei „Pentru Voi”. 
 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -23 voturi pentru 
 
 
                                            PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI: 
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Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
69/23.02.2010 – privind componenţa Comisiei de evaluare a managementului pentru  
Teatrul German de Stat şi Teatrul Maghiar de Stat „Csiky Gergely”  Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 
- 1 abtinere 
- 1 vot impotriva 

                                       
  PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI: 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
70/23.02.2010 – privind componenţa Comisiei de evaluare a managementului pentru 
Filarmonica Banatul  Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 22 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 
 
 
                                          PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
71/23.02.2010 – privind componenţa Comisiei de evaluare a managementului pentru 
Casa de Cultură a Municipiului Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 22 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 
- 1 abtinere 
-  

                                      PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 100.000 lei în vederea continuării 
lucrărilor  de construcţii începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenţilor 
corpurile B, C şi D. 
 
 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot acest proiect.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: 23 voturi pentru 
 
                                         PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI: 
Adresa nr. SC2012 – 026979/09.11.2012  a domnului  Mureşan Lucian Emil privind 
Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 



 15

188/02.11.2012 – privind revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr.140/28.09.2012  - 
privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu “Demolare parţială, 
reamenajare, extindere şi schimbare destinaţie din anexa în locuinţă 2 ap. în regim 
de înălţime S+P+2E, str. Timocului nr.23, Timişoara. 
 
Dl. ŢOANCĂ:  Plângerea prealabilă o lăsăm la sfârşit.  
 
                          PUNCTELE SUPLIMENTARE ALE ORDINEI DE ZI:  
                                                           PUNCTUL 1 
Proiect de hotărâre privind aprobarea negocierii privind schimbul de imobile între 
Municipiul Timişoara, pe de o parte şi S.C. Al Fer Crom Design S.R.L. şi S.C. Art 
S.R.L., pe de altă parte. 
 
Dl. STOIA:  Am un amendament la art. 6 care sună în felul următor: „ Până la data 
semnării contractului de schimb, SC Al Fer Crom SRL şi SC ART  SRL se obligă să 
elibereze spaţiul suprateran afectat de construcţia de sticlă, cunoscută în rândul populaţiei 
ca acvariu, să elibereze spaţiul subteran precum şi să renunţe la toate acţiunile formulate 
împotriva instituţiei noastre cu privire la construcţia subterană, construcţia supraterană şi 
terenul aferent acestora, urmând ca preluarea spaţiului subteran să fie făcută prin Proces 
Verbal de predare- primire” 
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot acest amendament.  

- Cine este pentru? 

Se numără voturile:- 20 voturi pentru 
          - 1 abtinere 
Dl. HERZOG: Vroiam să iau cuvântul atât în calitate de consilier local cât şi ca 
evaluator de meserie am fost şi Preşedintele Centrului Teritorial ANEVAR. Şi din 
experienţa mea de evaluator vreau să vă spun că schimbul care se propune este total 
dezechilibrat. Probabil că în momentul în care ne va fi pus la dispoziţie Raportul de 
expertiză de evaluare pentru terenul pe care îl primim şi respectiv cele 3 rapoarte pentru 
terenurile pe care le cedăm, probabil că le voi aduce şi în discuţie la Comisia de 
Disciplină în prima fază a Centrului Teritorial Timiş, ulterior la Comisia de Disciplină 
Naţională. Mi se pare un proiect foarte important ceea ce propuneţi dvs. Noi nu am văzut 
până în această zi când ni s-a prezentat sinteza în Anexa la Proiectul de hotărâre de 
consiliu local nu am văzut aceste rapoarte de expertiză deşi le-am cerut Marţi în comisie. 
Mi s-a invocat semnarea unei scrisori de confidenţialitate, evident că nu am nicio 
problemă să semnez acest lucru, deşi nu cred că un astfel de schimb la aceste valori 
trebuie să aibă loc sub premise de confidenţialitate. Şi noi consilierii şi cetăţenii oraşului 
trebuie să ştie despre ce e vorba. Doi. Din experienţa mea terenurile pot fi evaluate, cele 
pe care le dă primăria, pot fi evaluate la sume aproape dublu faţă de sumele pe care le 
invocă Consultim, mi se pare că e firma care a făcut rapoarte de expertiză pentru 
terenurile pe care le dăm, şi am probleme mari vis a vis de valoarea pe metreu pătrat 
pentru spaţiul de subsol pe care noi îl primim în schimb. De asemenea o altă obiecţie este 
legată de  faptul că nu ne-a fost prezentat nici un studiu  de fezabilitate care să 
argumenteze posibilitatea şi dezirabilitatea construirii unui pasaj. Pentru că se invocă 
faptul că luăm acel spaţiu din subteranul Pieţei Operei nu numai ca să rezolvăm o 
problem estetică a Acvariului şi este o problemă într-adevăr, ci şi pentru a realiza un 
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pasaj rutier. Noi la momentul actual nu ştim dacă acest pasaj rutier, nu avem un studiu pe 
care să ne bazăm care să ne arate că acel pasaj poate fi efectuat. De asemenea fără să fiu 
jurist înţeleg că sunt mari probleme de justificare legală având în vedere regimul 
concesiunii supraterane şi respectiv regimul proprietăţii din subteran. În concluzie în 
opinia mea personală se efectuează un schimb total dezechilibrat, doar pentru satisfacerea 
unei promisiuni electorale şi cred că poate fi o problemă de responsabilitate inclusiv 
pentru noi ca şi consilieri, s-ar putea la un moment dat să ajungem să dăm cu 
subsemnatul pentru acest proiect.  
Dl.PRIMAR:  Cred că acum este un moment  în care putem vedea limpede dacă vrem cu 
adevărat să readucem zona 0 a Timişoarei, poate cea mai încărcată  şi de istorie recentă, 
acel spaţiu din faţa  Operei în patrimoniul municipiului Timişoara sau vrem să rămână pe 
mai departe un spaţiu privat asupra căruia să ne confruntăm cu proprietarii prin instanţă. 
Lucrurile la asta se reduc acum. În 2008 nu eram eu primar, acea construcţie subterană a 
fost vândută cu acte în regulă şi este proprietatea privată a două societăţi. Mai devreme s-
a construit în Piaţa Victoriei acea monstruozitate cum am catalogat-o inclusiv în 
campanie. Acolo e un alt litigiu potenţial şi noi putem face pe de o parte ca primăria să-şi 
reintre în drepturi totale asupra subpasajului şi asupra suprafeţei din Piaţa Victoriei în 
integralitatea ei sau să rămână lucrurile aşa cum sunt, ani şi ani în care ne luptăm prin 
instanţă. Ne luptăm şi nici nu ştim de dinainte în mod evident că nu ai cum să ştii cum se 
finalizează sau cum s-ar finaliza lupta şi judecătorii ar putea să spună foarte bine, că noi 
avem dreptate, şi ar fi cazul fericit e prea mult spus, oricum s-ar întâmpla după ani  de 
zile în care nu am avea acel Centru în domeniul public cum ar trebui să fie, dar ar putea 
să spună la fel de bine că e în regulă cu proprietatea privată pe tot ce e acolo inclusiv cu 
drept de superficie imperativ pentru construcţia numită Acvariu pe acea suprafaţă sau mai 
mult decât atât chiar ca un drept implicit având în vedere că e deasupra de proprietatea 
privată respectivă. Şi dacă s-ar ajunge la această alternativă în instanţă, atunci pentru 
totdeauna, în măsura în care putem spune pentru totdeauna, acea zonă a Timişoarei nu ne-
ar mai aparţine ca municipalitate. Aceasta este situaţia. În privinţa negocierii au fost 
negocieri extrem de grele cu nişte firme care îşi văd interesele lezate în zonă pentru că au 
beneficii de pe urma acelor proprietăţi şi şi-ar fi dorit să le aibă în continuare, nepăsându-
le de doleanţele noastre de pe poziţia de administratori publici. În cursul negocierilor 
evident că preţul nu-l poate stabili nici măcar ca referinţă nici primarul nici preşedintele 
Comisiei de negociere nici vreun membru al acesteia ci se pleacă de la ce spun experţii. 
Primăria Timişoara are demult nu din timpul mandatului nostru al meu ca primar şi al 
dvs. Ca şi consilieri un contract cu o firmă de evaluatori ANEVAR – Consultim.  Acea 
firmă a evaluat.  Atunci,  dacă nu am voie să spun public asta că aşa a fost contractual cu 
firma  Consultim încheiat în timpul legislaturii d-lui Ciuhandu nu de către mine, e  dacă 
nu spunea dl. Herzog eu vă spuneam sumele să ştiţi, dar vă pot spune că evaluatorii plătiţi 
de primărie au considerat că subpasajul este, nu vă pot spune cu cât, dar mult mai valoros 
decât este pachetul de terenuri care a făcut obiectul negocierilor. Cele trei terenuri au 
intrat în final în acordul semnat dintr-un portofoliu de negociere de 8 terenuri. Şi drept 
urmare suma pe care s-a căzut şi care sunt convins că oricum  va ajunge publică, doar 
trăim în România,  chiar dacă s-au semnat atâtea angajări de confidenţialitate, suma şi 
după bunul simţ nu cred că va putea fi considerată mare în raport cu valoarea a ceea ce 
aduce primăria înapoi în patrimonial său. Valoarea aceasta e pe de o parte aceea de 
simbol cum spunea şi dl. Herzog şi cum ştim cu toţii, putem un simbol al Timişoarei să-l 
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încărcăm cu coşmelii şi cu construcţii inestetice cu tot felul de alte lucruri deplasate dar 
subpasajul acela este singura variantă de închidere a Inelului I de trafic pe o scurtătură 
între Piaţa Victoriei şi Bv. Brătianu, din faţă de la Materna şi până în faţa Liceului Miu.  
Dl. BONCEA: Aveţi un Studiu de Fezabilitate în acest sens? 
Dl.PRIMAR:   Au fost consultaţi specialiştii pe această temă şi vom avea din partea lor 
şi rezultatul sub semnătură, deocamdată este un rezultat comunicat inclusiv confirmat ieri 
de către o persoană, nu i-am cerut permisiunea să vă relatez lucrul acesta dar cred că nu o 
să se supere dacă o fac, pentru că m-a felicitat pentru iniţiativă, aflând de ea din presă, e 
vorba despre decanul Facultăţii de Construcţii unde sunt cei mai mari specialişti în 
drumuri şi poduri pe care îi avem şi care mi-au confirmat că acolo e o idée excelentă să se 
realizeze un subpasaj că nu există nici un impediment în acest sens şi m-a sfătuit să merg 
înainte.  
Dl. BONCEA:  De unde ştiţi acest lucru atâta timp cât nu aveţi un studiu de fezabilitate?  
Din acesta reiese dacă se poate sau nu.  Atâta timp cât nu există acest studiu  nu puteţi 
spune că se poate face.  
Dl.PRIMAR:   Este lansat. Eu vă spun că am afirmat public că vrem să facem un 
subpasaj acolo şi suport consecinţele unui astfel de angajament, consecinţe politice 
evident că suntem aici pe filiere politice cu toţii şi că mă bazez când spun asta, nu pe idei 
luate de ici colo ci pe argumente de la oameni competenţi în domeniu. Noi putem invoca 
oricâte motive vrem ca să continue starea de fapt actuală, putem să fugim de răspundere 
ca să continue starea de fapt actuală, fuga aceea însemnând de fapt poate altceva. Eu nu 
am venit să acuz pe nimeni, fac doar constatarea azi 23.11.2012. Municipiul Timişoara 
are o mare problemă: în faţa Pieţei Victoriei în subteran şi la suprafaţă există o 
proprietate privată care nu are ce căuta acolo. Şi această problemă trebuie rezolvată.  De 
către autorităţile actuale. Şi eu vreau doar rezolvarea şi nu mă interesează să aduc acuze 
celor care au creeat această problemă. Mă uit la prezent şi la viitor. De trecut se ocupă 
specialiştii, analiştii.  
Dl. CAPREA: Fac parte din Comisia de Negociere. Negocierea a fost foarte dură si 
aceasta sumă mare la care s-a ajuns de către societatea repectiva să o prezinte ca şi 
cheltuieli se datoreaza celor care au condus primaria înainte. Si pot să vă dau un exemplu 
clar : dl. Miut împreună cu dl. Orza şi dl. Marius Voicu au făcut o evaluare privind 
cheltuielile acestei firme din 12.07.2002 până în 2011 care a dus la 1 milion de euro. Eu 
nu ştiu ce s-a băgat de 1 milion de euro acolo în perioada aceasta. Nimeni nu ne poate 
spune. Deci dacă ar fi să mergem la Comisia de Disciplină cred că, cu cei trei ar trebui să 
mergem în frunte. Dar părerea mea este că proiectul pe care noi vrem să-l ducem la capăt 
şi pe care dl. Primar l-a propus este fiabil. De ce? Există la Institutul de Proiectări un 
proiect de pe timpul lui Ceauşescu făcut. Acolo sunt rezultatele că se poate face acest 
proiect şi se poate consulta. Cine conduce acest institut de proiectări ne poate pune la 
dispoziţie aceste documente.  
Dl. JICHICI: Primii care ar trebui să se teamă de dat cu subsemnatul sunt cei care prin 
indolenţa de care au dat dovadă, au permis ca această stare de fapt să apară.  Doi. Mă mir 
că dl. Coleg care susţine că e specialist în evaluare nu ştie că acolo discutăm despre o 
clădire şi nu despre un teren.  În momentul în care discutăm despre o clădire care este 
plasată, regimul juridic este clădire, chiar dacă e la subsol. Amplasată în mijlocul Pieţei 
Victoriei discuţiile pot deveni foarte complicate în legătură cu dreptul de superficie şi 
dacă intrăm în nişte discuţii legale s-ar putea să avem surprize aşa cum spunea şi dl. 
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Primar, să nu avem câştig de cauză. Trei.  Mă surprinde că dl. Boncea aduce problema 
unui studiu de fazabilitate şi a oportunităţii unui asemenea proiect când dumnealui  cred 
că ştie foarte bine că în toate studiile premergătoare actualului PUG care se află în fază de 
finalizare, este prevăzută această soluţie tehnică, ca fiind una din soluţiile tehnice care 
poate  să închidă Inelul I de circulaţie. Mai mult, în actuala fază de elaborare a PUG 
această soluţie este prevăzută ca soluţie posibilă de închidere a Inelului I de circualţie. 
Ori în aceste condiţii mi se mare cel puţin surprinzător să ridicăm această problemă a 
existenţei unui studiu de fezabilitate. Patru. Decizia în Comisia de Negociere cu Terţii a 
fost luată în unanimitate. Toţi reprezentanţii în această comisie din Consiliul Local au 
votat pentru această soluţie.  
Dl. DIMECA:  Sincer sunt uimit că noi de fapt când discutăm de ceva care ne doare pe 
toţi şi cred că nu e nimeni în sală care nu-şi doreşte să dispară ce e acolo, sunt sincer 
uimit cum noi nu putem să vedem şi în spate. Ne uităm în faţă, o rezolvăm, trebuie să o 
rezolvăm, datoria noastră, dar în spate cineva trebuie să plătească. Pentru că nu sunt de 
acord să suportăm noi din bugetul nostru fără să plătească cineva din spate oalele sparte.  
Deci asta e o atitudine care trebuie să ne guverneze.  Deci, ok ne asumăm, dar în acelaşi 
timp cei responsabili să plătească până la ultima centimă.  
Dl. BONCEA:   Sunt total de acord şi eu că trebuie privit în spate şi cine este vinovat 
pentru apariţia acelei clădiri trebuie să plătească. Începând de la cel care a emis prima 
autorizaţie de construire, de la instanţele care au dat după aceea prelungirea valabilităţii 
acelei autorizaţii. Faptul că este o greşeală că există acea clădire în central oraşului sunt 
total de acord că ea trebuie să dispară de acolo, dar nu putem îndrepta o greşeală făcând o 
altă greşeală. Pentru că în momentuld e faţă noi dăm mult mai mult în schimbul acelui 
spaţiu decât valorează el de fapt, vă garantez că dăm mult mai mult, nu am avut nici o 
expertiză întreagă, am doar nişte sinteze care nu sunt valabile dar nu putem noi să-I dăm 
pentru că după aceea dăm cu subsemnatul la DNA.  Noi nu vom putea vota acest proiect.  
Dl. PRIMAR:  Dl. Ţoancă nu s-a exprimat chiar în termenii cei mai potriviţi şi cred că s-
ar putea înţelege lucrurile greşit. Nu avem pe masă acum acele evaluări, ele există eu am 
spus la început că negocierea s-a purtat pe baza evaluărilor asupra unui protofoliu de 8 
terenuri si asupra proprietatii private care-i constructie, nu este teren . Este constructie de 
la subsol, acvariul nu intra in discutie ci subsolurile si expertii evaluatori. Cred ca sunt 
mai in masura si sunt oameni responsabili sa spuna care-i valoarea. Fara sa supere 
domnul Boncea, eu nu-l stiu expert evaluator. Domnul Bogdan Herzog este expert 
evaluator si are o parerea diferita de cea a altor experti evaluatori.Expertii evaluatori cred 
ca sunt mai in masura si sunt mai responsabili sa spuna care e valoarea decat cineva care 
nu are aceasta calitate. Si alti experti evaluatori au avut o parere diferita in sensul ca au 
spus ca terenurile pe care comisia le-a propus au valoare mai mica decat cea finala 
acceptata si ca toate cele 8 nu numai cele 3, au valoare mai mica si pe deasupra experti 
evaluatori au spus ca valoarea constructiei din subteran este mult mai ridicata decat cea 
pe care noi in final am reusit sa o negociem. 
 Din raportul de negociere, din documentele care exista rezulta ca negocierea este 
in mod categoric in favoarea municipalitatii si nu cu 2 sau 3 % mai buna deactar fi fost in 
nu stiu ce varianta care ar fi avut vreo sansa de izbanda. Asta este situatia reala. Sa nu 
decretam adevaruri absolute, putem sa ne exprimam pareri. Daca firma Consultim, 
contractata de administratia Ciuhandu , din care a facut parte si domnul Boncea si 
domnul Herzog ca apartenenta politica. 
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 A contractat o firma care nu lucreaza pentru interesele primariei. Asta este o 
informatie grava pentru interesele dansilor. Eu am avut incredere ca acea firma a fost 
contactata la modul onest pentru a servi interesele primariei, respect contractul care a fost 
semnat si implicit  nu pot sa vin eu sa stabilesc cat valoreaza un lucru.Comisia a negociat 
ceva mult mai convenabil decat a venit din partea expertilor. 
 In privinta acvariului mai sunt dator cu o calificare. Daca cititi cu atentie, in art. 6 
din hotarare se spune ca , contractul va fi semnat numai dupa ce constructia din subteran 
va fi eliberata si suprafata de  deasupra va fi eliverata de tot ce apartine acestor firme. 
Acvariul este un lucru care apartine acestor firme si in mod implicit intervine 
obligativitatea sa se mute si el odata cu desfiintarea . 
 Timisoara se lauda printr-un spirit al diversitatii. 
Dl. STOIA;  Am participat la niste negocieri maraton cu reprezentantii celor doua firme 
si vreau sa va spun cu mana pe inima ca ma asteptam ca in aceasta sedinta toti colegii 
nostri sa se buure ca am reusit sa ajungem la o  intelegere nesperata  
 Cred ca daca ar fi cineva sa se gandeasca ca are de dat cu subsemnatul sunt cei 
care au facut, eventual deplasarea la Viena ca sa vada un acvariu similar, unde s-au facut 
tot felul de schimburi de fanioane  sportive. 
 Ar trebui sa se gandeasca  cei care au votat in cadrul Consiliului Local vanzarea 
unei constructii de interes public si care constructie are un C.F. in 3D. Oamenii sunt 
proprietari pe pardoseala subterana, pe stalpi, acoperis si deasupra de acoperis. 
La asta ar trebui sa va ganditi cand proprietarii acestei constructii au adus 
monstruozitatea aceea si au pus-o lovaind in istoria orasului. Eu consider ca in momentul 
in care o sa constatati ca pretul platit de primaria Timisoara este mic fata de ceea ce e 
acolo si de ce va fi in perspectiva. 
 Dl. BOGLUT:  Rog sa se consemneze ca solicit un audit la aceasta problema. 
Dl. PURCELD:  Eu va spun ca nu este proprietatea lor. Aceasta cutie a Pandorei s-a 
deschis astazi aici pentru ca am intreaga documentatie . Inca inainte de 1980 exista un 
proiect care leaga Gara de Nord de Take Ionescu prin pasajul din fata Operei. Specialisti 
in constructii spun ca se poate construi acel pasaj. Este bine sa-l construim.  Cred ca 
tuturor din aceasta sala ne-ar place sa circulam cu masina prin acest pasaj. 
 S-a strecurat ca exista o valoare confidentiala. Eu nu sunt de acord. Aceasta 
valoare va trebui sa o aprobam aici in consiliu. Negocierile este firesc sa fi fost 
confidentiale ca daca s-ar fi facut publice aceste negocieri ar fi aparut o serie de factori si 
ar fi aparut modificari de la o intalnire la alta. A fost foarte bine ca au fost confidentiale, 
valoarea va fi aprobata de noi si atunci colegii care nu sunt de acord cu aceasta valoare 
vor putea sa  se exprime. Despre ancheta eu sustin  ca ea trebuie facuta. O sa va arat cum 
s-au falsificat C.F.-urile. Denumirea Pietii Operei care s-a chemat Piata Huniade ca sa 
poata sa lege cele doua De aici au pornit aceste falsuri. 
Dl. TOANCA:  Va rog sa dati cuvantul pentru doua minute domnului Rus . Cine este 
pentru ? 
 - 15 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 - 2 abtineri 
Dl. RUS:  Ma numesc Rus Alain, sunt consilier judetean, si ma voi referi strict la 
subiectul despre care ati discutat aici.  
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Domnule primar sunt in asentimentul dumneavoastra ca  monstruozitatea aceea 
trebuie sa dispara urgent. Termenul pe care l-ati dat dumneavoastra probabil ca este putin 
cam scurt. Noi , impreuna cu Consiliul Judetean cred ca va putem ajuta in acest sens. 

La modul in caer se pune problema astazi vom fi pusi in situatia sa fim ilegali. Nu stiu 
de ce toata lumea nu spune sumele, evaluarea este  undeva la 1 600 000, daca eu stiu 
inseamna ca stie toata lumea iar terenurile pe care dumneavoastra le propuneti ca schimb 
sunt la 1 100 000. Evaluarea Consultim-ului nu spun ca nu este reala ci spun ca poate fi 
un inceput de licitatie catre cei care vor sa cumpere aceste pamanturi si apoi din suma 
obtinuta sa despagubim aceasta firma.  

Vreau sa stie timisorenii: noi vrem sa rascumaparam toaleta publica  din Piata Operei 
cu 1100 000 euro. In scurt timp toaleta publica nu va mai avea contract de 
concesiune.Domnule Robu, aveti solutii pentru firmele din Complex. Cred ca retragandu-
le autorizatia.. 

Dl. JICHICI: Cred ca a trecut timpul de 2 minute. 
Dl. RUS: Puteti lua masurie care le-ati luat in Complex si pentru firmele care 

lucreaza in Acvariu. Va rog delimitati Acvariul de constructia de sub pamant si mutati 
acvariul pentru ca nu are autorizatie. Autorizatia exista pe cele doua extremitati ale 
acvariului, pe mijloc nu. 

Dl. BOGDAN :  Treceti va rog la o alta abordare pentru ca asta nu e o abordare sa 
instrainam patrimoniul Timisoarei. 

Dl. TOANCA;  Supun  la vot proiectul cu amendamentul domnului Stoia. Cine este 
pentru ? 

 -19 voturi pentru 
 - 2 voturi impotriva 
 -  1 abtinere 

Dl. PRIMAR: Cu tot respectul pentru fostul meu student Alen Rus, este intr-o mare 
eroare. Autorizatia este perfect valabila pentru a se construi fix ceea ce este construit 
acolo, nu numai pentru amenajarea la cele doua capete. 
In al doilea rand, s-ar putea merge pe procedure care ar tine ani de zile, cine poate garanta 
ca la o licitatie s-ar obtine un pret mai bun decat cel obtinut in timpul negocierilor ? 
   La cat oare ar crede cineva ca se poate ajunge intr-un proces de negociere care este cu 
doua parti  care aveau fiecare interese serioase si finalul negocierilor a fost unul pe care 
eu il consider foarte convenabil pentru Timisoara. 
Dl. BONCEA:  Noi ca si consilieri PNTCD ne retragem datorita faptului ca aceste 
proiecte le-am primit inainte de sedinta si o parte din ele nici nu le-am primit inca 
Dl. TOANCA:  Va multumim . 
 

    SUPLIMENTAR 3 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 
2012. 
 
Dl. STOIA:  Avand in vedere rezultatele Clubului Sportiv Rugby Club Municipal 
Universitatea de Vest Timisoara, castigator al Campionatului National editia 2012 
solicitam suplimentarea cu suma de 500 000 lei la pozitia 67.02.05.01 – sport, titlul 2 – 
bunuri si servicii si diminuarea cu aceeasi suma a cheltuielilor la titlul 2 bunuri si servicii 
la pozitia 65.02.04.02. Se modifica anexa 1 –buget local  2012, sectiunea de functionare. 
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Dl. TOANCA:  Cine este pentru acest amendament ? 
 -21 voturi pentru 
 
Dl. TOANCA:  Solicit mutarea a 400 000 lei de la cap. 70.02.50 (alte servicii in 
domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale) la cap.74.02.05.01 (salubritate) 
 - mutarea a 200 000 lei de la cap. 65.02.04 (Invatamant) la cap. 74.02.05.02 (colectarea, 
tratarea si distrugerea deseurilor) 
Cine este pentru ? 
 -21  voturi pentru 
Supun la vot proiectul cu aceste amendamente la vot. Cine este pentru ? 
 - 21 voturi pentru 
 
 
                 SUPLIMENTAR 4 
Proiect de hotarare privind modificarea componentei Consiliului de Administratie la S.C. 
HORTICULTURA S.A. 
 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -21 voturi pentru 
 
 
    SUPLIMENTAR 5 

Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al 
S.C.Pieţe S.A. 
 

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

 
    SUPLIMENTAR 6 
Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafetelor si dezlipirea si alipirea imobilelor 
situate in str. Gheorghe Lazar cu numar topografic 1072/2/1 inscris in C.F. nr. 404758 
Timisoara, numar topografic 433807 inscris in C.F. nr. 433807 Timisoara, numar 
topografic 433815 inscris in C.F. nr. 433815 Timisoara, numar topografic 
1070/2/1/1/1/1/1/2/3/1 inscris in C.F. nr. 404766 Timisoara, numar topografic 
1070/2/1/1/1/1/1/2/2 inscris in C.F. nr. 404994 Timisoara, numar topografic 
1070/2/1/1/1/1/1/2/1 inscris in C.F. nr. 404763 Timisoara, numar topografic 
1070/2/1/1/1/1/2/1 inscris in C.F. nr. 405761 Timisoara in vederea intabularii parcarii 
subterane. 
 

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

 
 
    SUPLIMENTAR 7      
Proiect de hotărâre privind completarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
399/13.12.2011 privind modificarea contractelor de concesiune/închiriere, având ca 
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obiect concesionarea/închirierea terenurilor situate în Timişoara, Calea Martirilor 
nr.51 (Zona Braytim). 
 

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

 
 
    SUPLIMENTAR 8 
Proiect de hotărâre privind aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor 
aferente organizării de către Municipiul Timişoara a programului “Gala Sportului 
Timişorean – ediţia 2012”. 
 

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

 
    SUPLIMENTAR 9 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Modificare PUZ 
aprobat prin HCL nr. 406/30.09.2008 cu PUZ: Ansamblu de clădiri cu funcţiune 
mixta (servicii, birouri, comerţ şi locuire )”, Bv. Republicii nr. 21 şi str. Andrei 
Mureşanu nr.1, Timişoara. 
 

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

 
 
    SUPLIMENTAR 10 
Proiect de hotărâre privind completarea art.2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 
237/28.06.2011 privind aprobarea Planului Urbanistic  Zonal “ Zona cu funcţiuni 
mixte: Spaţii comerciale, birouri, servicii,unităţi de cazare şi dotări aferente”, Str. 
Circumvalaţiunii nr.8-10, Timişoara. 
 

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

 
    SUPLIMENTAR 11 
Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de  reabilitare termică şi a mecanismului 
de recuperare a sumelor avansate de  Consiliul Local al Municipiului Timişoara, 
pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2007 – 
2013. 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
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    SUPLIMENTAR 12 
Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanţării de către Municipiul 
Timişoara, în procent de minum 30% din valoarea lucrărilor de bază aferente 
obiectivului de investiţie “Bazin inot olimpic “ , Bv Iosif Bulbuca din Timişoara 

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

 
    SUPLIMENTAR 14 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al 
S.C. Colterm S. A. 
 

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

 
 
    SUPLIMENTAR 15 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al 
S.C. Aquatim S. A. 
 

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

 
    SUPLIMENTAR 17 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al 
S.C. Drumuri Municipale S. A 
 

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

 
    SUPLIMENTAR 18 
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie al 
S.C. Administrarea Domeniului Public S. A 
 

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

 
 
    SUPLIMENTAR 19 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 60” 
 

Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -20 voturi pentru 
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    SUPLIMENTAR 20 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “Reabilitare termică imobil Bv. Liviu Rebreanu 2/1” 
 

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

 
 
    SUPLIMENTAR 21 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 31-33” 
 

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

 
    SUPLIMENTAR 22 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Martirilor nr. 78” 
 

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

 
 
 
    SUPLIMENTAR 23 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţii “Reabilitare termică imobil Bv. Liviu Rebreanu nr. 132/A” 
 

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

 
 
    SUPLIMENTAR 24 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul 
de investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.22 
 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 -19 voturi pentru 
 
 
    SUPLIMENTAR 2 

Memoriul   nr. SC2012 – 027956/21.11.2012 al domnului consilier Simonis Alfred cu 
privire la Aeroportul Internaţional  Timişoara “Traian Vuia” SA  (AIT). 
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Dl. SIMONIS:  Este un demers prin care noi ar trebui sa ne aratam disponibilitatea de a 
deveni intr-un viitor actionari ai Aeroportului International Timisoara tinand cont de 
faptul ca este singurul aeroport din tara care are 100% din actionariat in subordinea 
Guvernului. Din aceasta cauza nu se poate dezvolta, autoritatile locale nu pot investi in el 
neavand cadru legal. 
In vederea infiintarii noii regiuni de vest probabil ca ar fi bine ca acest aeroport sa vina in 
subordinea autoritatilor locale, Consiliului Local, Primariei Timisoara, poate Consiliul 
Judetean Hunedoara, Caras ,  poate si Aradul. Noi trebuie sa aratam daca dorim sau nu 
acest lucru si daca dorim trebuie sa facem un demers catre Ministerul Transporturilor. 
Dl. TOANCA: Doresc sa amintesc colegilor crae au fost si in precedentul Consiliu Local 
ca noi am fost prima instanta administrativa din Timisoara care ne-am opus in urma cu 2-
3 ani autoritatilor de atunci de la Bucuresti de a fuziona Aeroportul de la Timisoara “un 
elefant” cu Aeroportul de la Arad un “purice” si mutarea sediului si afacerilor la Arad. 
Noi ne-am opus atunci, vad ca si societatea civila s-a alaturat acestui demers. 
Dl. ROBU:  Am salvat impreuna Aeroportul Timisoara  atunci de la ceea ce i se pregatea. 
Aceasta initiativa a domnuluiconsilier Alfred Simonis este una pe care eu o consider de 
salutat. Nu cred ca este in regula sa mai avem atatea lucruri cate mai avem in Timisoara 
foarte importante si nu avem timp acuma sa fim extensivi in interventii care apartin de 
diverse organisme centralizate ale statului.Aeroportul trebuie sa fie al administratiei 
publice locale si aceasta idee de a-i da o tenta regionala, cred ca este una buna, pot fi 
actionari si  Consiliul Judetean Caras Severin, si Consiliul Judetean Hunedoara, si 
Consiliul Judetean Arad alaturi de Consiliul Local Timisoara care trebuie sa fie majoritar. 
Consiliul Local Timisoara trebuie sa detina controlul prin actiuni asupra Aeroportului dat 
fiind faptul ca majoritatea incasarilor atat din traficul de persoane cat si din traficul de 
marfuri pe Aeroportul din Timisoara sunt datorate activitatilor ce se desfasoara pe raza 
mun. Timisoara. 
Dl. TOANCA:  Va rog sa va exprimati votul pentru acest demers. Cine este pentru ? 
 -17 voturi pentru 
 
 
           SUPLIMETAR 16 

Proiect de hotărâre privind modificarea regulamentului pentru organizarea şi 
executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul 
Municipiului Timişoara aprobat prin HCL 101/24.03.2009 

 
 
Dl. TOANCA:Voi da citire celor doua amendamente agreate de cele doua parti. 
 La art. 10 , alin. 2 din Regulament, va fi : “pe portierele din fata ale taxiului se 
aplica inscrisuri exterioare privind valoarea tarifelor de distanta lei/km, practicate pe timp 
de zi si pe  timp de noapte si exterior de  dimensiunea unui format A4 cu inaltimea de 
210 mm si inscriptionat cu negru pe fundal cu caractere avand inaltimea de 30 mm, 
vizibile de la cel putin 5 m conform Anexei 5 la prezentul regulament. La aceasta anexa 5 
se  va introduce si tariful exterior. 
Se modifica si art. 13: “Taxiul trebuie sa aibe afisat in interior la loc vizibil o lista care sa 
poata fi consultata de client cuprinzand titularul legal al autorizatiei taxi si tarifele de 
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distanta de stationare si de pornire pe timp de zi si de noapte si de exterior purtand 
stampila autoritatii de autorizare  precum si un ecuson cuprinzand numele si fotografia 
conducatorului auto.” 
Cine este pentru ? 
 - 20 voturi pentru 
Cine este pentru acest proiect ? 
 -19 voturi pentru 
 
Dl. TOANCA:  La ultimul punct avem o  adresa a domnului Muresan Emil privind o 
plangere prealabila formulata  impotriva Hotararii  Consiliului Local din 02.11.2012 
privind aprobarea P.U.D “Demolare partiala, reamenajare, extindere si schimbare de pe 
str. Timocului nr.23, Timisoara” 
 Domnul caruia i-am revocat  PUD-ul ne roaga sa revenim la revenire. Ne 
mentinem punctual de vedere privind revocarea acestui PUD, se voteaza cu Da. Revenim 
la PUD-ul de acum 2 luni se voteaza cu Nu. 
 Eu personal voi vota cu Da si v-am explicat de ce, pentru ca au fost greseli foarte 
mari, inclusiv adresa din CF. 
 Initiez procedura de vot . Cine este pentru mentinerea punctului de vedere 
- 17 voturi pentru 
- 1 abtinere 
 Va rog sa reveniti in comisia de urbanism  cu clarificarile pe care noi  vi le-am 
solicitat in urma cu doua saptamani. Daca documentatia se incadreaza in parametri 
urbanistici  legali si nu aveti alt gende probleme o vom discuta ori in decembrie, ori anul 
viitor.  
 Va multumesc  pentru participare si declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului  
Local al Municipiului Timisoara. 
  
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
 
Cons. RADU TOANCA           IOAN COJOCARI 
 


