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ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Incheiat astazi 24-09-2013 cu ocazia sedintei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Presedinte de sedinta – Cons. LUCIAN TAROPA;
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 18;
Au absentat: Radu Dimeca, Adrian Orza, Grigoroiu Grigore, Ciuhandu
Ovidiu, Mosiu Simion, Sandu Constantin, Saracan Maria, Tarziu Larissa si Wolf
Elena.
Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar
Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari;
Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara
Nr. 1506/20.09.2013

ANEXĂ
la Dispoziţia nr.1506
din data de 20.09.2013
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de
03.09.2013.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara
pe anul 2013.
3. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr.1”
având suprafaţa de 970,0 mp.
4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr.
1” identificat cu nr. cad. DF1508 având suprafaţa de 12214,0 mp., teren pentru
Calea Ferată, imobilului „LOT nr.2” identificat cu nr. cad. DF1559 având
suprafaţa de 56172,0 mp, teren pentru Calea Ferată, imobilului „LOT nr.3”
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identificat cu nr. cad. DF1559/1 având suprafaţa de 12127,0 mp., teren pentru
Calea Ferată.
5. Proiect de hotărâre privind operatiunea cadastrala de modificare a limitelor de
proprietate a imobilului de sub nr. topografic 16230/1/2/2 aflat in proprietatea
privata a S.C. TIMCARDENAS S.R.L., in raport cu limitele de proprietate a
imobilului de sub nr. topografic 16230/1/2/1 aflat in proprietatea Municipiului
Timisoara -Domeniul Public.
6. Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a terenului pe care se
află Cimitirul Nicoreşti, zona Steaua.
7. Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor cu nr. topo 99/1, nr. topo.100 şi nr.
Topo.101/1/1 şi dezlipirea imobilului nou creat în urma dezlipirii în vederea
reglementării incintei Parcului Copiilor „Ion Creangă”.
8. Proiect de hotărâre privind dezlipirea şi alipirea imobilelor situate în str. Diaconu
Coresi cu număr topografic 14167/2/1/1 înscris în C.F. 420388 Timişoara cu nr.
Topographic 14168/1 înscris în C.F. nr. 420385 Timişoara în vederea clarificării
limitelor de proprietate şi a suprafeţei incintei.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a
terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către
Jugănaru Verginia.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului construcţie situat în
Timişoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 26, înscris în CF 421817, Timişoara, nr.
Top 421817 – C1, către Partidul Social Democrat filiala Timiş.
11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preeemţiune din partea
Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă SAD1, situat în imobilul din Piaţa Unirii nr.9, la preţul de
60.000 euro.
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.25 din strada Miloia Bl. B1 sc.A, ap.25
din str. Miloia Bl. B1 Sc. B şi ap.2 situat în str. Miloia Bl. B2.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
nr. 485/2006 – privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de mărfuri
şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în Municipiul
Timişoara.
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la
transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi
operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/15.01.2013 şi
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
94/26.02.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012
privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în
proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Timişoara.
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16. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei II – pentru
dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiie IV pentru administraţie locală, juridică, ordine public, drepturile omului şi problem ale
minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru
Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de
funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.
19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Servicii
Sociale „Pentru Voi”.
20. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei în vederea continuării
lucrărilor de construcţii începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenţilor
corpurile B,C şi D.
21. Informare periodică privind îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru ACS Poli
Timişoara şi modul de cheltuire a banilor alocaţi.
22. Prezentare/informare cu privire la rapoartele de control întocmite de
Compartimentul Control în perioada iulie – august 2013.
23. Adresa nr. SC2013 – 21352/11.09.2013 a Serviciului Juridc privind Plângerea
prealabilă formulată de S.C. PIEŢE S.A. împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
70/26.02.2013 – privind stabilirea tarifelor de închiriere pentru imobilele aflate în
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, concesionate către
Societăţile Comerciale şi Regiile Autonome la care Consiliul Local al Municipiului
Timişoara are calitatea de acţionar.
24. Informarea nr. SC2013 – 23162/10.09.2013 privind deplasarea domnului
Viceprimar Dan Diaconu la Maastricht, Olanda, în perioada 29 – 31 august 2013.

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de
Municipiului Timişoara domnul Nicolae Robu

Zi au fost iniţiate de Primarul

ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al
Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul
Timişoara, pentru anul şcolar 2013 – 2014.
Cvorum – Majoritatea membrilor prezenţi.
2. Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Timişoara şi asociaţia
VivArt – Centrul de artterapie şi psihologie Timişoara.
Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcţie(14 voturi)
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3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de
cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „AS Baschet Club
Timişoara”.
Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcţie(14 voturi)
4. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de
cotizaţie anuală, din partea municipiului Timişoara pentru „AS Clubul de Handbal
Politehnica Timişoara”.
Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcţie(14 voturi)
5. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de
cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „AS ACS Poli
Timişoara”.
Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcţie(14 voturi)
6. Proiect de hotărâre privind includerea lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la
Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga , în Programul KfW pentru
reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei
(Infrastructură Municipală Faza II),
Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcţie(14 voturi)
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
417/30.07.2013, privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de
Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara.
Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcţie (14 voturi).
8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de administraţie
al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeş
Timişoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local nr.283/13.07.2010.
Cvorum – Majoritatea membrilor prezenţi.
9. Proiect de hotărâre hotărâre privind închirierea imobilului compus din construcţie
şi teren aferent, situat în Timişoara Str. Rozalia (fostă str. Mugurilor) nr. 1 în care
funcţionează Ambulatoriul de specialitate (Policlinica nr. 3) din cadrul Spitalului
Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
Cvorum – 2/3 din numărul total al consilierilor locali în funcţie(18
voturi).
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi
Clubul de Dans Sportiv Magnum V.R.D. şi acordarea contribuţiei financiare pentru
susţinerea activităţii sportive pe anul 2013.
Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcţie.(14 voturi)
11. Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de
cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „CS Rugby Club
Municipal Universitatea de Vest Timişoara”
Cvorum – Majoritatea consilierilor locali în funcţie.(14 voturi)
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Dl. PRIMAR: V-as ruga sa agreati pe ordinea de zi pe langa subiectele care au fost
anuntate odata cu planificarea acestei sedinte de consiliu, extraordinara, inca 11 proiecte
care au fost vazute intr-o comisie. Si dumneavoastra consilierii v-ati strans mai greu,
acum dupa vacanta dar va multumesc pentru eforturi, pentru ca ati parcurs si aceste
proiecte si stiti bine ca eu v-am stat la dispozitie cu clarificari daca ar fi fost cazul.
Este vorba despre un proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea
Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului
Timişoara în Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ privat din
Municipiul Timişoara, pentru anul şcolar 2013 – 2014.
Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Municipiul Timişoara şi asociaţia
VivArt – Centrul de artterapie şi psihologie Timişoara.
Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de
cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „AS Baschet Club Timişoara”.
Noi suntem in Timisoara in momentul de fata intr-un proces de reconstructie .La 3
din cele 4 jocuri cu cea mai mare audienta: fotbal, baschet si handbal. La rugby lucrurile
sunt asezate, avem o echipa foarte buna in ale carei sanse de a lua titlul credem si pe care
desigur ca o sprijinim. Dar constructiile acestea de cluburi sportive competitive nu se fac
usor. Ele sunt anevoioase iau timp si necesita resurse.
Daca vrem cu adevarat ca Timisoara sa fie performanta si in aceste sporturi atunci
trebuie sa avem rabdare si disponibilitatea de a sprijini fenomenele respective financiar.
Echipele acestea pot fi ale tuturor, ale Timisoarei, in masura in care sustinerea lor
financiara este din partea Timisoarei, din partea tuturor. De aceea vin cu propunerile de
suplimentare a bugetelor atribuite acestor cluburi si la punctul 3 este proiectul de hotarare
care are in vedere baschetul, la punctul 4 -handbalul,5 – fotbalul si la punctul 11- rugby –
ul. Pentru toate, initial am propus anumite sume suplimentare dar cand am facut analiza
pe buget de unde putem sa facem economii pentru perioada urmatoare in sensul ca oricum
ar fi greu sa cheltuim bani in aceasta ultima parte a anului in totalitatea lor. Am ajuns la
concluzia ca trebuie sa injumatatim acele sume si drept urmare rugamintea este sa votati
aceste 4 proiecte de hotarare, sa le agreati pe ordinea de zi apoi sa le votati, dar nu cu
sumele avute in vedere initial ci cu sume injumatatite care pot fi alocate fara nici o
perturbare a bugetului.
La punctul 6 proiect de hotărâre privind includerea lucrărilor de refacere
învelitoare şarpantă la Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga , în
Programul KfW pentru reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale
Timişoarei (Infrastructură Municipală Faza II). Ne punem mari sperante in acest program
care are finantare de la Banca de Dezvoltare a Germaniei, finantare cu doua componente:
una de tip grant, component nerambursabila si una de tip credit cu rambursare dar in
conditii foarte avantajoase. Cjiar daca programul merge greu e vorba de bani multi si cred
ca trebuie sa avem rabdare astfel sa nu irosim aceasta sansa de finantare. La Liceul C.D.
Loga noi am facut interventii in regim de avarie si vom continua sa le facem dar rog pe
toata lumea sa inteleaga ca la o cladire de tip monument nu poti fae orice interventii si
oricum. Trebuie respectata legea si legea este foarte restrictiva cand este vorba de cladiri
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monument. Daca starea cladirii in care functioneaza acest liceu de elita al Timisoarei,
C.D. Loga, este proasta este de inteles pentru ca in lungul multor ani nu s-a facut nimic la
aceasta scoala, nici la alte scoli, cele care functioneaza in cladiri vechi. S-au cumulat in
timp foarte mari probleme in infrastructura de invatamant si in cea de sanatate si noi nu
avem cum sa remediem peste noapte. Fiti siguri ca atata cat mi-a stat in putinta nu atat
sub aspect financiar cat sub aspect al al legii, noi am facut pentru intreaga retea de
invatamant preuniversitar.
La punctul 7 este un proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 417/30.07.2013, privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic
de Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara. Va reamintesc ca in 30.07.2013 a fost
votat un proiect de hotarare care avea un obiectiv – gasirea unei solutii pentru Liceul de
Arte Plastice. Acest liceu functioneaza intr-o cladire improprie, degradata, neigienica,
care nu ne apartine si pe cale de consecinta nici nu avem cum sa investim bani in ea.
Gasirea unei solutii pentru acest liceu, unde in plus, proprietarul oricand ar putea veni din
nou sa ceara aceleasi sume, 30 000 euro/luna drept chirie. Singura solutie pe care am
putut-o identifica la acea vreme a fost mutarea Colegiului Tehnic de Vest din cladirea de
pe B-dul Carol in cladirea unde a functionat Scoala Gen. Nr. 9 pe str. Liviu Rebreanu si
mutarea in cladirea unde functioneaza Colegiul Tehnic de Vest, pe B-dul Carol, a
Liceului de Arte Plastice. Stiti bine ca profesorii de la Colegiul Tehnic de Vest au
protestat fata de hotararea Consiliului Local. Mi-a displacut profund maniera in care s-a
protestat.
La un moment dat in acea confruntare, mi-a fost adus la cunostinta ca in
administrarea Colegiului Tehnic de Vest mai exista o cladire pe str. Pop de Basesti.
Nimeni nu a avut un scop in sine din a muta Colegiul Tehnic de Vest intr-o alta locatie,
am analizat ce s-ar putea face in situatia in care spatiile pe care le avem la dispozitie sunt
mai largi decat cele pe care contam initial. Am fost persoana in toate incaperile de la
Liceul de Arte Plastice sa vad starea lor si nevoile acestui liceu.
Am fost in cladirea principal de pe B-dul Carol la Colegiul Tehnic de Vest si am
vazut si starea cladiri si nevoile acestui colegiu. Am fost si in acea cladire aparuta mai
nou la masa de discutii de pe strada Pop de Basesti. Cladirea de acolo a fost abandonata,
este intr-o stare proasta, numai ca din 3 aripi ale sale, 2 cele mai mari au o structura de
rezistenta foarte solida si pot fi rehabilitate intr-un timp foarte scurt incat sa ofere spatii de
invatamant excelente. Strada Pop de Basesti este apropiata de gara si de sediul Colegiului
Tehnic de Vest. Am putea amenaja acolo 6 Sali de clasa mari si doua sali de clasa medii
si daca vom face asta atunci vom avea suficiente spatii de invatamant pentru a functiona
la etajele 2 si 1 din cladirea de pe B-dul Carol,plus in salile mari sunt 4 la numar din
internatul Colegului Tehnic de Vest, tot de pe strada Carol, Liceul de Arte Plastice iar in
restul spatiului de pe B-dul Carol , parter, demisol si spatiile medii din internat, Colegiul
Tehnic de Vest care ar folosi in completare acele 8 sali care o sa le amenajam pe strada
Pop de Basesti. Am omis sa spun ca si etajul inchiriat pana acum unei scoli private, Scolii
Milenium ar reveni tot liceului de Arte Plastice. O astfel de redistribuire a utilizarii
spatiilor si nu a proprietatii ar permite functionarea celor doua unitati de invatamant in
conditii nu ideale dar mult mai rationale, pentru Arte Plastice mult mai bune decat cele de
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acum. Exista doua cai de acces in acea zona la cladirea Colegiului Tehnic de Vest, una de
pe B-dul Carol, una de pe Gen. Dragalina, drept urmare si accesele pot fi separate. Sunt
toate premizele pentru a asigura conditii bune pentru ambele activitati. Propunerea mea
este sa amendam hotararea din 30.07 in termenii pe care vi i-am prezentat, astfel incat
dupa ce terminam amenajarea pe strada Pop de Basesti, sa putem atunci sa mutam din
activitatile Colegiului Tehnic de Vest acolo, si in locurile libere pe care vi le-am
mentionat sa ducem Liceul de Arte Plastice.
Angajamentul este ca nu mutam pe nimeni in conditii improprii, in noile spatii
vom asigura si dotari la un nivel mult mai ridicat decat cel la care s-a functionat pana
acum. N-am vrut sa ramana vreo clipa in mintea cuiva imaginea ca hotararile de consiliu
local nu se aplica. Daca apar elemente noi in discutie atunci desigur ca pot fi modificate
hotararile de consiliu local dar o hotarare odata valabila este lege pentru oricine. Eu miam aratat toata fermitatea in a-mi achita de una dintre sarcinile pe care un primar le are,
aceea de a pune in aplicare hotararile de consiliu local declarand public si colegial celor
de la Colegiul Tehnic de Vest ca nu voi evita sa fac plangeri penale catre personae fizice
daca cineva boicoteaza hotararile consiliului local.
Sper sa ni fie nevoie sa ajung intr-o asemenea ipostaza.
Urmatorul proiect este Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei
Consiliului de administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie
Dr. Victor Babeş Timişoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local
nr.283/13.07.2010.
Proiect de hotărâre hotărâre privind închirierea imobilului compus din construcţie
şi teren aferent, situat în Timişoara Str. Rozalia (fostă str. Mugurilor) nr. 1 în care
funcţionează Ambulatoriul de specialitate (Policlinica nr. 3) din cadrul Spitalului Clinic
Municipal de Urgenţă Timişoara
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi
Clubul de Dans Sportiv Magnum V.R.D. şi acordarea contribuţiei financiare pentru
susţinerea activităţii sportive pe anul 2013
Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de
cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „CS Rugby Club Municipal
Universitatea de Vest Timişoara”
O precizare referitoare la proiectul privind inchirierea imobilului de pe str. Rozalia, e
vorba de cladirea de pe straduta perpendiculara pe str. Mihai Viteazul. Se va muta
Policlinica 3 in cladirea de pe str. Daliei cand aceasta va fi gata. Pana atunci nu avem alta
posibilitate decat sa platim chirie proprietarului pentru un numar de luni.
Va multumesc pentru rabdare si intelegere.
Dl. TOANCA: Punctul 23 o sa va rog sa-l retrageti de pe ordinea de zi, fiind déjà
rezolvat pe linie administrativa. Acel recurs gratios.
Dl. PRIMAR: Este vorba despre acel recurs gratios din partea S.C. PIETE S.A. Retrag de
pe ordinea de zi acest punct. Adresa nr. SC2013 – 21352/11.09.2013 a Serviciului Juridc
privind Plângerea prealabilă formulată de S.C. PIEŢE S.A. împotriva Hotărârii
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Consiliului Local nr. 70/26.02.2013 – privind stabilirea tarifelor de închiriere pentru
imobilele aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara,
concesionate către Societăţile Comerciale şi Regiile Autonome la care Consiliul Local al
Municipiului Timişoara are calitatea de acţionar
Dl. TAROPA: Supun la vot anexa la ordinea de zi. Cine este pentru ?
-15 voturi pentru
- 1 vot impotriva
Supun la vot ordinea de zi in intregime. Cine este pentru ?
- 18 voturi pentru
Supun la vot procesul-verbal din data de 03.09.2013. Cine este pentru ?
- 18 voturi pentru

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe
anul 2013.

D-na JUMANCA: As dori sa va fac cunoscuta performanta elevului MARIUS POSA
care studiaza la Colegiul National C.D. Loga si a obtinut medalia de aur la olimpiada
internationala de stiinte ale pamantului care a avut loc in India si este singurul
reprezentant al Europei ce a obtinut o astfel de medalie.
As dori hotararea unei intalniri, ar putea fi plenul urmator cu Consiliul Local si
executivul primariei in vederea premierii elevului Marius Posa si acordarea Stemei
Orasului ca recunoastere a meritelor sale deosebite.
Dl. PRIMAR: Sigur ca noi apreciem si rasplatim performanta si e foarte bine ca ni se
aduc la cunostinta performantele unor timisoreni, vom face o invitatie si probabil ca vom
gasi si alti merituosi pe care sa-i premiem.
Dl. STOIA: Propunem ca prim amendament la rectificarea bugetara, aprobarea
redistribuirii sumei de 60 000 lei de la cap. 70.02 – locuinte si servicii, dezvoltare publica
dupa cum urmeaza:
-de la cap. „b” – lucrari noi, pozitia executii locuinte sociale cuprinse cu suma de 1400
mii lei, total suma disponibilizata – 60 000 lei
2. Aprobarea suplimentarii sumelor disponibile de 100 000 lei in urmatorul capitol dupa
cum urmeaza: - la cap. 70.02 – locuinte si servicii de dezvoltare publica, la cap. „c”dezvoltari independente si investitii S.F. + proiect tehnic + locuinte sociale cu suma de
60 000 lei.
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Dl. TAROPA : Supun la vot primul amendament. Cine este pentru ?
-

18 voturi pentru

Cine este pentru al doilea amendament propus de domnul Stoia?
-

15 voturi pentru

Dl. DIACONU: Bugetul local se diminueaza la sectiunea „dezvoltare” astfel: - in cadrul
cap.84.02.03.02.- transport in comun cu suma de 300 000 lei, la pozitia autobuze
articulate, cheltuieli de capital. In cadrul cap. 84.02.03.01.- drumuri si poduri cu suma de
500 000 lei la pozitia „ amenajare complex rutier zona Michelangelo”. Suma 800 000 lei
va fi redistribuita in sectiunea de functionare astfel: in cap. 67.02.05.01 –sport cu cu suma
de 500 000 lei, in cadrul cap. 67.02.03.04 – Institutii publice de spectacole si concerte ,
respectiv Teatrul German cu suma de 300 000 lei pentru asigurarea cheltuielilor cu bunuri
si servicii. Partea de Teatru German este necesara pentru organizarea Festivalului
EUROTHALIA la 60 ani de Teatru German in Timisoara.
Urmatorul amendament este necesar pentru acoperirea unei diferente de costuri la
reabilitarea cladirii de la Lic. Loga astfel: - se diminueaza cu 10 000 lei suma prevazuta la
cap. 84.02.03.02 – transport in comun, dotari independente,obiectiv autobuze articulate si
se suplimenteaza cu 10 000 lei suma de la cap. Investitii – sume buget local, poz.
70.02.03 – punctul b – lucrari noi, reabilitare cladiri istorice municipiul Timisoara kfw.
Al treilea amendament este rearanjarea fondurilor in cadrul bugetului Teatrului
Maghiar in felul urmator: - se reduc 7 pozitii pe lista de investitii in valoare de 342,5 mii,
se adauga o noua pozitie - aer conditionat sala studio in valoare de 80 000 lei si se
repartizeaza diferenta astfel rezultata de 262,5 mii lei de pe sectiunea dezvoltare,
sectiunea functionare, titlul 2 – cheltuieli materiale.
Dl. TAROPA:Supun la vot cele 3 amendamente ale domnului Diaconu.Cine este pentru ?
-

14 voturi pentru
1 abtinere

Dl. TOANCA: Eu o sa va supun atentiei o serie de amendamente pe care o sa le discutam
separat la punctele suplimentare.
-

Se aproba suplimentarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie pentru A.S.
Baschet Club Timisoara cu 500 000 lei.

Dl. PRIMAR: Este acea injumatatire a sumelor pe care le-am propus initial.
Dl. TOANCA: Se aproba suplimentarea cotizatiei financiare pentru POLI Timisoara
– fotbal cu suma de 500 000 lei.
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Se aproba suplimentarea contributiei financiare pentru Clubul de Handbal cu 200
000 lei. In sedinta de data trecuta am facut impreuna cu domnul viceprimar Stoia un
amendament pentru rugby.
Un alt amendament, la cap. 68.02 sa mutam suma de 80 000 ron la cap. 67.02.05
si urmand ca la urmatoarea sedinta de consiliu local sa formalizam. Tot la cap.
Servicii recreative si sport dupa cum urmeaza – 35 000 ron pentru Clubul Sportiv
Municipal pentru copii si juniori si 45 000 pentru Taifun Racing, acestea urmand sa le
formalizam cu hotarari de consiliu local in sedinta viitoare. Va rog sa supuneti la vot
amendamentele .
Dl. TAROPA: Cine este pentru amendamentele domnului Toanca ?
-16 voturi pentru
- 2 voturi impotriva
D-na JUMANCA: Se solicita transferul obiectivului obiectivului de investitii –
reabilitare strada Vacarescu pe tronsonul cuprins intre B-dul Regele Carol si Spl. Tudor
Vladimirescu, automatizare sistem de udare de la cap.84.02.03.03/a – strazi, lucrari in
continuare la cap. 84.02.03.03/b- strazi lucrari noi.
Dl. TAROPA: Cine este pentru ?
-

15 voturi pentru
1 vot impotriva

Dl. BOGLUT: Pentru rectificarea bugetara am un referat nr. 3504/ 20.09.2013 al
Liceului Teoretic Jean Louis Calderon de necesitate si oportunitate privind cuprinderea in
lista de investitii din anul 2013 a dotarilor si echipamentelor, se suplimenteaza suma de
22 000 lei la cap. 65.02.04- invatamant secundar superior, Titlul 70- cheltuieli de capital
si se diminueaza suma prevazuta la cap. 65.02.04.02 invatamant secundar superior, Titlul
20 – cheltuieli cu bunuri si servicii.
Dl. TAROPA: Cine este pentru ?
-

17 voturi pentru
1 abtinere

Dl. HERZOG: In comisia de buget am cerut mai multe explicatii si mi s-au dat de catre
aparatul primariei dar am ramas cu o ultima nelamurire.Am inteles ca din sumele alocate
catre extinderea corpului B la Spitalul de Copii Louis Turcanu s-au taiat 1 500 000 lei din
cei 3000 alocati, in schimb tot catre Spitalul de Copii au fost alocati 1 milion lei pentru un
computer tomograf nou.
Dl. DIACONU: Este o diminuare temporara, vom mai avea o rectificare la sfarsitul lui
octombrie, dar felul in care se va desfasura procesul de achizitie, in ce masura el va fi
intarziat sau contestat putem sa stim daca vom putea cheltui acesti bani sau nu. Dincolo
de banii pe care i-am alocat prin bugetul local exista o suma de 5 milioane lei alocata de
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Guvernul Romaniei. Trebuie sa ne asiguram ca putem sa cheltuim acesti bani in anul
acesta. In conditiile in care data de licitatie este 24 octombrie era putin probabil ca cei 3
milioane din bugetul local sa poate fi cheltuiti. In schimb exista o procedura de achizitie
deja realizata de catre Spitalul de Copii cu privire la achizitia unui computer tomograf la
care Guvernul Romaniei a contribuit cu 500 000 iar la momentul respectiv ne-am luat
angajamentul ca vom contribui si noi din bugetul local cu 500 000 euro. La capitolul de
dotari al Spitalului de Copii existau inainte de rectificare suma de 1,7 milioane ca atare
milionul suplimentar se refera la acoperirea partii Consiliului Local in achizitionarea
computerului tomograf care este de altfel cel mai modern computer tomograf din zona de
vest a tarii.
Dl. PRIMAR: As vrea sa adaug si eu cateva precizari. Pe de o parte ajutam spitalul de
copii in spatiile in care functioneaza el in momentul de fata sa fei si mai performant decat
este. Spun asta pentru Spitalul de Copii din Timisoara este cotat al doilea din tara alaturi
de un spital de copii din Bucuresti.Cele doua sunt detasate de celelalte spitale de copii din
tara in ceea ce priveste indicatorii de performanta pe care ii au.
In privinta investitiei pe care o avem in derulare la Spitalul de Copii, acea noua
cladire, parter+6 etaje, dotarile conexe insumand un total de 18 milioane de euro din care
9 milioane pentru cladire si dotari civile si 9 milioane pentru echipamente medicale, vreau
sa fie limpede ca nu se pierde nici un ban. Un asemenea obiectiv de investitii este pe
finantare multianuala si valoarea totala a proiectului se cheltuie intr-un numar de ani. Ne
dorim sa cheltuim cat mai repede, desigur cu folos, si sa dam in folosinta aceasta noua
constructie echipata la cel mai inalt nivel cat mai repede. Astfel de obiective nu sunt o
jucarie, este nevoie de timp pentru a initia investitia percurgandu-i fazele.Acesti timpi
pusi cap la cap te duc la un an minimum. Noi suntem realisti si nu vrem sa tinem bani
blocati in capitole de buget unde sunt sanse mici sa-i cheltuim acum, si redistribuim
fondurile inspre obiective foarte importante dar care pot fi implementate acum.
Dl. TAROPA: Cine este pentru proiectul de hotarare ?
-

18 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI
Informare periodică privind îndeplinirea obiectivelor stabilite pentru ACS Poli
Timişoara şi modul de cheltuire a banilor alocaţi
Dl. PRIMAR: Am dorit ca astazi presedintele Consiliului Director de la ACS POLI
Timisoara sa faca o informare Consiliului Local privind atingerea obiectivelor la ACS
POLI si modul in care banii alocati prin hotarari de consiliu local cu titlu de cotizatie au
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fost cheltuiti. Rugemintea este sa agreati ca aceasta informare sa fie facuta acum ca sa nul tinem pe domnul presedinte pana la sfarsitul sedintei.
Dl. STAICU: Va multumesc mai ales ca de la 4 jucam in Cupa Romaniei. Va multumesc
ca ne-ati primit, suntem a treia oara aici la dumneavoastra, anul trecut pe aceasta vreme
constituiam echipa, in vara promovam, acum o luna eram peste asteptari astazi suntem
putin sub asteptari.
Obiectivul principal este sa consolidam echipa si sa avem o echipa solida pentru
abordarea campionatelor ulterioare .
In continuare domnul Staicu face o informare privind atingerea obiectivelor ACS
POLI Timisoara conform materialului scris anexat la procesul-verbal.
Dl. JICHICI: As dori sa fac o observatie, ne lovim de ea si la Clubul de Baschet, si la
handbal si la rugby. Din pacate este foaret deranjanta acea suma care apare la contributii
din cheltuielile de poersonal. Cred ca statul roman nu intelege sa sustina sportul in
adevaratul sens al cuvantului si cred ca ar trebui sa solicitam parlamentarilor USL o
initiativa legislativa in acest sens. Daca intr-un domeniu cum este al meu IT-ul, se poate
sa existe scutire de impozit pentru cei care lucreaza in acest domeniu, eu cred ca ar fi
extrem de important ca in aceasta guvernare sa initiem si in ceea ce priveste sportul,
pentru ca mi se pare... aproape jumatate din cheltuielile de personal se duc in impozite.
Este o chestiune care nu e in regula si nu asa sprijinim sportul, vorbesc la nivel de guvern.
Dl. STAICU: Intentionat am facut aceasta prezentare ca sa puteti vedea in structura.
Dl. PRIMAR: Asa este, contributiile la diverse fonduri sunt foarte mari. Noi fiind un
club constituit curat si cu dorinta ferma sa ramanem asa, sa nu avem nici o problema de
ilegalitate, de evaziune, am considerat ca este cel mai corect sa lucram pe baza de
contracte de munca cu toti jucatorii. Sunt jucatori profesionisti si trebuie sa aibe contracte
de munca. Avand contract de munca, in lipsa acelor facilitati, inevitabil se ajunge la astfel
de plati. Alte cluburi lucreaza pe baza de conventii civile ceea ce nu e in regula dar e
tolerat doar vorbindu-se din cand in cand despre masuri punitive la adresa lor fara ca pana
in prezent aceste masuri sa fi fost luate. Unele cluburi au ajuns in instanta pe acest
subiect. Noi am dorit ca la acest club sa nu existe nici cel mai firav semn ca nu s-ar merge
pe respectarea legalitatii, de aceea am asumat sa lucram cu contracte de munca. Suntem
un club mai atractiv pentru jucatori pentru ca au si ei consecintele unui contract de munca
pe termen lung si prin urmare multi s-au multumit cu venituri nete mai mici dar au
preferat sa aibe un contract de munca.
Suma de 650 000 euro din drepturi de la televiziuni, este considerabila. Iata cat s-a
atras ca venit din finantarea pe care noi am asigurat-o. Noi am alocat anul trecut 2 800
000 lei in 2012 in prima jumatate a anului , deci peste 4 milioane pe an, si am adus 650
000 euro ceea ce inseamna 3 milioane lei. Daca mai adauga si sponsorizarile pe care le
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avem am putea vedea ca pentru fiecare leu atras din fondurile consiliului local avem cate
un leu din alte surse. Daca avem rabdare aceste constructii vor ajunge sa se
autofinanteze.As ruga sa existe intelegere pentru regula confidentialitatii salariilor.
Nimeni nu face cunoscute salariile jucatorilor si aici trebuie sa ne multumim sa vedem
fondul global de salarizare defalcat .
Nu ne-a spus domnul Staicu ponderea salariilor personalului administrativ, in
totalul cheltuielilor salariale.
Dl. STAICU: Fara prime undeva la 8%. In momentul in care se dau prime, va cobori la
6%
Dl. PRIMAR: Atat este ponderea personalului administrativ.Chiar daca unii spun ca sunt
prea multi angajati, sunt angajati cu salarii mici si acest club nu externalizeaza
nimic.Trebuie sa avem in vedere ca alte cluburi pot avea contabil sef. Costurile pentru
serviciul externalizat de contabilitate sunt mult mai mari decat costurile salariale pentru
un contabil sef si o contabila.
Dl. HERZOG: Pentru executia bugetara 2012-2013 am facut un calcul si veniturile din
bilete reprezinta 0,7% din total buget ceea ce mi se pare ca o performanta de administrare
a clubului foarte slaba.
Vad ca in lunile iulie si august e o crestere semnificativa si as vrea ca la sfarsitul anului sa
avem o prezentare pe acest subiect.
Dl. PRIMAR: In privinta numarului de spectatori trebuie sa avem in vedere ca nici o alta
echipa din Timisoara nu se apropie macar ca numar de spectatori de spectatorii pe care i-a
avut acest club chiar in Liga a II-a.Noi ne dorim sa facem performanta si sa vina lumea
pe stadion. Numarul iubitorilor de fotbal atat de impatimiti incat sa vina in orice conditii
nu e atat de ridicat.
Lumea vine pentru spectacol fotbalistic, pentru mize mari puse in joc si din pacate trebuie
sa recunoastem ca nu avem nici spectacol fotbalistic, nici mize mari puse in joc.
D-nul consilier Taropa: Va multumim. Domnul Geana, va rog.
D-nul consilier Geana: As dori sa-l intreb pe domnul presedinte Staicu, la executia
bugetara 2012-2013, am vazut diferente destul de mari la doua pozitii: transport si cazaremasa, aproape dublu la retur fata de tur.
D-nul Staicu: Totul depinde de structura campionatului, unde te duci, unde te cazezi, la
ce distanta, sunt 7 luni, au fost numai 4 luni in tur. Va asigur ca nu sunt facute decat la
minimul necesar. Echipa de control a verificat in amanunt acest subiect, va pot confirma
dansii. Acum, fiind meciurile seara, nu te mai cazezi o noapte, te cazezi doua.
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PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI
3. Proiect de hotarare privind inscrierea in Cartea Funciara a imobilului “Lot nr.1”
avand suprafata de 970,0 mp.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
-

17 voturi pentru

D-nul viceprimar Diaconu: O sa va rog ca la urmatorul punct, care este un punct extrem
de important pentru dezvoltarea in general a orasului, e vorba de o cale ferata industriala,
la care, in momentul de fata, trebuie sa obtinem terenul de sub calea ferata. E esential
pentru dezvoltarea unei bune parti din industria orasului in momentul de fata.
PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI
4. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară a imobilului „LOT nr.
1” identificat cu nr. cad. DF1508 având suprafaţa de 12214,0 mp., teren pentru
Calea Ferată, imobilului „LOT nr.2” identificat cu nr. cad. DF1559 având
suprafaţa de 56172,0 mp, teren pentru Calea Ferată, imobilului „LOT nr.3”
identificat cu nr. cad. DF1559/1 având suprafaţa de 12127,0 mp., teren pentru Calea
Ferată.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
-18 voturi pentru
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI
5.Proiect de hotărâre privind operatiunea cadastrala de modificare a limitelor de
proprietate a imobilului de sub nr. topografic 16230/1/2/2 aflat in proprietatea
privata a S.C. TIMCARDENAS S.R.L., in raport cu limitele de proprietate a
imobilului de sub nr. topografic 16230/1/2/1 aflat in proprietatea Municipiului
Timisoara -Domeniul Public.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
-18 voturi pentru

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI
6.Proiect de hotărâre privind reglementarea situaţiei juridice a terenului pe care se
află Cimitirul Nicoreşti, zona Steaua.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
- 18 voturi pentru
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PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI
7.Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor cu nr. topo 99/1, nr. topo.100 şi nr.
Topo.101/1/1 şi dezlipirea imobilului nou creat în urma dezlipirii în vederea
reglementării incintei Parcului Copiilor „Ion Creangă”.
Dl. TAROPA: Deschid procedura de vot.
- 18 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
8.Proiect de hotărâre privind dezlipirea şi alipirea imobilelor situate în str. Diaconu
Coresi cu număr topografic 14167/2/1/1 înscris în C.F. 420388 Timişoara cu nr.
Topographic 14168/1 înscris în C.F. nr. 420385 Timişoara în vederea clarificării
limitelor de proprietate şi a suprafeţei incintei.
D-nul consilier HERZOG: Aici nu a reusit nimeni sa ma lamureasca in comisie si daca
ar putea cineva din aparatul primariei sa ne spuna exact despre ce este vorba. Am o
suspiciune care poate fi sau nu intemeiata. A existat un protocol semnat de fosta
administratie de catre ADP cu Constructim, prin care se pune parcarea dintre Casa
Tineretului si Mc Drive la dispozitia Constructim-ului, chipurile, pentru ca acesta, care-si
va ridica un bloc de structura P+6 sa faca o parcare subterana. As vrea sa stiu daca cele
doua chestii sunt legate, daca nu cumva Constructimul incearca sa arate ca procentul de
ocupare a terenului este unul mai mic, unificand doua numere de carte funciara. As vrea
sa-mi raspunda cineva din aparatul primariei.
D-nul consilier Taropa: Cine poate sa raspunda?
Dl. Dir. CIURARIU: Din cate cunosc eu, este o corectie care trebuia facuta, dar nu are
legatura cu coeficientii urbanistici. Era o corectie pentru ca terenul respectiv avea o
geometrie care nu corespundea realitatii in scripte.
D-nul consilier HERZOG: Este vorba de terenul pe care l-am mentionat eu sau este alt
teren din acea zona?
Dl. Dir. CIURARIU: Diaconu Coresi este terenul de acolo. Dar nu e legat de coeficientii
urbanistici.
D-nul Primar: Nu este legat de terenul care a fost la Universitatea “Mihai Eminescu”,
acolo langa Casa Tineretului.
Dl. Dir Ciurariu: Nu e problema de corectie, in zona aceea e problema de corectie, dar
nu are legatura cu coeficientii pentru parcare.
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D-nul Primar: Raspunsul ferm este, nu e vorba despre acea constructie.
D-nul consilier Toanca: Stiu situatia, nu este vorba despre Constructim, este vorba
despre corectia unei parcele unde trebuie facuta o constructie. Ulterior, se va dezmembra,
terenul respectiv se va scoate la licitatie. Nu are nicio legatura cu povestea noastra.
Trebuia facuta o corectie, dezmembrat, scos la licitatie si intabulat ulterior, nu are legatura
cu povestile pe care noi le stim din consiliu.
D-nul Primar: Nu stiu ce s-a intentionat candva sa se construiasca, acolo, langa Casa
Tineretului, eu nu doresc sa se construiasca nimic, in afara de un teren de sport.
Dl. JICHICI: Referitor la o discutie in fostul consiliu local prin care ADP-ul a venit in
fata consiliului si respinsa de consiliu cu o propunere privind concesionarea pentru
realizarea unei parcari. Si asta era o parcare care avea doua nivele de parcare, sase etaje,
birouri de business si a fost respins in fostul consiliu.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
-18 voturi pentru
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara,
a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către
Jugănaru Verginia.
Dl. TAROPA: Deschid procedura de vot.
-18 voturi pentru
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării imobilului construcţie situat în
Timişoara, Spl. Tudor Vladimirescu nr. 26, înscris în CF 421817, Timişoara, nr. Top
421817 – C1, către Partidul Social Democrat filiala Timiş.
DL. TAROPA : Deschid procedura de vot.
- 17 voturi pentru
- 1 vot impotriva
PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI
11.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preeemţiune din partea
Consiliului Local Timişoara la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă SAD1, situat în imobilul din Piaţa Unirii nr.9, la preţul de
60.000 euro.
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DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
- 17 voturi pentru
D-nul Primar: Trebuie sa vedem, nu doreste cineva sa voteze sau nu s-a inregistrat
votul?
D-nul consilier Toanca: Din ceea ce am vazut la restul care au cazut, d-nul coleg Folica
nu voteaza.
D-nul Primar: Atunci a votat altfel decat “pentru”, dar acum e un vot lipsa.
D-nul consilier Petrisor: Cred ca mie nu mi-a mers, ar trebui sa se verifice pe buletinele
de vot.
D-nul consiler Taropa: Verificati, va rog. Verificati la d-nul Simonis.
D-nul Primar: Nu ati vrut sa votati?
D-nul consilier Petrisor: El a votat “pentru”, dar nu a mers aparatul.
D-nul Primar: Nu a mers aparatul.
D-nul consiler Taropa: Reiau votul.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
- 16 voturi pentru
D-nul Primar: Daca cineva nu vrea sa voteze, sa spuna, nu-l obliga nimeni sa voteze,
dar este important sa stim. Este cineva care nu-si poate exercita dreptul la vot din motive
tehnice, asta e una, sau nu vrea sa voteze? Daca nu vrea sa voteze, este dreptul lui sa nu
voteze, dar trebuie se clarificam lucrurile.
D-nul consilier Toanca:Nu a mers aparatul la d-nul Stoian.
D-nul consilier Folica: D-le primar, va rog sa-mi permiteti, nu sunt de acord.
D-nul consilier Toanca:Dar cu ce nu sunteti de acord, cu nimic?
D-nul consilier Folica: Nu sunt de acord cu acest punct.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI
12. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.25 din strada Miloia Bl. B1 sc.A,
ap.25 din str. Miloia Bl. B1 Sc. B şi ap.2 situat în str. Miloia Bl. B2.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
- 17 voturi pentru
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PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI
13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 485/2006 – privind circulaţia autovehiculelor destinate transportului de
mărfuri şi a utilajelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone în
Municipiul Timişoara.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
D-l consilier PETRISOR: La punctul 12 nu am putut sa votez, nu mi-a luat aparatul, am
intrebat acum.
D-nul Primar: S-a depasit momentul si ramane depasit, dar trebuie sa clarificam un
lucru. Si la punctul precedent, noi nu modificam patrimoniul, trebuie sa fie 18 voturi cand
se modifica patrimoniul. Cands spui ca intr-o locuinta sta “x” si nu sta “y”, nu cred ca e o
problema de 18 voturi, domnule Secretar, trebuie lamurite lucrurile acestea. Nu-i de
patrimoniu. De patrimoniu e ceva ce afecteaza patrimoniul, sporindu-l sau diminandu-l.
Asta inseamna de patrimoniu. Asta e o decizie care e de 14 voturi. Dar acum s-a
consumat, ramane pe alta data. Nu cred ca e in regula.
D-nul consilier Toanca: Domnule Secretar, neexercitarea dreptului de preemtiune este
de 14 sau de 18 voturi?
D-nul Primar: Preemtiune este de 18, dar la inchiriere nu poate fi 18. Nu e nicio logica
sa fie 18 la inchiriere. La preemtiune, da. Se afecteaza patrimoniul si e firesc sa fie 18.
D-nul consiler Taropa: Suntem la pct.13. Deschid procedura de vot.
- 17 voturi pentru
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI
14.Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor
la transportul în comun unor categorii de cetăţeni ai Municipiului Timişoara şi
operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
192/23.11.2012, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 34/15.01.2013 şi prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 80/26.02.2013.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
- 18 voturi pentru
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI
15.Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
94/26.02.2013 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.12/26.06.2012
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privind constituirea Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de
locuinţă situate în imobile proprietatea Municipiului Timişoara precum şi în
proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Timişoara.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
- 18 voturi pentru
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI
16.Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Comisiei II – pentru
dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei IV pentru administraţie locală, juridică, ordine public, drepturile omului şi probleme
ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
- 17 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI
17. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii pentru
Direcţia Poliţiei Locale Timişoara.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
- 16 voturi pentru
- 2 voturi impotriva
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI
18.Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului
de funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
- 17 voturi petru
D-nul Primar: As dori o interventie pentru ca vad reprezentanti ai organizatiilor
studentesti in sala si presupun ca erau interesati de Proiectul de hotarare privind
modificarea protocolului de acordare a facilitatilor la transportul in comun unor categorii
de cetateni. Sigur ca dansii pot sa scape continutul la viteza cu care mergem noi si
spunand pozitia 14, nu stiu despre ce este vorba, as vrea sa-i informez ce contine acest
proiect, el are in vedere continuarea asigurarii gratuitatii pe mijloacele de transport in
comun pentru studentii din Timisoara si in aceeasi maniera in care am hotarat anterior,
adica, pe baza de card si atat, fara niciun decont facut de studenti si dupa ce universitatile
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la care studiaza isi epuizeaza fondul alocat de minister prin contractul institutional cu
aceasta destinatie, de a fi subventie pentru transportul in comun. Cu alte cuvinte, Consiliul
Local asuma sa asigure catre RATT subventia necesara pentru ca studentii sa poata
circula gratuit si dupa ce universitatile nu mai pot veni cu acea cota de 50% cu care ele
contribuie in prima parte a anului. Inainte, cand functionam pe vechiul sistem si cand
studentii trebuiau sa-si faca deconturi, erau mult mai putini studenti care foloseau
mijloacele de transport in comun, pentru ca refuzau sa parcurga birocratia decontarilor,
decat acum, cu noul sistem. Acum, cu noul sistem, sunt multi studenti care merg la
universitati, isi fac carduri pentru a putea circula pe mijloacele de transport in comun, dar,
in felul acesta, fondul universitatilor, la un moment dat, se consuma, pentru ca, din pacate,
Ministerul Educatiei nu respecta cu strictete legea educatiei care prevede alocarea
fondurilor, pentru ca studentii sa aiba pe tot parcursul anului, toti cei care doresc sa
circule cu transportul in comun, acest sprijin financiar. Asta s-a votat, prin urmare, pentru
studenti ramane ca si pana acum, numai ca universitatile lor trebuie sa ne transmita un
document angajant, prin care sa afirme ca si-au epuizat acel fond.

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI
19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de
funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Centrul de Servicii
Sociale „Pentru Voi”.
Dl. TAROPA: Deschid procedura de vot
- 17 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI
20. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 150.000 lei în vederea continuării
lucrărilor de construcţii începute la ansamblul bisericesc Biserica Studenţilor
corpurile B,C şi D.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
-18 voturi pentru
PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI
22. Prezentare/informare cu privire la rapoartele de control întocmite de
Compartimentul Control în perioada iulie – august 2013.
D-nul consiler Taropa: Am luat la cunostinta.
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Pct.23 a fost retras de pe ordiea de zi.
D-nul Primar: La pct.22, am dispus mai multe misiuni de control, au fost foarte multe
misiuni de control intern, la diversele structuri ale primariei, inclusiv la societatile
primariei. Desigur ca rapoartele pot fi consultate de d-voastra in completitudinea lor. Eu
am o informare scurta cu concluziile corpului de control intern, coordonat de d-nul
consilier Chirila, si, trebuie sa va spun ca, la Colterm SA, situatia este foarte critica,
pentru ca acolo s-au cumulat, in timp, datorii mari, chiar daca in urma cu un an noi am
ajutat masiv aceasta companie. Sunt datorii catre furnizori, sunt datorii si catre stat si, din
pacate, ele nu au acelasi titlu de arierat al primariei catre ele ca sa existe vreo sansa de a
primi un ajutor de la Guvern pentru stingerea lor. Sunt anumite intarzieri si in
implementarea unor proiecte, nu intru acum in detalii, si am decis sa supervizam
indeaproape tot ce se intampla la Colterm. D-voastra puteti sa cititi oricand si eu o sa
predau acest document pe care v-as ruga sa-l agreati ca extensie la procesul-verbal al
sedintei, ca sa nu mai citesc din el. Exista o sectiune care se refera la controlul, la Directia
Dezvoltare, alta care se refera la misiunea de control si concluziile sale, la Directia de
Mediu, inca una referitoare la controlul efectuat la ACS Poli Timisoara, si mai sunt si
altele pe care nu le-am planificat pentru astazi. Asadar, daca agreati sa ma opresc cu
informarea la atat si sa pun la dispozitie acest dosar cu concluziile si, de altfel, dosarele in
extenso cu rapoartele de control pentru a va putea informa.
D-nul consiler Taropa: la pct.24 avem o informare, trecem la punctele suplimentare.
PUNCTUL 1 ANEXA
Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor din partea Consiliului Local al
Municipiului Timişoara şi din partea Primarului Municipiului Timişoara în
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ privat din Municipiul
Timişoara, pentru anul şcolar 2013 – 2014.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
- 18 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXA
Proiect de hotarare privind asocierea dintre Municipiul Timisoara si asociatia
VivArt-Centrul de artterapie si pihologie Timisoara.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
- 18 voturi pentru
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PUNCTUL 3 ANEXA
Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de
cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „AS Baschet Club
Timişoara”.
D-nul consilier Toanca: O sa am amendamente. Se aproba suplimentarea contributiei
financiare cu 500.000 RON iar cotizatia anuala catre „AS Baschet Club Timişoara” va
fi de 2,5 milioane lei, urmand ca la rectificarea din octombrie, noi ne-am dorit ca la
aceasta prima rectificare sa ramanem cu 7 milioane la Poli, 3 milioane la rugby, 3
milioane la baschet si 1 milion la handbal. Dar urmeaza sa identificam noi surse
pentru a suplimenta sumele. Deci, chiar daca aveti in fata un material cu 3 milioane
RON, contributia municipalitatii la baschet, vorbim la ora actuala de 2,5 milioane.
D-nul Secretar Cojocari: Eu vreau sa-mi iau o marja de aparare. Toate aceste sume
de bani, am primit asigurari ca sunt cuprinse in rectificarea de buget initiala, pentu ca
numai asa se va acorda, altfel, daca nu sunt cuprinse, este treaba pur penala.
D-nul consilier Toanca: Corect, le-am citit la pct.2.
D-nul Secretar Cojocari: Eu nu am inteles ce ai citit dumneata, pentru ca ai spus ca
se suplimenteaza, daca spuneai ca din acel capitol, intelegeam.
D-nul consilier Toanca: Luam banii de la cap.67.02 – “Cultura, recreere, religie” si
dam banii la cap.67.02.05 – “Servicii recreative si sportive”.
D-nul Secretar Cojocari: Deci, sunt banii asigurati.
D-nul Primar: Toate aceste rectificari inseamna, de fapt, redistribuiri. Bugetul cu
care
am operat pana acum. N-avem nici crestere si nici scadere de venituri. Doar
redistribuim putin destinatia banilor.
D-nul consiler Taropa: Votam amendamentul d-lui Toanca.
Deschid procedura de vot.
- 14 voturi pentru
- 2 abtineri
Votam proiectul.
Deschid procedura de vot.
-14 voturi pentru
- 2 abtineri
PUNCTUL 4 ANEXA
Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de
cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „AS Clubul de Handbal
Politehnica Timişoara”.
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D-nul consilier Toanca: Amendament, sa-l spun explicit.Se suplimenteaza cu 500.000
RON, de la acelasi capitol se iau banii, 67.02 – “Cultura, recreere, religie” si se
redistribuie la “Servicii recreative si sportive”. Cotizatia pentru ACS Poli Timisoara la
aceasta ora este de 6,5 milioane lei, urmand ca dupa rectificarea din octombrie sa fie de 7
milioane lei.
Daca suntem la handbal, primesc mai putini bani, primesc 200.000 RON de la acelasi
capitol luam banii- “Cultura, recreere, religie” si dam la servicii recreative. Cotizatia
anuala la ora actuala este de 800.000 RON, urmand ca dupa rectificarea din octombrie sa
ajungem la 1 milion RON.
D-nul consiler Taropa: Votam amendamentul d-lui Toanca. Deschid procedura de vot.
- 15 voturi pentru
- 2 abtineri
Votam proiectul. Deschid procedura de vot.
- 15 voturi
- 2 abtineri
PUNCTUL 5 ANEXA
Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de
cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „AS ACS Poli
Timisoara”.
D-nul consilier Toanca: Am spus, dam 500.000 RON, luam de la cap. “Cultura, recreere,
religie”, dam la Poli. Cotizatia la aceasta ora este de 6,5 milioane, urmand ca pana in
octombrie sa fie pana la incidenta sumei de 7 milioane.
D-nul consiler Taropa: Votam amendamentul. Deschid procedura.
-15 voturi pentru
- 2 abtineri
Votam proiectul. Deschid procedura
- 15 voturi pentru
- 2 abtineri
D-nul Primar spune sa trecem la pct.11 fiindca sunt din aceeasi categorie.
PUNCTUL 11 ANEXA
Proiect de hotărâre privind suplimentarea contribuţiei financiare cu titlu de
cotizaţie anuală, din partea Municipiului Timişoara pentru „CS Rugby Club
Municipal Universitatea de Vest Timişoara”.
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D-nul consilier Toanca: De asemenea, amendament. Banii i-am redistribuit prin
amendamentul d-lui viceprimar Stoia in urma cu trei saptamani, este vorba de 500.000
Ron, la aceasta ora cotizatia pentru „Rugby Club Municipal Universitatea de Vest
Timişoara” este de 2,5 milioane, sperand ca in octombrie, dupa ce se va lua titlul sa fie
pana la incidenta sumei de 3 milioane.
D-nul consiler Taropa: Votam amendamentul. Deschid procedura.
- 17 voturi pentru
Votam proiectul. Deschid procedura.
- 18 voturi pentru
D-nul consilier Toanca: O sa profit de acest prilej sa va multumesc. Va invit sambata, in
28 septembrie la ora 10, pe toti, la stadionul din Ronat, este semifinala intre ……..
si “Farul”, sa va invit, poate par optimist, dar va asigur ca asa va fi, in data de 5, sambata
viitoare la ora 18,30 la finala campionatului national de rugby la Arcul de Triumf, la
Bucuresti. Se asigura din partea clubului transport.

PUNCTUL 6 ANEXA
Proiect de hotărâre privind includerea lucrărilor de refacere învelitoare şarpantă la
Corpurile A1, A2, A3 la Colegiul Naţional C.D. Loga , în Programul KfW pentru
reabilitarea monumentelor istorice din cartierele istorice ale Timişoarei
(Infrastructură Municipală Faza II).
DL. TAROPA:
Deschid procedura de vot.
- 18 voturi pentru

PUNCTUL 7 ANEXA
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
417/30.07.2013, privind mutarea activităţii de învăţământ a Colegiului Tehnic de
Vest şi a Liceului de Arte Plastice Timişoara.
D-na consilier Olteanu: Amendament: Se modifica art.1 din proiectul de hotarare
care va avea urmatorul continut: Art.1. Se aproba modificarea art.2, care devine art.1
din H.C.L. nr. 417/30.07.2013 cu urmatorul continut: Art.1: Se aproba mutarea
activitatii de invatamant a Liceului de Arte Plastice Timisoara din imobilul situat in
Timisoara, B-dul Mihai Eminescu nr.2, proprietatea Fundatiei “Caritatea”, la etajul I si
II din cladirea scoala cu demisol, parter si doua etaje, situata in B-dul Gen. Dragalina
nr.8 si in caminul cu parter plus patru etaje situate in Timisoara, B-dul Carol I nr.11,
cu urmatoarele spatii: etajul I, in intregime, la etajul II, sala in suprafata de 39,84 mp
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si sala de 42,62 mp, la etajul II sala in suprafata de 39,84 mp si sala de 42,62 mp.
Predau amendamentul si in scris. Va multumesc.
D-nul Primar: Este doar nominalizarea salilor care au fost referite initial mai
generic, ca sali mari, sali medii.
D-na consilier Olteanu: Sunt delimitate exact spatiile.
D-nul Primar: E cineva de la licee aici? La etajul II, la internat.
D-na Mariana Muresan: Este etajul II si etajul III, au aceleasi suprafete si la etajul II
si la etajul III. Se da etajul I din caminul internat. O data etajul trei este.
D-nul Primar: Si sunt acele sali mari, cum le-am numit , cele de 39,84 mp, care sunt?
Am spus sali mari si sali medii. Asa am spus in textul generic. Trebuie sa verificam,
pentru ca sunt 4 sali mari, pe fiecare etaj cate una, si imtelegerea a fost ca salile mari
le foloseste Liceul de Arte Plastice si salile medii raman pentru Colegiul Tehnic de
Vest. Salile medii fiind cele unde era un laborator media. Noi am spus sa mergem pe
toate nivelele cu salile mai mari.
D-na consilier Olteanu: La ultima pozitie este vorba de etajul III. Avem salile de la
etajul I si salile de la etajul II si III.
D-nul Primar: Propun sa votati urmatorul proiect pentru ca a iesit ca pot fi mutate
cele doua, daca socotim fiecare incapere. Daca gresim una, iarasi apare o sursa de
disputa. De aceea, vreau sa fac o verificare, sa sun pe director, fiindca eu nu le stiu
dupa suprafata. Sa nu gresim.
D-nul consiler Taropa: Trecem la pct.8.

PUNCTUL 8 ANEXA
Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de
administraţie al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr.
Victor Babeş Timişoara, constituit prin Hotărârea Consiliului Local
nr.283/13.07.2010.
DL.TAROPA: Deschid procedura de vot.
-17 voturi pentru

PUNCTUL 9 ANEXA
Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului compus din construcţie şi teren
aferent, situat în Timişoara Str. Rozalia (fostă str. Mugurilor) nr. 1 în care
funcţionează Ambulatoriul de specialitate (Policlinica nr. 3) din cadrul Spitalului
Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
- 18 voturi pentru
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D-nul consilier Toanca: Domnule Taropa, va rog sa revenim la punctul precedent. Se
inlocuieste membrul titular, profesor dr. Negrutiu Lucian……Trebuie sa nominalizam
reprezentantul primarului, pentru ca altfel am votat numai de principiu.
D-nul viceprimar Diaconu: De ce avem “puncte, puncte” la reprezentantul primarului?
De la scoli, spitale?
D-na Mariana Muresan: Dupa legea invatamantului, locurile care sunt goale trebuie
completate cu membrii din Consiliul Local si componenta membrilor se stabileste dupa
legea invatamantului, dupa numarul de elevi.
D-nul viceprimar Diaconu: Reprezentantul primarului municipiului Timisoara, de ce
“puncte, puncte”?
Propun doamna dr.Moisil Teodora. Nu stiu de ce avem “puncte, puncte” la reprezentantul
primarului.
D-nul consilier Toanca: Sa vina d-nul Primar .
D-nul consiler Taropa: Reluam votul pentru pct.8.
Deschid procedura de vot.
-18 voturi pentru
PUNCTUL 10 ANEXA
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi
Clubul de Dans Sportiv Magnum V.R.D. şi acordarea contribuţiei financiare pentru
susţinerea activităţii sportive pe anul 2013.
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot.
-18 voturi pentru
D-nul viceprimar Diaconu: In afara de asta, vreau sa anunt ca…
D-nul consiler Taropa: A mai ramas pct.7
D-nul consilier Toanca: Sa-l votam de principiu, si eventual, d-nul Primar sa faca
amendamentul, pana ne faceti informarea, cu Maastricht, asta vreti?
D-nul viceprimar Diaconu: Vreau sa va anunt ca in 5-6 octombrie va avea loc la
Cernauti Sarbatoarea “Zilelor Orasului”, ca atare, as zice sa nominalizati doi consileri, pe
doamna Jumanca si inca un consilier.
D-nul consilier Toanca: Cine merge la Cernauti, grija mare, nu vine la finala de rugby.
D-nul viceprimar Diaconu: 2 consilieri pentru participare…
Dl. SIMONIS: Olteanu Ramona de la PSD.
D-nul consilier Toanca: Si Romanita Jumanca.
D-na JUMANCA: As propune si rezerva, ca sa nu se mai intample…
D-nul consilier Toanca: D-nul Barsastean.
D-nul consiler Taropa: Supunem la vot.
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Deschid procedura de vot.
-18 voturi pentru
Asteptam pentru pct.7.
D-nul Primar: Nu dau de d-nul director, dar sper ca sunt asa cum le-am stabilit la fata
locului si le-am referit cu calificative mari, medii.
D-na consilier Olteanu: Amendamentul este efectuat dupa identificare la fata locului.
D-nul Primar: Stiu, stiu, am discutat. Numai ca imi era sa nu fie o mare intelegere pe
traseu si sa ajungem iar la o situatie conflictuala. E in regula, era numai o eroare
materiala, ca scrie etajul II si trebuie etajul III.
D-nul consilier Toanca: Votam impreuna cu aparatul de specialitate, in cazul in care pe
parcurs mai apar relocari sau reasezari, sigur sa le faceti pentru cativa metri patrati.
D-nul Primar: Nu e o schimbare de patrimoniu, este o utilizare a spatiului, cred ca se
poate supune la vot.
D-nul consiler Taropa: Votam amendamentul.
Deschid procedura de vot.
- 18 voturi pentru
Si proiectul.
Deschid procedura de vot.
- 17 voturi pentru
Dl. TAROPA: Cu acestea va multumesc pentru participare si declar inchisa sedinta de
astazi a Consiliului Local.

PRESEDINTE
Cons. LUCIAN TAROPA

SECRETAR
IOAN COJOCARI
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