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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
 MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 
    PROCES-VERBAL 
            Incheiat astazi  25-06-2015 cu ocazia sedintei extraordinare a  

Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
 
 
 
 Presedinte de sedinta – Cons. TAROPA LUCIAN 
 
 Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 23.  
 
 Au absentat : Maria Saracan, Dan Idolu, Radu Dimeca si Bogdan Herzog. 
 Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul 
viceprimar Dan Diaconu , domnul viceprimar Traian Stoia si p secretar Simona 
Dragoi. 
 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia primarului Municipiului Timisoara  
nr. 812/29.05.2015 
 

 

          ANEXA 

            La Dispoziţia nr.812 
          Din data de  23.06.2015 
   

1. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara  din data de 02.06.2015. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Muncipiului Timișoara 
pe anul 2015. 
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3. Proiect de hotărâre privind  radierea poziţiilor nr. 5286 şi nr. 5288 din Anexa 1 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 395/01.08.2014- privind completarea și 
modificarea inventarului  domeniului public al Municipiului Timişoara. 

4. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului Local al Municipiului Timișoara 
în vederea subconcesionării de către  S.C. ”AURORA” S.R.L.  a unei suprafețe 
din terenul care face obiectul contractului de concesiune nr.1/11.01.2008. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării suprafeței de teren care face 
obiectul contractului de concesiune nr.1/11.01.2008 încheiat între Municipiul 
Timișoara și S.C.  Aurora  S.R.L. 

6. Proiect de hotărâre privind  acordul pentru  atribuirea în folosință gratuită, a 
unui spațiu de 20 mp, din imobilul situat în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga 
nr. 37, către Colegiul Național  ”Constantin Diaconovici Loga”  în vederea 
utilizării acestuia pentru sediul Asociației Liceelor Teoretice din Banat ( Alt 
Banat ). 

7. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune  din  partea  
Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a imobilului –casa, curte 
şi grădină cu adresa  în Timişoara, strada Memorandului nr.72, identificat cu  
C.F. nr.  411793 (provenit din C.F vechi  nr.4871) ,nr.topo 10266,10267  la 
preţul de 62.000 euro. 

8. Proiect de hotărâre  privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă 
destinație decât aceea de locuință, situat în Timișoara, strada Alba Iulia nr. 9, 
etaj parter, înscris în C.F. nr. 403795-C1-U3, nr. Topo 252/1/VI/1, la prețul de 
310.000 euro. 

9. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
227/08.05.2015, prin care s-a aprobat  închirierea prin licitație publică deschisă, 
cu strigare, a unui imobil cu destinație comercială situat în Parcul Copiilor  ”Ion 
Creangă” din Municipiul Timișoara. 

10. Proiect de hotărâre privind eliminarea scutirii la obligaţiile contractuale de plată 
pe perioada sărbătorilor legale şi a vacanţelor şcolare pentru  contractele 
încheiate la spaţiile comerciale din incinta unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara. 

11. Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.34 din str. Miloia bl. B1 sc. B, către 
Petricescu Cosmina. 

12. Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei 
Proiectului nr.91/2014 „Reabilitare termică bloc str. Oglinzilor nr. 16, Sc. B şi 
str. Oglinzilor nr. 18, Sc. C „  întocmit de S.C. Q ARCHITECTS  S.R.L.,  de la 
Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene 
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional. 
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13. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local  al 
Municipiului Timișoara  nr. 143/01.06.1999 – prin care a fost aprobat   
„Regulamentul  privind închirierea adăposturilor de protecţie civilă în 
municipiul Timişoara”. 

14. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al 
Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. 

15. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii la 
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara. 

16. Proiect de hotărâre privind  supravegherea zonei obiectivului ”Centru Regional 
de Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive” , situat  în 
Timișoara, Parc Industrial Freidorf, str. Paul Morand, realizată de către 
Municipiul Timișoara, de către personalul contractual  (guarzi) din cadrul 
Serviciului Pază Obiective al Direcției Poliției Locale Timișoara. 

17. Proiect de hotărâre  privind respingerea  cererii de acordare a scutirii de la plata 
impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Timișoara pentru 
anul fiscal 2015, formulată de Asociația Evanghelistică  și de Caritate  ”Isus 
Speranța României”. 

18. Proiect de hotărâre privind  aderarea Municipiului Timișoara la Asociația 
Energy Cities/Energie-Cites și plata cotizației anuale de membru. 

19. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
173/07.04.2015 privind aprobarea participării și contribuției proprii a 
Municipiului Timișoara în cadrul proiectului ”Kuncz – cartier în criză” finanțat 
în cadrul Programului ”Anul participării și responsabilizării cetățenilor II” 
gestionat de către Agenția Națională pentru Romi. 

20. Proiect de hotărâre privind  aprobarea capacității Caminului pentru Persoane 
Vârstnice Timișoara. 

21. Proiect de hotărâre privind  aprobarea traseului drumului aferent obiectivului de 
investiție ”Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149”. 

22. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru  obiectivul de investiții 
”Modernizarea Parcului Scudier (Central)” în Municipiul Timișoara. 

23. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Planului Urbanistic Zonal  ” Modificare 
PUZ aprobat cu  Hotărârea Consiliului Local  nr. 382/2011 – Complex 
rezidențial TAGOR ”, Str. Constructorilor – Albinelor F.N. Timișoara. 

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Zonă mixtă – 
comerț, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr.1, Timișoara. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire 
locuinţă P+1E, garaj şi împrejmuire cu acces direct din str. Lalelelor(Ghiroda), 
nr.25, conform A.C. 157/16.07.2014”, str.Lalelelor (Calea Ghirodei), nr. 25, 
Timişoara. 
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26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu ”Construire 
casa P+1E cu 2 apartamente” , str. A.P. Cehov nr.33, Timisoara. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  
”Construire  hală de depozitare și birouri în regim  de înălțime P+1E”, str. 
Ovidiu Cotruș, nr. 7, Timișoara. 
28. Adresa nr.SC2015- 016180/19.06.2015 a Partidului Conservator prin care i 

se retrage sprijinul politic  domnul consilier Geană Nistor. 
29. Adresa nr. SC2015-013675/22.05.2015 a Institutului Național de Cercetare-

Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale – ISIM Timisoara privind 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 
360/18.06.2013 – privind trecerea din proprietatea Statului Român în 
proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1, 
aferente imobilelor  care fac obiectul Legii nr. 112/1995. 

30. Adresa nr. SC2015-013706/25.05.2015 a  doamnei Lakauf Rozina  prin 
”Ligia Cătuna și asociații”  privind plângerea prealabilă formulată împotriva 
Hotărârii Consiliului Local nr.205/08.05.2015 pentru modificarea Planului de 
administrare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Contractului de 
mandat, Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de 
Transport Timișoara, Organigramei și Statului de funcții aprobate prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013 și modificate prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 441/12.09.2014.  

31. Adresa nr. CS2015-52/08.06.2015 a d-lui Cojocaru Armando Gianini 
referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva art.2 din  Hotărârea  
Consiliului  Local nr. 199/2015 privind atribuirea spațiului comercial din 
Timișoara, Bv. Gen. I. Dragalina nr. 38-42 către Cojocaru Armando Gianini. 

32. Adresa nr.SC2015-15334/10.06.2015 a Cabinetului de Avocat ”Șolea Oana 
Nicoleta” pentru Giuchici Miroslav cu privire la plângerea prealabilă 
formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 166/2003 – privind 
trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara în domeniul privat al 
municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de 
locuință situat în Timișoara, str. Nicolae Filimon nr. 31. 

33. Informarea nr. SC2015-15123/09.06.2015  privind deplasarea în Fez, Maroc 
, din luna mai 2015 , a  domnului  Nicolae Robu – Primarul Municipiului 
Timișoara.  

34. Informarea nr. SC2015-15122/09.06.2015  privind deplasarea în orașul 
înfrățit Szeged din Ungaria, a domnilor consilieri Flavius Boncea și Bogdan 
Herzog. 

35. Adresa nr. SC2015 -016192/19.06.2015 a domnului consilier Folică Petrică 
referitoare la  raportul de activitate  cu privire la deplasarea la Bruxelles. 
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Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepția pct.18 au fost 

iniţiate de Primarul Municipiului  Timişoara – domnul Nicolae Robu. 
Proiectul de hotărâre de la pct.18  a fost inițiat de consilierii locali Adelina 

Tîrziu și  Ștefan Constantin  Sandu. 
 

 

DL.TAROPA: Avem Anexa la ordinea de zi. Daca domnul Primar doreste sa ne 
spuna cateva cuvinte. 

DL.PRIMAR: Buna ziua tuturor! Multumesc, domnule presedinte de sedinta! V-as 
ruga sa agreati sa suplimentam ordinea de zi anuntata initial cu urmatoarele 
proiecte: 

1. Proiect de hotărâre privind  asocierea  Municipiului Timisoara cu Federatia 
Română de Fotbal, Centrul de Fotbal Mogosoaia S.R.L. si Universitatea   
”Politehnica” din Timisoara, în Asociatia Club Sportiv ”Centrul Regional de 
Excelentă Timisoara”, aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului 
Asociatiei, numirea reprezentantilor în Adunarea Generală  si Consiliul 
Director ale Asociatiei. 

E vorba despre acel proiect pe care noi l-am aprobat in principiu intr-o anumita 
etapa pregatitoare a acestui moment. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre 
Municipiul Timisoara si Cluburile ROTARY CLUB TIMISOARA, 
ROTARY CETATE, ROTARY RIPENSIS  Si ROTARY OPERA pentru 
sustinerea financiară a executării lucrărilor de reparatii a portilor orasului - 
Calea Lugojului, respectiv Calea Aradului.  

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru obiectivul de 
investiții ”Reabilitare acoperiș și instalații la  Liceul W. Shakespeare” din 
Municipiul Timișoara, str. I.L. Caragiale nr.6. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru obiectivul de 
investiții ”Reabilitare instalații Corp B – Liceul  W. Shakespeare” din 
Municipiul Timișoara, Piața Romanilor, nr.13. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru obiectivul de 
investitii ”Reabilitare constructii  si instalatii la  corp Atelier - Scoală de la 
Colegiul Regele Ferdinand”   in Municipiul Timisoara, str. Renasterii nr. 
24/A. 
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6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru obiectivul de 
investiții ”Stație de abur la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie 
dr. V. Babeș”  din Municipiul Timișoara, Ghe. Adam, nr.13. 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”S.F.” pentru obiectivul de investiții 
”Stație de epurare ape uzate,  rețele de canalizare de incintă și lucrări rutiere 
de incintă la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. V. Babeș” 
din Municipiul Timișoara, str. Ghe. Adam, nr.13. 

8. Proiect  de hotărâre privind  aprobarea închirierii  prin licitație publică 
deschisă cu strigare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din 
imobilul din Timișoara, Piața 700. 

9. Proiect de hotarare privind darea in administrare catre R.A.T.T. a unor 
bunuri care apartin domeniului privat al Municipiului Timisoara. 
 
Remarcati ca sunt proiecte de interes pentru scoli, spitale si de valorificare a 
patrimoniului municipiului. Acel spatiu la care se refera proiectul de pe 
pozitia 8, din Piata 700, a stat nefolosit de multa vreme. E vorba despre 
spatiul din Bastion, a fost un litigiu care continua. Nu e legat de spatiu, e 
legat de alte elemente privind utilizarea ulterioara a acelui spatiu. Sunt toate 
conditiile legale indeplinite pentru scoaterea la licitatie. Trebuie sa-l 
valorificam cat mai repede. 
La pozitia 9 e vorba despre cele doua microbuze electrice pe care dorim sa le 
folosim in Parcul Copiilor, respectiv la Gradina Zoologica, dar sub 
administrarea R.A.T.T. De aceea, ele sunt transferate spre administrare la 
R.A.T.T. si apoi vor intra in folosinta in cele doua obiective. Deocamdata nu 
le putem folosi pe drumurile publice. A fost emis in aceasta saptamana un act 
normativ care permite ca si in Romania sa se omologheze masinile cu motor 
electric si atunci se va iesi din impasul in care ne situam, din pacate, de un 
an, cu doua vehicule care in Ungaria au fost inmatriculate si in Romania n-au 
putut fi inmatriculate pentru a putea circula pe drumurile publice. Repet, in 
Gradina Zoologica, in Parcul Copiilor, in alte zone unde nu este trafic public 
conform legii, ele pot fi folosite.  
Eu va rog sa le agreati pe ordinea suplimentara. 
DL.TAROPA: Supun la vot ordinea de zi impreuna cu Anexa. 
DL.JICHICI: O observatie tehnica: cred ca ar fi bine sa inversam punctele 4 
si 5 de pe Ordinea de zi principala. Punctul 5 se refera la actualizarea 
suprafetei de teren iar 4 se refera la subconcesionare. Mi s-ar parea mai logic 
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sa votam intai modificarea contractului cu actualizarea suprafetei de teren si 
apoi sa votam sbconcesionarea. Ca sa nu existe vreun dubiu, cred ca tehnic ar 
fi bine sa le inversam. 
DL.TAROPA: Supun la vot aprobarea ordinei de zi impreuna cu Anexa la 
ordinea de zi. 
 
Deschid procedura de vot. 
- 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
 

1.Aprobarea  Procesului-Verbal a sedintei ordinare a Consiliului Local 
al Municipiului Timisoara din data de 02.06.2015. 
 
Deschid procedura de vot. 
- 20 voturi pentru 
DL.DIACONU: Daca imi permiteti, inainte de a intra in punctele de pe 
ordinea de zi, sa va fac un anunt, pentru care consilierii sa se poata gandi 
pana la sfarsitul sedintei. E vorba de o invitatie pe care o avem din partea 
Primariei orasului Faenza pentru 27-29 iunie 2015 la sarbatoarea anuala IL 
Palio, manifestare cultural-istorica, cu cheltuieli de sedere si mese suportate 
de catre Primarie. Cerem nominalizarea a doua persoane, doi consilieri, daca 
vor sa participe. 
 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Muncipiului 
Timișoara pe anul 2015. 

 
 DL.DIACONU: Un amendament. Avem o adresa de la Directia 
Regionala de Finante prin care ni se comunica modificarile asupra unor 
indicatori bugetari: 
11.02.02 “Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor 
descentralizate  la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor”, pentru punerea 
in aplicare a hotararilor judecatoresti privind plata salariilor in invatamant, cu 
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suma de 164 mii lei, care se regaseste ca suplimentare in bugetul local, la 
cap.65.02 “Invatamant, titlul I – cheltuieli de personal. 
 
DL TAROPA: Deschid procedura de vot pentru amendament. 
 -20 voturi pentru 
 Deschid procedura de vot pentru proiect. 
- 19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
 

3. Proiect de hotărâre privind  radierea poziţiilor nr. 5286 şi nr. 5288 din 
Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 395/01.08.2014- privind 
completarea și modificarea inventarului  domeniului public al 
Municipiului Timişoara. 
 
DL. TAROPA: Deschid procedura de vot. 
- 19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării suprafeței de teren 

care face obiectul contractului de concesiune nr.1/11.01.2008 încheiat 
între Municipiul Timișoara și S.C.  Aurora  S.R.L. 

 
DL. TAROPA:Deschid procedura de vot. 
- 20 voturi pentru 

 
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

 
5. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului Local al Municipiului 

Timișoara în vederea subconcesionării de către  S.C. ”AURORA” S.R.L.  
a unei suprafețe din terenul care face obiectul contractului de 
concesiune nr.1/11.01.2008. 

 
DL. TAROPA:Deschid procedura de vot. 
- 20 voturi pentru 
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PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
 

6. Proiect de hotărâre privind  acordul pentru  atribuirea în folosință gratuită, a 
unui spațiu de 20 mp, din imobilul situat în Timișoara, Bulevardul C.D. Loga 
nr. 37, către Colegiul Național  ”Constantin Diaconovici Loga”  în vederea 
utilizării acestuia pentru sediul Asociației Liceelor Teoretice din Banat ( Alt 
Banat ). 
 
Dl. TAROPA: Deschid procedura de vot. 

- 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
 

7. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune  din  
partea  Consiliului Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a imobilului –
casa, curte şi grădină cu adresa  în Timişoara, strada Memorandului nr.72, 
identificat cu  C.F. nr.  411793 (provenit din C.F vechi  nr.4871) ,nr.topo 
10266,10267  la preţul de 62.000 euro. 
 
Dl. TAROPA: Deschid procedura de vot. 

- 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
 

8. Proiect de hotărâre  privind  neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local Timișoara, la intenția de înstrăinare a spațiului cu altă 
destinație decât aceea de locuință, situat în Timișoara, strada Alba Iulia nr. 9, 
etaj parter, înscris în C.F. nr. 403795-C1-U3, nr. Topo 252/1/VI/1, la prețul de 
310.000 euro. 
 
DL. TAROPA:  Deschid procedura de vot. 

- 20 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
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9. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
227/08.05.2015, prin care s-a aprobat  închirierea prin licitație publică 
deschisă, cu strigare, a unui imobil cu destinație comercială situat în Parcul 
Copiilor  ”Ion Creangă” din Municipiul Timișoara. 
 
DL.TOANCA: Domnule Primar, o intrebare: ce se intampla de trei ani cu aceasta 
licitatie, suntem nu chiar la debutul verii, de trei ani sunt mii, poate chiar zeci de 
mii de copii in cele trei luni de vara si sunt privati de faptul ca anumiti functionari 
din Primarie nu pot sa faca un caiet de sarcini si niste tarife. Si noi suntem vinovati 
ca aceste documente trec prin plen, in care sa cuantifice corect genul de servicii 
care se pot practica acolo si ce se intampla pe piata la ora aceasta. Sunt trei ani de 
cand acest Parc al Copiilor functioneaza, este frumos, este foarte vizitat vara, dar 
lipseste cu desavarsire, cu exceptia acelor incidente pe care le-am citit in presa,  in 
care diversi vanzatori ambulanti vindeau fara autorizatie si au fost si amendati de 
Politia Locala, lipseste un  spatiu comercial civilizat. 
DL.PRIMAR:  Cred ca este vorba despre o apreciere nerealista a situatiei 
confruntarii cererii cu oferta. Legea cererii si a ofertei nu cred ca a fost corect 
apreciata vis-a-vis de Parcul Copiilor. Toata lumea este implicata in egala masura si 
d-voastra ca si consilieri locali ati votat anumite conditii si cei care au propus acele 
conditii, nu cred ca putem vorbi despre vreo culpa a cuiva, toata lumea a fost de 
buna intentie, dar se pare ca nu a existat o buna cunoastere a situatiei cererii si 
ofertei. S-au facut in pasi succesivi conditiile din caietul de sarcini mai tentante si 
speram ca dupa aprobarea de astazi sa vina comercianti care sa isi depuna ofertele 
iar cea mai buna oferta sa fie selectata si sa incepem sa oferim produse tipice pentru 
un Parc al Copiilor si celor ce ii insotesc in parc. 
DL.DIACONU: Cunoscator al cererii si ofertei, credeti ca un tarif de 3 euro /mp 
pe luna cat a fost ultima data este un tarif exagerat? 3 euro/mp pe luna  a fost la 
ultima licitatie. 
DL.MOSIU: In material e  trecut 10 euro la interior.  
DL.DIACONU: Ultima licitatie a fost la 3 euro/mp pe luna. 
DL.MOSIU: Inseamna ca nu s-a actualizat materialul. Noi in comisie am primit 10 
euro si acum 5 euro. 
DL.DIACONU: Iarna este scutita, asta e diferenta. 
DL.PRIMAR:  Asta e diferenta fata de ce a fost anterior, trebuie sa functioneze 
minim 6 luni pe an si se plateste pentru perioada de functionare. Daca functioneaza 
mai mult, chiriasul va plati mai mult. Sa speram ca vom avea succes de data 
aceasta. 
DL.ORZA: Noi am mai discutat subiectul acesta, am discutat si cu domnul Primar 
in particular si in plen s-au mai facut de fiecare data comentarii legat de acest spatiu 
comercial, special as zice eu, mai ales prin prisma locatiei in care isi desfasoara 
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activitatea. Noi am votat la un moment dat interzicerea bauturilor carbogazoase in 
Parcul Copiilor. Un comerciant ar putea aduce ca argument al insatisfactiei lui 
legate de profit, faptul ca nu vinde bauturi carbogazoase. Am fost cu fetita mea 
chiar in anul in care a inceput sa functioneze acest spatiu si inauntru erau scaune cu 
reclama la bere. Am atras atunci atentia celor responsabili si s-au schimbat 
scaunele. Vreau inca o data sa subliniez importanta locatiei. Acolo sunt in special 
copii. Din start, e bine ca e prins aici, interzicerea bauturilor. Daca suntem o 
societate care ne pretindem elevata, ar trebui sa ne gandim la sanatatea lor. Eu am 
insistat data trecuta cu bauturile carbogazoase pentru ca deja statele civilizate duc 
campanie acerba si serioasa impotriva consumului acestor bauturi in randul 
copiilor. Exista state care au “epidemie” de copii obezi la varste fragede. Se stie 
foarte bine ce contin aceste bauturi. Noi pornim din start gresit cu ideea aceasta de 
licitatie cu strigare. Daca acolo e interes, vin multi, o sa creasca pretul si ajungem 
din nou in situatia in care devine neatractiv locul acesta acolo. Ar trebui sa ne 
gandim daca n-ar fi mai interesant sa punem niste conditii care sa vina in sprijinul 
celor zise mai devreme de mine legate de sanatatea copiilor. In fond, care e 
suprafata, 100 si ceva de metri, cat castiga Primaria din cei 10 sau 3 euro pe mp? 
Este o suma pe care sa o punem intr-o balanta si sa facem o comparatie intre felul 
in care incercam sa-i educam pe copii de mici cu un anumit stil de alimentatie, de 
sanatate sau ne gandim ca castigam, Primaria,  vreo 3000 de euro pe an la un buget 
de 300 milioane euro. Pana la urma  aceasta chirie cu care, probabil, am pornit  
gresit cu 10 euro, ne-am gandit strict, din reflexul de a castiga cat mai multi bani, ar 
trebui nici sa nu mai intereseze asta. Sa gandim un concurs de proiecte care ofera o 
locatie interesanta pentru copii, pentru familiile cu copii care vin acolo sa bea 
bauturi naturale. Al doilea aspect e perioada pe care inchiriem acest spatiu. Avem 
tendinta sa dam un an, doi, trei ani. Oricare comerciant care vine pe o perioada 
scurta de timp, incearca sa ciupeasca, nu pune nici mobilier de calitate, nici o 
amenajare de calitate. Ar trebui sa avem curajul sa mergem pe perioade mai lungi 
de timp. Sa gasim conditii ca sa atragem comercianti de calitate, oameni cu o 
viziune serioasa. Data trecuta am pus 10 euro, era prea mult si n-au fost interesati. 
Le-am mai interzis sa vanda si Pepsi si Cola si n-au mai castigat. Nu mai sunt 
interesati. Chiar pe noi  ar trebui sa nu ne intereseze chiria asta si sa gandim 
simbolic. Sa nu vina Curtea de Conturi sa zica ca am dat-o gratis. Sa punem 1 euro, 
0,5 euro/mp dar, in contrapartida, proiectul de amenajare care se face acolo sa fie 
unul legat de copii. Am fost si eu acolo, arata searbad, spatiul e frumos construit, 
dar inauntru era searbad. Erau niste mese aruncate, nu mai spun de scaunele cu 
reclama la bere. Ganditi-va ce ar insemna daca comerciantul respectiv ar sti ca sta 
pe o perioada mai lunga de timp acolo, ar plati o chirie mica, dar banii pe care i-ar 
investi ar fi in spatiu. Sa fie un loc in care copiii sa se simta bine. Pentru asta as 
milita. 
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DL.BONCEA: Si eu vreau sa ridic o problema. E vorba de pret. Intre 5 euro/mp/ 
luna platind doar 7-8 luni/an cat ar functiona spatiul si 3 euro/mp/ luna cat ar plati 
tot anul, nu este o diferenta foarte mare de pret. Daca la 3 euro pe mp/ luna nu s-a 
prezentat nimeni, eu cred ca este aceeasi sansa  sa nu se prezinte nimeni nici la 5 
euro platibili. Daca spatiul functioneaza opt luni, 5 euro/mp inseamna 40 euro, la 
trei euro pe an, ia 36, mai putin. Poate ar trebui sa scadem pretul, la 3 euro/mp/luna, 
ca sa nu riscam ca nici la urmatoarea licitatie sa nu vina nimeni. Amendamentul 
este sa reducem suma la trei euro/mp/ luna, pretul minim de pornire. 
DL.TAROPA: Supun la vot amendamentul. 
 
Deschid procedura de vot. 
 -22 voturi pentru 
Supun la vot punctul 9 cu tot cu amendament. 
 
Deschid procedura de vot. 

- 21 voturipentru 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind eliminarea scutirii la obligaţiile contractuale de 
plată pe perioada sărbătorilor legale şi a vacanţelor şcolare pentru  contractele 
încheiate la spaţiile comerciale din incinta unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara. 

 
 

DL.TOANCA: Ne-am consultat inainte de aceasta sedinta. Grupul din care fac 
parte, consilierii,  vom vota impotriva acestui proiect de hotarare pentru ca nu mi se 
pare normal sa platesti pe o perioada de 4 luni de zile, in conditiile in care nu-ti poti 
desfasura activitatea, cu precadere la acele buticuri din incinta scolilor care sunt 
inchise pe perioada vacantei de vara si a sarbatorilor legale. Precizez ca nu am 
buticuri, nu vreau sa am buticuri in incinta scolii, am vorbit cu cativa directori, 
licitatiile s-au facut foarte corect la nivel de Primarie, tarifele n-au fost mici, banii 
se duc ca resurse proprii in bugetele scolilor, dar foarte multi comercianti au 
amenintat directiunile ca pleaca. Si nu mi sa pare normal sa platesti pe o perioada 
de  3-4 luni pe an pentru un chiosc care este inchis. Vom vota impotriva. 
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DL.SIMONIS: Mai ales daca la punctul 9 am eliminat ca pe perioada iernii, in 
timp ce nu functioneaza spatiile, sa nu se plateasca. 
DL.PRIMAR: S-au desfasurat licitatii in anumite conditii. La licitatie s-a prevazut 
ca se plateste o suma pe mp, fara sa se faca vreo referire la perioada de plata. 
Implicit, rezulta ca s-a licitat toata perioada anului. Dupa ce s-a incheiat licitatia, s-
a incheiat contractul, unii directori au venit cu acte aditionale prin care s-au inteles 
cu chiriasul sa nu se plateasca pe perioada vacantelor si sarbatorilor. Lucrul acesta 
nu e in regula. Cand se scoate la licitatie, trebuie prevazut, asa cum am facut si 
pentru Parcul Copiilor, pentru ce perioada se plateste si in ce perioada nu se 
plateste. Noi vom fi de acord, cand se scoate la licitatie de acum inainte, sa se 
stipuleze in caietul de sarcini ca tariful respectiv care poate fi crescut, eventual, fata 
de situatia in care el e cu bataie pe toata durata anului, se va achita numai cand sunt 
activitati ale scolii. E incorect ca dupa ce s-a desfasurat o licitatie,  sa se schimbe 
conditiile de la licitatie. Despre asta vorbim. 
DNA OLTEANU: Noi am discutat si in comisie, problema care apare este legata 
de ambiguitatea care exista in anumite caiete de sarcini. Exista caiete de sarcini in 
care se scrie ca chiria se plateste in functie de programul scolii. Dar programul 
scolii nu este descris. Exista caiete de sarcini in care este specificata perioada 
vacantelor. 

In caietele de sarcini inncare nu este specificata perioada vacantelor, este 
scris programul  scolii si  de acea exista aceasta ambiguitate. Problema a fost in 
caietul de sarcini. 

Dl. PRIMAR: Eu aveam in vedere situatiile in care nu se face referire la programul 
scolii. Sunt caiete de sarcini in care nu se face nici o referire si acolo, dupa parerea 
mea este ilegal sa se vina cu acte aditionale care sa reduca perioada de plata. Noi 
putem stabili, anulam toate contractele si facem licitatie si spunem: se plateste doar 
pt. perioada cand sunt activitati scolare. 
D-na OLTEANU:   Cred ca aceasta masura ar fi mai bine-venita mai ales ca anul 
scolar s-a incheiat. 
Dl. PRIMAR:  Anularea contractelor nu e chiar asa simplu de facut pentru ca daca 
unii dintre cei care au castigat licitatiile sunt multumiti cu conditiile actuale, noi nu 
putem anula contractul. Daca nu s-a stabilit prin caietul de sarcini ca nu se plateste 
toata perioada anului, atunci trebuie sa platiti toata perioada anului. Daca nu 
agreati, reziliem contractul de comun acord si organizam o noua licitatie. Asta cred 
ca este abordarea corecta care sa nu creeze probleme nici in raport cu organele de 
control. 
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Dl. ORZA:  Exista aceasta preocupare a noastra legata strict de ordin comercial. 
Acolo se vand produse pentru copii. Nici directorii, nici noi nu suntem foarte 
preocupati de ce se vinde acolo. 
 Este evident de bun simt ca sa se plateasca acolo pe perioada cand exista 
clienti. Exista clienti cat exista perioada scolara. 
Dl. PRIMAR:  S-a mers pe ideea unui pret mediu pe luna si de asta nu se poate 
accepta sa se modifice pentru ca va dati seama ce poate spune un ofertant ce pierde 
la licitatie. El poate veni sa spuna ca daca stia ca nu se platesc 12 luni, accepta sa 
dea si el mai mult. Nu sunt conditii egale. Noi le schimbam  dupa ce s-a incheiat 
competitia. De  bun simt este sa se plateasca cat exista clienti. 
 Aceasta hotarare nu face decat sa puna lucrurile la punct incat sa nu se mai 
incheie acte aditionale ulterioare licitatiilor. 
Dl. ORZA:  Ar trebui sa incercam sa nu mai stam sub logo-ul cererii si ofertei cand 
vine vorba de comert ai caror clienti sunt copiii. Nu cred ca putem aplica 
capitalismul asta cand e vorba de copii. Trebuie sa venim cu niste reguli legate de 
sanatatea lor. 
Dl.DIACONU:  Facem referire in acest proiect la hotarari care  s-au realizat la 
momentul respectiv conform metodologiei dar in baza unor caiete de sarcini redate 
de catre Consiliul de Administratie al scolii. Intretimp lucrurile s-au schimbat. 
Caietele de sarcini sunt facute de catre noi, unele dintre clauzele clare este 
rezilierea imediata in cazul in care nu se respecta tipul de produse prevazute de lege 
acceptabile pentru copii. 
 Aceste lucruri exista in caietul de sarcini model pe care il avem de la 
momentul in care am instituit aceasta metodologie. Exista diferente intre caietele de 
sarcini. Aceste diferente trebuie sa le transam intr-un fel sau altul. 
Dl. PRIMAR:  Eu vreau sa subliniez inca o data ca acest proiect de hotarare e cam 
obligatoriu altfel  lasam unele scoli in ilegalitate. Directorii au incheiat acte 
aditionale  si au incalcat metodologia si caietele de sarcini de la licitatie. 
 Pe viitor trebuie spus clar ca in perioada vacantelor si a sarbatorilor, perioada 
in care nu sunt activitati scolare nu se plateste. 
Dl. SIMONIS:  Am inteles ca au exista scoli care au prevazut in caietele de sarcini 
situatiile in care in timpul vacantei sa nu se plateasca. Ati dori sa se aplice la toate 
scolile aceasta hotarare ? 
  Daca da,  o votam asa. Daca nu, atunci va trebui sa specificam foarte clar 
printr-un amendament ca scolilor care au prevazut acest lucru sa nu li se aplice. 
Dl. PRIMAR: Da, cred ca ar fi bine venit un amendament  care sa spun ca aceasta 
interdictioe se refera la contractele care nu au avut in spate o prevedere ca nu se 
plateste in vacante. 
Dl. JICHICI: E o lista de scoli in anexa. 
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D-na OLTEANU:  As dori sa-l intreb pe domnul Costa daca nu e specificat daca 
se incheie contracte in functie de programul scolii sau nu. Era o  exprimare 
ambigua. Au sau nu trecut in caietul de sarcini specificatia legate de regimul scolii. 
Dl. COSTA: In aceasta lista sunt si cei care au si cei care nu au nici o trimitere si s-
au incheiat actele aditionale dupa un an . 
Dl. PRIMAR:  Este mai bine sa fie un amendament in care sa se precizeze clar la 
cine se refera amendamentul. Interdictia trebuie sa se refere numai la acele 
contracte care au fost modificate, incalcandu-se caietul de sarcini. Trebuie sa 
interzicem sa nu se modifice conditiile din caietul de sarcini. 
Dl. COSTA:  Exista un Ordin al Ministrului Educatiei care stipuleaza vacanta 
oficiala si asta e singurul mod in care vom fi rigurosi. 
Dl. PRIMAR:  Sigur! Programul scolii este stabilit printr-un Ordin al Ministrului. 
De acolo rezulta cand sunt activitati si cand este vacanta. 
Dl. BODO: Nu am nici un act aditional incheiat de catre directorii de scoli. Nu au 
calitate. E adevarat ca sunt scoli care sunt scutite pe perioada de vara si sunt scoli 
care nu sunt scutite pe perioada de vara. 
Dl. SIMONIS:  Cine a incheiat actul aditional? 
Dl.  BODO:  Sunt acte aditionale incheiate de scoli. Asa cum a fost incheiata 
licitatia organizata, asa s-au incheiat contractele. Uniele din scoli au scutire, altele 
nu au. Asa cum a fost incheiat contractul, asa se factureaza. 
Dl. PRIMAR:  Exista numai tentative de intocmire de acte aditionale, tentative 
care nu s-au materializat. Acest proiect de hotarare asta doreste, sa stopeze astfel de 
initiative, sa nu ajungem sa modificam contractele initiale. 
Dl. BODO:  Propunerea mea este sa retragem proiectul si  sa studiem fiecare caz in 
parte si sa venim data viitoare cu o situatie clara. Ideea este sa uniformizam cumva  
dar trebuie sa o facem cu acordul partilor. 
Dl. PRIMAR:  Domnul viceprimar Diaconu imi spune ca in anexa sunt trecute si 
scoli la care se spunea in de caietul de sarcini , in functie de programul scolii. Mai 
bine il retragem , il refacem in termeni clari ca sa nu venim cu amendamente acuma 
care nu acopera exact necesarul. E bine ca inca nu s-au semnat acte aditionale si 
prin urmare nu suntem in situatii mai complicate pe care sa trebuiasca sa le 
demontam.Il retrag. 
Dl. TAROPA:  Trecem mai departe, la punctul 11 al ordinei de zi. 
 
 
    PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind repartizarea ap.34 din str. Miloia bl. B1 sc. B, către 
Petricescu Cosmina 
 
Dl. TAROPA:  Cine este pentru? 
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- 23 voturi pentru 

    PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acceptarea de către Municipiul Timişoara a donaţiei 
Proiectului nr.91/2014 „Reabilitare termică bloc str. Oglinzilor nr. 16, Sc. B şi 
str. Oglinzilor nr. 18, Sc. C „  întocmit de S.C. Q ARCHITECTS  S.R.L.,  de la 
Asociaţia de proprietari, în vederea accesării de fonduri europene 
nerambursabile prin Programul Operaţional Regional. 
 
Dl. TAROPA:  Cine este pentru ? 

- 22 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local  al 
Municipiului Timișoara  nr. 143/01.06.1999 – prin care a fost aprobat   
„Regulamentul  privind închirierea adăposturilor de protecţie civilă în 
municipiul Timişoara”. 
 
Dl. TAROPA:  Cine este pentru ? 

- 21 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii al 
Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara. 
 
Dl.TAROPA: Cine este pentru? 

- 22 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii la 
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara. 
 
Dl. TAROPA:  Cine este pentru ? 

- 23 voturi pentru 
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    PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  supravegherea zonei obiectivului ”Centru Regional de 
Competențe și Dezvoltare a Furnizorilor în Sectorul Automotive” , situat  în 
Timișoara, Parc Industrial Freidorf, str. Paul Morand, realizată de către Municipiul 
Timișoara, de către personalul contractual  (guarzi) din cadrul Serviciului Pază 
Obiective al Direcției Poliției Locale Timișoara. 
 
 
Dl. PRIMAR: Eu am facut corectia pe documente, pe referat si pe proiect si vad ca 
in titlu a ramas asa cum a fost initial. Noi nu stabilim cu cine face politia 
supravegherea, noi stabilim ca politia supravegheaza. Ultima parte din titlu trebuie 
eliminata. 
 Va rog sa faceti un amendament. Era asa: proiect de hotarare privind 
supravegherea zonelor obiectivului “Centru Regional de Competente si Dezvoltare 
Furnizorilor Sectorul Automotive” situat  în Timișoara, Parc Industrial Freidorf, str. 
Paul Morand, realizată de către Municipiul Timișoara, de către Politia Locala 
Timisoara. 
Dl. JICHICI:   Proiectul de hotarare are titlul corect, doar in ordinea de zi este 
gresit. 
 Dl. SIMONIS:  Vad ca se continua cu proiecte de hotarare prin care se stabileste 
unde pazeste politia locala, nu am sa reiau dezbaterea de la sedinta precedenta insa 
am inteles ca noi supraveghem o zona.  
 Art. 2 spune asa: supravegherea obiectivului amintit se asigura intre orele 0.00-
24.00 pana la finalizarea proiectului si predarea catre administratorul obiectivul 
desemnat /selectat. 
 Unde desemnam, ce vindem cui vindem? 
Dl. PRIMAR:  Supravegherea obiectivului nu a zonei. Nu cred ca e cazul sa 
spunem pana cand? Pana cand se hotaraste altceva. Deocamdata noi supraveghem 
zona. Vom vedea cand va fi cazul sa nu o mai supraveghem. 
Va rog nu tratati cu lejeritate aceasta problema pentru ca ea este foarte grava. La 
Michelangelo in zona, nu in subpasaj. 
 Echipajele care supravegheaza zona au acordat deja 32 de amenzi pentru 
diverse fapte impotriva bunului public. Avem in orasul nostru indivizi certati cu 
legea si cu normele de buna conduita si trebuie sa le facem fata! 
 In zonele sensibile trebuie sa asiguram o prezenta mai evidenta, mai 
marcanta a politiei. Oricum politia supravegheaza tot orasul si exista ronduri facute 
de catre echipajele de politie dar sunt zone mai sensibile unde trebuie sa fie 
evidentiata prezenta politiei pentru a descuraja astfel de indivizi. Stiti bine ca 
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saptamana trecuta au fost furate 3 statui. Au fost prinsi toti hotii si este o 
performanta pentru politia nationala. 
  E mai bine sa luam masuri de descurajare, de preventie in astfel de situatii. 
Exact aceeasi logica sta in spatele tuturor ideilor de supraveghere speciala cu care 
am venit. 
 Nu toate punctele din oras comporta acelasi grad de vulnerabilitate . Trebuie 
sa ne concentram in unele zone cu o prezenta a politiei care sa descurajeze astfel de 
fapte. 
 Dintre cei care traim in Timisoara sunt o gramada de indivizi care vin chititi 
sa fure sa jefuiasca sau sa distruga. Aceste masuri sunt necesare. 
Dl. JICHICI:   Va propun sa facem un amendament la art. 2. Inlocuirea cuvantului 
“obiectiv” cu termenul “zona”   si textul noului articol sa fie “supravegherea zonei 
mai sus amintite se asigura gratuit intre orele 00.00-24.00 pana la finalizarea 
proiectului din zona si predarea catre administratorul obiectivului desemnat. 
Dl. SIMONIS: Puteti elimina cu totul art. 2 pentru ca nu cred ca o anumita zona  
trebuie sa nu mai fie pazita dupa ce se termina un anumit obiectiv. 
 Nu avem nimic impotriva in a pazi obiective ci nu credem ca trebuie sa venim cu 
HCL-uri pentru asta. 
Dl. ORZA:  Poate ar fi bine ca seful Politiei Locale sa dea acele informari si 
consilierilor dar ar fi bine sa vedeti cate amenzi da politia locala pentru a ne face o 
imagine asupra cadrului ideal in care credem noi ca traim in Timisoara. 

 Este adevarat ca nu toti cetatenii Timisoarei sunt asa. Daca nu reusim sa 
punem presiune pe genul acesta de oameni vom ajunge sa nu mai avem nimic prin 
oras. 

 E o perioada in care sunt foarte multe spargeri din apartamente si case. 
Deci doar eu cunosc câteva cazuri de spargeri în locuinţele oamenilor. Chiar în 
blocul de aici din Centru unde a locuit soţia mea, au fost două spargeri în 
apartamente, pe Piatra Craiului. Asta ,una. Doi, spunea dl. Primar  cu ce ne alegem 
că aceste persoane au produs distrugerea? sigur ele merg răspund în faţa legii dar 
ne-am alege cu o chestiune dacă am apăsa din nou pedala muncii în folosul 
comunităţii. Care iarăşi văd că e foarte laxă şi nu e aplicată de către instanţe. Cred 
că ar trebui din nou să insistăm, dl. Cojan îşi aduce aminte când am făcut acele 
discuţii, să se dea condamnări cu muncă în folosul comunităţii. Ne-am alege şi noi 
şi comunitatea cu mult mai multe decât aceşti oameni să fie cazaţi undeva şi să 
plătim tot din banii noştri cazarea lor. 

Dl. MOȘIU: Sigur că toți suntem de acord cu a se denumi zonă și nu obiectiv ceea 

ce e normal că înseamnă o mărire a responsabilității a celui care patrulează. Și nu s-
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a amintit aici de scopul în care dispar aceste obiecte de artă respectiv busturile că 
bănuiesc că respectivii nu și le-au luat să le pună prin grădină nu? Sau în casă. Ele 

au fost distruse pentru a fi valorificate nu știu nu ar trebui totuși dl. primar să se 

verifice și centrele de achiziții de fier vechi? Care sunt în oraș, în oraș specific, nu 

sunt la nu știu câți km, pentru că băieții aceia sigur sunt vinovați și răspund dar nu 

știu cu ce ne încălzește pe noi atâta timp cat obiectul și interesul pentru 
valorificarea lor nu a scăzut. Oare nu ar fi mai bine să vedem unde urmau să le 
valorifice? Cred că ar fi mult mai interesant și să vedem și autorizația de 

funcționare pentru că nu sunt prea multe persoane în orașul acesta care au bronz pe 

acasă de dus la fier vechi. Și cred că ar fi interesant Poliția Locală să vadă 

autorizația de funcționare și cred că o anumită vină o au și cei care colectează 

obiecte de artă în curtea lor și după aceea rămân, dacă sunt prinși, bine, dacă nu 

sunt prinși sunt plini de capace de canal și de alte obiecte de șine de tramvai și alte 

obiecte care totuși nu ar avea ce să caute în aceste centre.  

Dl TAROPA: Aveți dreptate. 

Dl. PRIMAR: Așa este trebuie verificați și cei care colectează și cei ce 

colecționează în condiții suspecte încât e limpede că nu o fac pentru că sunt 

colecționari de opere de artă ci pentru cu totul și cu totul altceva. Da de acord dl. 

director Cojan a auzit și înțelege că va trebui să mai facă controale și la categoriile 
despre care s-a vorbit.  

Dl. TAROPA:  Cine este pentru ,fara punctul 2 , fara art. 2 ? 
- 20 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
 

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind respingerea cererii de acordare ascutirii de la 
plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al municipiului Timișoara 

pentru anul fiscal 2015, formulată de Asociația Evanghelistică și de Caritate 

”Isus Speranța  

României”.  
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Dl. ȚOANCĂ:   S-a făcut la nivelul comisiei 5 un amedament, taman pe dos, care 
se referă la Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de acordare. Deci în loc de 
respingere, aprobare, este un amendament agreeat de Comisia 5, dacă vă uitați cu 

atenție pe referat vorbim de două clădiri ale unui ONG care se ocupă de copiii 

dezinstituționalizați. Miza la bugetul local este mică dar mesajul și impactul social 
pe care noi l-am transmite este mare deci de aceea comisia 5 a propus eu vă rog să 
supuneți la vot acest amendament al nostru. Am înțeles că este  legal.  

Dl. BODO: Noi avem hotărârea privind impozitele și taxele avem Anexa 6. Deci 

avem anexa 6 la hotărârea privind impozitele și taxele pe 2015 care spune, tot 

consiliul local a hotărât modul și condițiile care trebuie îndeplinite pentru scutire. 

Sigur că avem acolo un alineat 8 care derogă de la acele condiții și consiliul local 
poate să acorde scutire.  Dar eu am observat că în ultima vreme oricine se 
adresează, orice ONG  se adresează și spune vreau să fac excepție de la acele 

reguli, sunt admise. De cele mai multe ori ne aflam în situația în care se prestau 

acele activități prevăzute în anexa 6 dar nu se prestau integral gratuit.  De data 

aceasta ne depărtăm puțin și de la obiectul prestației cu privire la acele apartamente 

despre care vorbim. Eu am făcut doar această precizare ca să știți în ce situație 

suntem, dvs votați așa cum vă dictează conștiința.  

Dl. TAROPA: Supun  la vot amendamentul d-lui Țoancă.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile - 18 voturi pentru 

- 1 abtinere 

Supun  la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: 
 -19 voturi pentru 
 - 1 abtinere 

 PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Timișoara la Asociația 

Energy  Cities/Energie-Cites și plata cotizației anuale de membru.  
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Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 21 voturi pentru 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
173/07.04.2015 privind aprobarea participării și contribuției proprii a 

Municipiului Timișoara în cadrul proiectului ”Kuncz – cartier în criză” 

finanțat în cadrul Programului ”Anul participării și responsabilizării 

cetățenilorII” gestionat de către Agenția Națională pentru Romi.  

 
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 20 voturi pentru 
 
                                              PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea capacității Caminului pentru Persoane 

Vârstnice  Timișoara.  

 
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  -21 voturi pentru 
   - 
 
 
 
                                                PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea traseului drumului aferent obiectivului 
de investiție ”Amenajare drum de legătură între Calea Moșniței și DC149”.  
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Dl. TAROPA: Aici avem de ales între două trasee.  

Dl.SIMONIS: Cred că ar trebui cineva să ne explice care sunt cele două trasee și 
care este cel oportun?  

Dl.CHIȘ:  Deci e vorba de legătura Calea Moșniței cu satul Moșnița Veche, 

comuna Moșnița Veche a făcut drumul respectiv în două luni de zile, sau într-o 

lună de zile se termină și asfaltarea.  Și urmează și noi să facem legătura pe 

teritoriul Municipiului Timișoara. Acum proiectantul ne-a făcut două variante 

varianta A, e din punctul nostru de vedere cea mai avantajoasă pentru că și terenul 
respectiv este un drum de exploatare pe varianta A, unde mai putem pe anumite 
porțiuni de teren să fie donat de către cetățeni. Deci oricum acolo se face o 
măsurătoare după ce avem varianta aprobată o să facem o măsurătoare clară să 
vedem că din spusele noastre cică ar fi mai mult ar fi un front de 30 m de teren  
care ar fi al Municipiului Timișoara. Deci vom remăsura toate acele parcele din 

acel cvartal și vom vedea care e terenul nostru.  

Dl PRIMAR:  Vreau să mai adaug următoarele pentru că evident am adresat și eu 

câteva întrebări specialiștilor vizavi de acest subiect. În primul rând cred că este 

foarte bine că primăria Comunei Moșnița Nouă face acest drum de la Moșnița 

Veche până la frontiera cu Municipiul Timișoara și am și discutat cu dl. Primar de 

altfel la acest subiect avem și noi datoria să realizăm cât mai repede un drum pentru 

a ne racorda la capătul drumului făcut de comuna Moșnița. Bun specialiștii spun 

din punctul lor de vedere ambele trasee pe care le aveți în anexă sunt bune, A ar fi 

cu ceva mai bun. În plus specialiștii spun cât mai repede ar fi bine să se realizeze 

ambele trasee pentru că și al doilea ar prezenta interes în timp când zona se va 

popula mai bine decât este la ora actual, mă corectați dacă nu e așa dl. Director 

Chiș. Dar întrebarea este cu ce să începem cu varianta A sau cu varianta B? 

Propunerea specialiștilor inclusiv a celor din primărie reprezentați aici prin dl. 

Director Chiș este să se facă mai întâi drumul pe varianta A de traseu.  

Dl.CHIȘ:  Și varianta A se va putea lega mult mai ușor cu Inelul 4 de circulație în 
momentul când va fi…. 

Dl PRIMAR:  Acesta e un alt argument noi nu avem încă Inelul 4 dar vrem să dăm 
drumul la licitație pentru începerea lucrărilor pe Inelul 4 sper că s-au clarificat în 
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această săptămână câteva aspecte privind o mică porțiune de teren unde nu aveam 
noi proprietatea și dăm drumul la proiectare și imediat la execuție desigur.  
Dl.MOȘIU: Dar dl. Director am înțeles că cetățenii sunt perfect de acord să doneze 
terenurile și pe primărie nu o costă nimic în varianta A, că poate nu înțelegem să 
fim clari. Ca să nu greșim poate are cineva teren acolo și îl deranjăm. E în regulă nu 
cumva cei doi cetățeni să ne aducă într-o situație în care să uităm de chestiunea cu 
donația.  
Dl.CHIȘ:  Discuții acolo sunt și două persoane sunt împotriva oricări variante nici 
A nici B. Noi ne facem treaba am făcut studiul de fezabilitate mai mult acest drum 
o să lege și cu Bucovățul. Inclusiv cu Bazoșul va fi legătură acolo sunt 3,5 km din 
Moșnița Veche până la Bucovăț unde e piatră și dl. Primar Sorincău a făcut 
demersuri la Consiliul Județean și va fi asfaltat și acel drum deci va fi o legătură 
Bucovăț, Bazoș până la Timișoara.   
 
Dl. TAROPA: Supun  la vot varianta A.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 21 voturi pentru 

- 1 abtinere 

Dl PRIMAR:  Stimate domn sunteți proprietari acolo nu aici, acolo sunteți 

proprietari aici este o ședință care se desfășoară după reguli foarte clare și vă rugăm 

să nu o perturbați. Nu se poate face cum vreți dvs. unu, doi sau cinci proprietari ci 

cum doresc cei care sunt îndrituiți prin lege să decidă. Și aceștia sunt consilierii 
locali. Nu dvs.  
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.   
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:- 20 voturi pentru 

 

                                        PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea ”D.A.L.I.” pentru obiectivul de 
investiții ”Modernizarea Parcului Scudier (Central)” în Municipiul Timișoara.  

 
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.   
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-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 20 voturi pentru 

 

                                                PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Modificare 
PUZ aprobat cu Hotărârea Consiliului Local nr. 382/2011 – Complex 
rezidențial TAGOR  ”, Str. Constructorilor – Albinelor F.N. Timișoara.  

 
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.   
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  21 voturi pentru 

 

                                            PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ” Zonă 
mixtă comerț, servicii, birouri – OPEN VILLE”, str. A. Demetriade nr.1, 

Timișoara.  

 
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.   
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 22 voturi pentru 

 

                                            PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
„Construire locuinţă P+1E, garaj şi împrejmuire cu acces direct din str. 
Lalelelor(Ghiroda), nr.25, conform A.C. 157/16.07.2014”, str.Lalelelor (Calea 
Ghirodei), nr. 25,Timişoara.  
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Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.   
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 22 voturi pentru 

 

                                   PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
”Construire casa P+1E cu 2 apartamente” , str. A.P. Cehov nr.33, Timisoara.  

 
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.   
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 21 voturi pentru 

 

                                            PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu 
”Construire hală de depozitare și birouri în regim de înălțime P+1E”, str. 

Ovidiu Cotruș, nr. 7 Timișoara.  

Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.   
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 20 voturi pentru 

 

                                            PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr.SC2015- 016180/19.06.2015 a Partidului Conservator prin care i se 
retrage sprijinul politic domnului consilier Geană Nistor.  

 
Dl. TAROPA: S-a luat la cunoștință.  
Dl. JICHICI: Dacă ne poate explica cineva la 28.  
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Dna. DRĂGOI:  Vă pot explica a fost înregistrată o cerere din partea Partidului 
Conservator prin care i se retrage sprijinul politic domnului consilier Geană Nistor 
urmare a aplicabilități OUG nr. 55. Acea ordonanță a fost declarată 
neconstituțională dar măsurile care urmează a fi luate sunt stabilite de Parlament 
lucru care nu s-a întâmplat până în acest moment. Această adresă nu poate produce 
în aceste condiții nici un efect juridic în privința mandatului d-lui consilier.  
Dl.GEANĂ:  Aș vrea să mai spun ceva dna. Grapini nu mai era președinta PC 
atunci când a cerut acest lucru.  
Dl PRIMAR:  Din punctul meu de vedere, sigur dvs reprezentați consiliul local eu 
nu sunt chemat să mă pronunț prin vot pe o astfel de speță nu are importanță de 
fapt dacă președintele e dna. Grapini sau nici nu știu cine mai e, important este dacă 
s-au îndeplinit condițiile legale sau nu. Dacă dl. Geană când s-a declarat 
independent era în termenul ordonanței sau nu era. Dacă s-a declarat independent 
demisionând din PC în perioada ordonanței atunci dl. Geană e în perfectă legalitate, 
hotărârea Curții Constituționale nu schimbă lucrurile retroactiv.  Dacă dl. Geană s-
a declarat independent tardiv după ce ordonanța și-a pierdut valabilitatea atunci 
desigur că lucrurile se schimbă. Aici cred că este cheia și nicidecum în cine trimite 
o adresă către consiliul local dna. Grapini sau Dl. X.  
 

                                     PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. SC2015-013675/22.05.2015 a Institutului Național de Cercetare-

Dezvoltare în Sudură și Încercări de Materiale – ISIM Timisoara privind 

plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 
360/18.06.2013 privind trecerea din proprietatea Statului Român în 
proprietatea privată a Municipiului Timișoara a terenurilor din Anexa 1, 

aferente imobilelor care fac obiectulLegii nr. 112/1995.  

 
Dl. TAROPA: Supun  la vot menținerea hotărârii.    
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 19  voturi pentru 

 

                                            PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI: 
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Adresa nr. SC2015-013706/25.05.2015 a doamnei Lakauf Rozina prin ”Ligia 
Cătuna și asociații” privind plângerea prealabilă formulată împotriva 

Hotărârii Consiliului Local nr.205/08.05.2015 pentru modificarea Planului de 
administrare al Regiei Autonome de Transport Timișoara, Contractului de 

mandat, Regulamentului de organizare și funcționare al Regiei Autonome de 

Transport Timișoara, Organigramei și Statului de funcții aprobate prin 

Hotărârea Consiliului Local nr. 503/22.10.2013 și modificate prin Hotărârea 

Consiliului Local nr. 441/12.09.2014 

 
Dl. TAROPA: Supun  la vot menținerea hotărârii.    
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 17 voturi pentru 

 

                                              PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr. CS2015-52/08.06.2015 a d-lui Cojocaru Armando Gianini 
referitoare la  

plângerea prealabilă formulată împotriva art.2 din Hotărârea Consiliului 
Local nr.199/2015 privind atribuirea spațiului comercial din Timișoara, Bv. 

Gen. I. Dragalina nr. 38-42 către Cojocaru Armando Gianini.  

 
Dl. TAROPA: Supun  la vot menținerea hotărârii.    
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 17 voturi pentru 

 

                                     PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI: 

Adresa nr.SC2015-15334/10.06.2015 a Cabinetului de Avocat ”Șolea Oana 

Nicoleta” pentru Giuchici Miroslav cu privire la plângerea prealabilă 
formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 166/2003 – cu privire la 
terenul din str. Gh. Ranetti nr.29A.  
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Dl. TAROPA: Supun  la vot menținerea hotărârii.    
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 17 voturi pentru 

 

                                      PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI: 

Informarea nr. SC2015-15123/09.06.2015 privind deplasarea în Fez, Maroc , 
din luna mai 2015 , a domnului Nicolae Robu – Primarul Municipiului 
Timișoara.  

Dl. TAROPA: S-a luat la cunoștință.  
 
 
                                       PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI: 

Informarea nr. SC2015-15122/09.06.2015 privind deplasarea în orașul înfrățit 

Szeged din Ungaria, a domnilor consilieri Flavius Boncea și Bogdan Herzog.  

 

Dl. TAROPA: S-a luat la cunoștință.  
 
                                        PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI: 

Adresa nr. SC2015 -016192/19.06.2015 a domnului consilier Folică Petrică 
referitoare la raportul de activitate cu privire la deplasarea la Bruxelles.  

 

 
Dl. TAROPA: S-a luat la cunoștință.  
 

ANEXA LA ORDINEA DE ZI: 
 

PUNCTUL 1 
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Proiect de hotărâre privind  asocierea  Municipiului Timisoara cu Federatia 
Română de Fotbal, Centrul de Fotbal Mogosoaia S.R.L. si Universitatea   
”Politehnica” din Timisoara, în Asociatia Club Sportiv ”Centrul Regional de 
Excelentă Timisoara”, aprobarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei, 
numirea reprezentantilor în Adunarea Generală  si Consiliul Director ale 
Asociatiei. 
 
Dl. ȚOANCĂ:  Dl. Primar trebuie să numim, am intrat la suplimentare, e foarte 

important să numiți dvs. un reprezntant în acea asociere cu FRF și consiliul local 

un reprezentant, sigur că o să votăm am și bugetat acest punct dar să ne numim și 

reprezentanții în noul for, de asta dați cuvântul d-lui Primar.  

Dl. PRIMAR: L-aș propune pe dl. consilier Grigore Grigoroiu. 

Dl. DIACONU: Din partea Municipiului Timișoara e vorba de un supleant pentru 
că titular este dl. Primar.  
Dl. PRIMAR: Nu, eu aș propune să fiu reprezentat prin dl. consilier Grigore 

Grigoroiu și să nu fiu eu prezent, nu trebuie să fie din partea primăriei. În AGA nu 

doresc să fiu implicat eu personal sunt la Rugby și acolo ar trebui că nu am timp 

efectiv să particip la ședințe.  

Dl. ȚOANCĂ:  Pentru transparență și pentru echilibrul situației și a forțelor din 
consiliul local din partea noastră îl propun pe dl. Simonis.  
Dl. DIACONU:  Să vorbim mai clar, vorbim de înlocuirea d-lui primar deci un 
amendament la art. 4, în AGA și dl. Simonis în Consiliul Director pentru că nu...și 
încă un supleant dacă mai e cazul era un supleant la dl. Primar care e foarte ocupat 
acum nu știu dacă pentru dl. Grigoroiu mai e nevoie de un supleant.  
Dl. TAROPA: Supun  la vot amendamentul. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 22 voturi pentru 
Supun  la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 21 voturi pentru 
 

PUNCTUL 2 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de sponsorizare dintre 

Municipiul Timisoara si Cluburile ROTARY CLUB TIMISOARA, ROTARY 
CETATE, ROTARY RIPENSIS  Si ROTARY OPERA pentru sustinerea 
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financiară a executării lucrărilor de reparatii a portilor orasului - Calea 
Lugojului, respectiv Calea Aradului. 

 
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:   - 20 voturi pentru 
 

 PUNCTUL 3 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru obiectivul de 
investiții ”Reabilitare acoperiș și instalații la  Liceul W. Shakespeare” din 
Municipiul Timișoara, str. I.L. Caragiale nr.6. 

 
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  -22 voturi pentru 
 

PUNCTUL 4 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru obiectivul de 
investiții ”Reabilitare instalații Corp B – Liceul  W. Shakespeare” din 
Municipiul Timișoara, Piața Romanilor, nr.13. 
 
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 21 voturi pentru 
 

PUNCTUL 5 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru obiectivul de 
investitii ”Reabilitare constructii  si instalatii la  corp Atelier - Scoală de la 
Colegiul Regele Ferdinand”   in Municipiul Timisoara, str. Renasterii nr. 
24/A. 
 
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 22 voturi pentru 
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PUNCTUL 6 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”D.A.L.I.”  pentru obiectivul de 
investiții ”Stație de abur la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. 
V. Babeș”  din Municipiul Timișoara, Ghe. Adam, nr.13. 
 
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 7 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea ”S.F.” pentru obiectivul de investiții 
”Stație de epurare ape uzate,  rețele de canalizare de incintă și lucrări rutiere 
de incintă la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie dr. V. Babeș” din 
Municipiul Timișoara, str. Ghe. Adam, nr.13. 
 
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 21 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 8 
Proiect  de hotărâre privind  aprobarea închirierii  prin licitație publică 
deschisă cu strigare a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din 
imobilul din Timișoara, Piața 700. 
 
Dl. BONCEA:  Am iarăși aceeași problemă cumva ca și la spațiul din Parcul 

Copiilor, respectiv, mi se pare că prețul de la care se pornește este mult prea mare 

mai ales dacă vorbim de o licitație, eu ce să zic? Doamne ajută să se ia și cu 20 de 

euro/mp/lună. Dar la suprafața pe care o are acest spațiu ar rezulta o chirie lunară 

de 9300 de euro asta ar însemna că cel care preia acel spațiu ar trebui să facă un 

profit de minim 300 de euro pe zi doar ca să plătească chiria și mă îndoiesc că o să 

vină cineva la acest preț la licitație de la bun început. Deci aș propune să scădem. 
Acesta e minim pe zonă?  
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Dna. DRĂGOI:  Există o hotărâre de consiliu prin care s-au stabilit tarifele. De 
acolo pornesc cei 10 euro.  
Dl. BONCEA:  Iar în al doilea rând ar fi vizavi de Grădina de Vară la care iarăși se 

zice că se percepe chirie pe tot anul, acolo măcar chiar dacă e jumătate din prețul 

din interior acolo iarăși să facem tot ca la Parcul Copiilor pentru  Grădina de Vară 

să fie pe 6 luni pe an minim dar pe perioada funcționării minim 6 luni pe an.  

Dl. PRIMAR:   În privința tarifului minim, părerea mea e că trebuie păstrat este un 

spațiu cu mare potențial, e Centrul Timișoarei este Bastionul din Piața 700. În 

privința terasei cred că este corectă chiar și formularea d-lui consilier Boncea, să se 

plătească pe perioada de funcționare a terasei, dar nu mai puțin de 6 luni pe an.  

Dl. DIACONU:  Și eu mai am o întrebare poate la cineva din aparatul tehnic, dacă 

stabilim o destinație pentru acel spațiu. Că așa cum arată materialul acum poate să 

vină și eu știu o firmă de IT să închirieze spațiul și nu știu dacă e ok.  

Dl. SANDU: Și este și o anumită șaormerie acolo chiar lângă într-o gheretă roșie.  

Dl. MOȘIU: Și dacă aparatul tehnic a văzut starea în care este spațiul deci acolo 

trebuie investiți multe zeci de mii de euro. Există o experiență tristă cu Bastionul 

dacă știți partea de restaurant unde s-a investit mult și după două luni nu s-a mai 

plătit chirie că era aberant nu puteau oamenii să-și scoată investiția. Deci spațiul 

arată jalnic trebuie mare atenție dacă se dorește să se  

închirieze dacă nu binînțeles că poate să rămână și așa. Dar vor fi problemele cu 

banii investiți. 

Dl. DIACONU: E de menționat că în viitor primăria își va dori o altă amenajare 
pentru zona 700 ca atare trebuie să avem destul de mare grijă asupra felului în care 
se închiriază.  
Dl. BONCEA: Rămân deocamdată doar  la amendamentul acesta, atunci terasa de 
vară să fie închiriată, să se plătească tariful doar pe perioada funcționării, dar 
minim 6 luni pe an.  
Dl. TAROPA:  Supun la vot amendamentul d-lui Boncea. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:   - 19 voturi  pentru 
Supun  la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 19 voturi pentru 
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PUNCTUL 9 

 
Proiect de hotarare privind darea in administrare catre R.A.T.T. a unor 
bunuri care apartin domeniului privat al Municipiului Timisoara. 

 
 
Dl. TAROPA: Supun  la vot proiectul.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 18 voturi pentru 

 -2 abtineri 

Vă mulțumesc pentru atenție declar închisă sedința.  
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     p.SECRETAR 
 
Cons. LUCIAN TAROPA           SIMONA DRAGOI 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


