ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 26.02.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Preşedinte de şedinţă –Dl. RADU ŢOANCĂ
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi 27
Din partea executivului participă: Dl. primar Nicolae Robu, Dl. secretar Ioan
Cojocari, domnul viceprimar Traian Stoia, domnul viceprimar Dan Diaconu.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 230 din 20.02.2013
ORDINEA DE ZI:
ANEXA
La Dispoziţia nr. 230
Din data de 20.02.2013
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de
30.01.2013.
2. Interpelările consilierilor locali.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de
parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara şi aprobarea tarifelor de parcare .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al
Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare
al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum
şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 29 posturi din structura regiei.
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind închirierea spaţiilor temporar
disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
6. Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor de teren înscrise în CF nr. 412246
Timişoara, CF nr. 400524 Timişoara şi CF nr. 411537 Timişoara şi schimbarea
destinaţiei construcţiei din Casă cu etaj în str. Drăgăşani nr. 1 în clădire cu un etaj cu
destinaţia de spaţiu pentru învăţământ, în str. Drăgăşani nr.1.
7. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale privind dezlipirea imobilului nr.
topo 14166/2/2/1/1/1/1/1/1 înscris în C.F. 19266 Timişoara, dezlipirea imobilului cu nr.
topo 14165/2/1/1/1/1 înscris în C.F. 427268 Timişoara (CF vechi 19266) şi unificarea
imobilelor nou create în urma dezlipirilor în vederea amenajării unei parcări pe str. Arieş,
Zona Stadionului Dan Păltinişanu.

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei pentru cercetarea
prealabilă în vederea declarării utilităţii publice pentru terenul situat în intravilanul
municipiului Timişoara str. Ardealul nr. 4.
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă
din Timişoara, str. C. Porumbescu nr. 104.
10. Proiect de hotărâre 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.
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu
altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al
Municipiului Timişoara.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării şi funcţionării unităţilor de
învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara pentru anul şcolar
2013-2014.
13. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii) cu
ASOCIAŢIA TIMIŞOARA – CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ cu destinaţia
de sediu.
14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere pentru spaţiul cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, P-ţa Victoriei nr.6 cu
FUNDAŢIA PENTRU CULTURISM „HERCULES” Timişoara.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timişoara, a
terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Popescu Ion şi
Popescu Susana.
16. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 şi art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.
82/03.08.2012 privind dreptul proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale aflate
pe terenuri proprietatea municipiului Timişoara de a cumpăra aceste terenuri.
17. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui număr de 40 freze pentru
zăpadă către Unităţi de învăţământ şi Consilii Consultative de Cartier din Municipiul
Timişoara.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr.
210/23.11.2012 privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr.
399/13.12.2011 privind modificarea contractelor de concesiune/închiriere, având ca
obiect concesionarea/închirierea terenurilor situate în Timişoara, Calea Martirilor nr.
51(Zona Braytim).
19. Proiect de hotărâre privind actualizarea şi modificarea tarifelor la Contractul de delegare
a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006 –
15414/31.07.2006.
20. 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.

21. Proiect de hotărâre privind evacuarea pe cale administrativă a persoanelor fizice sau
juridice care ocupă fără titlu spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în
proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local cât şi cele aflate în
proprietatea privată a Pimăriei Municipiului Timişoara.
22. Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 5 din str. Miloia bl. B7 şi
apartamentului 3 din str.Miloia bl. B4.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2013, întocmite pe
categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al
oraşului Timişoara.
24. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele
vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara.
25. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii
situate în Timişoara, Calea Dorobanţilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal
2013, Fundaţiei Serviciilor Sociale Bethany.
26. Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri aferentă clădirii
situate în Timişoara Aleea Sănătăţii nr. 15, datorată bugetului local al Municipiului
Timişoara pentru anul fiscal 2013, Asociaţiei „Casa Faenza”.
27. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului
Local nr.371/30.10.2007- privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul
municipiului Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local
nr.206/26.05.2009.
28. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unui număr de 7 autovehicule marca
Peugeot 206 şi a unui autovehicul marca Mercedes Vito 115 şi transmiterea acestora în
administrarea Direcţiei Poliţia Locală Timişoara.
29. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local Timişoara în
Consiliile de Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din
Municipiul Timişoara.
30. Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al
Municipiului Timişoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de
proprietate privată asupra terenurilor – Timişoara.
31. Proiect de hotărâre privind schimbarea Comisiei de Cenzori la SC Pieţe SA Timişoara.
32. Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului Comisiei de cenzori a S.C.
Administrarea Domeniului Public S.A. numită prin Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Timişoara nr. 299/28.07.2009.
33. Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată
prin Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012.
34. Proiect de hotărâre 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.
35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 299/27.06.2006 privind înfiinţarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism.

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului
Timişoara şi Asociaţia Evanghelistica şi de Caritate „Isus Speranţa României” pentru
susţinerea
Centrului Fraţii lui Onisim – Serviciul de Ocrotire
al Tinerilor
Dezinstituţionalizaţi.
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - modificare
PUZ aprobat prin HCL nr. 405/2009, cu PUZ: „Dezvoltare ansamblu rezidential”, Str.
Grigore T. Popa nr. 14B, Timisoara.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective
P+2E+Er şi funcţiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balaş, Timişoara.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casa în
regim P+1E şi garaj” str. Moise Doboşan nr. 60, Timişoara.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare PUD
aprobat prin HCL 288/2007 si construire vile multifamiliale D+P+2E”, str. Ciocarliei nr.
53, Timisoara.
41. Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
“Schimbare destinatie din spatiu de locuit la parter in spatiu comercial partial si spatiu
pentru schimbare cauciucuri si echilibrare roti, conform HCL 240/2009”, str. Grivitei nr.
5, Timişoara.
42. Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu
apă şi canalizare în judeţul Timiş”.
43. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare termică imobil P-ţa Ionel IC Brătianu, nr.5”.
44. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu nr.37”.
45. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare termică imobil Take Ionescu , nr. 45”.
46. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare termică imobil Take Ionescu , nr. 63”.
47. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.97”.
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr. 23”.
49. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.83, Bl.9, Sc. A,B,C”.
50. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare termică imobil Ana Ipătescu, nr.29”.
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 35 – 37”.
52. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare termică imobil str. Brânduşei, nr.14”.
53. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu nr. 11-13”.
54. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Torontalului , nr.25A”.

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii “Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 150”.
56. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii „Reabilitare termică imobil Bv. Liviu Rebreanu, nr.141”.
57. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii „Reabilitare termică imobil Bv. Liviu Rebreanu, nr. 148”.
58. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii „Reabilitare termică imobil Simion Bărnuţiu, nr. 63A”.
59. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului , nr. 72-78”.
60. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 1-3-5”.
61. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Torontalului nr. 15”.
62. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 34”.
63. Adresa nr. CP2013 - 46/28.01.2013 a Camerei de Comerţ , Industrie şi Agricultură Timiş
referitoare la diminuarea taxei de concesiune asupra terenului aferent Centrului
Regional de Afaceri.
64. Adresele nr. SC2013 – 003596/07.02.2013 a S.C. HAROLD’S PAM S.R.L şi SC2013 –
002458/30.01.2013 a SC CN RUMBOTEAM SRL referitoare la plângerea prealabilă
formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 193/2012 – privind delimitarea
Campusului Studenţesc Timişoara şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale,
de alimentaţie public sau prestări servicii în perimetrul Campusului Studenţesc
Timişoara.
65. Raportul nr. SC2013 – 002634/31.01.2013 al domnului VASILE RUŞEŢ privind
activitatea de consilier local pe anul 2012.
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul
Municipiului Timişoara – domnul NICOLAE ROBU.
MATERIALE SUPLIMENTARE
1. Proiect de hotărâre privind elaborarea unui program pe trei ani pentru crearea unor baze
poli-sportive de cartier pe raza Municipiului Timişoara.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii „Extindere corp B, secţiile chirurgie, prematuri şi laborator
pneumoftiziologie şi reabilitare clădire existentă la Spitalul L. Ţurcanu” din Timişoara, în
perimetrul Strada I. Nemoianu – str. Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colţ cu strada
Brăila.
3. Proiect de hotărâre privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome de Transport
Timişoara.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei pentru aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat după semnarea tuturor
contractelor din cadrul
proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de
termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia
mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu
căldură urbană".
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului ,,Reorganizarea circulatiei rutiere pe
inelul I de circulatie si reproiectarea infrastructurii rutiere si de transport public”
7. Adresa nr. Sc2013 – 5412/26.02.2013 a Direcţiei Comunicare privind Procesul Verbal al
Dezbaterii publice din 25.02.2013 şi recomandările cetăţenilor cu privire
la parcarea autovehiculelor în sistem Timpark şi stabilirea tarifelor de bază pe mp. la
chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie (completare pct.3 şi pct. 11 de pe ordinea de zi)
8. Informarea Nr. SC2013 – 3899 / 20.02.2013 – a domnului viceprimar Dan Diaconu,
cuprinzând raportul privind deplasarea la Graz (Austria) şi la Parma (Italia), din perioada
ianuarie-februarie 2013.
Dl. ŢOANCĂ: Bună ziua. Deschid lucrările Şedinţei ordinare a Consiliului Local al
Municipiului Timişoara din data de 26.02.2013. Fiind o şedinţă încărcată vă rog sa formulaţi în
scris interpelările.
Supun la vot Procesul Verbal al Şedinţei din data de 30.01.2013
-Cine este pentru?
Se numără voturile:
Dl. SANDU: Conform art.9 din Regulamentul de funcţionare al Consiliului Local scrie că
durata mandatului preşedintelui de şedinţă nu poate fi mai mare de 3 luni. Eu ştiu că dvs. Aţi
condus şi şedinţele din noiembrie, decembrie şi ianuarie. Deci şedinţa de azi nu mai poate fi
condusă de dvs.
Dl. SECRETAR: Conform Regulamentului fiecare formaţiune politică are dreptul la un număr
de 3 luni. Dl. Ţoancă e acum pe segmentul liberalilor.
Dl. SANDU: Dvs. Faceţi ca şi doctorul care a recomandat un pahar de vin pe zi. Şi el bea azi
pentru 2043. Dl. Ţoancă e pe segmentul liberalilor are dreptul.
Dl. SANDU: Mandatul preşedintelui nu poate depăşi 3 luni. Suntem în depăşirea termenului de
3 luni.
Dl. SECRETAR: Nu a depăşit. Dvs. Aţi făcut regulamentul pe partide. 3 luni o formaţiune.
Dl. PRIMAR: A mai condus şi dl. Ehegartner şi dl. Grindeanu.
Dl. SANDU: Pe site scrie că toate şedinţele din noiembrie au fost conduse de dl. Ţoancă. Dl.
Ehegartner a condus în octombrie.
D. ŢOANCĂ: A fost un plen în decembrie pe care l-a condus dl. Ehegartner.
Dl. SECRETAR: Art. 7 spune: Şedinţele sunt conduse de un preşedinte ales prin votul
consilierilor pe o perioadă de cel mult 3 luni care va conduce şedinţele plenului şi va semna
hotărârile de consiliu local. Grupurile politice vor nominaliza preşedinţii de şedinţă şi supleanţii
acestora precum şi ordinea succesiunii acestora respectând configuraţia politică rezultată după
alegerile locale. Numărul de mandate al fiecărui grup se stabileşte prin hotărâre de consiliu local.
Care e problema?
Dl. SANDU: S-au depăşit cele 3 luni.
Dl. PRIMAR: Nu rezultă că trebuie să fie un singur mandat de 3 luni. Şi nu rezultă că
mandatele multiple nu pot fi consecutive. Data viitoare pregătim o rotaţie.

D. ŢOANCĂ: Ianuarie, Februarie, Martie era segmentul liberal dar la rugămintea d-lui primar
am rămas eu. Au fost 2 şedinţe în care 2 colegi s-au interpus între timp dl. Ehegartner şi dl.
Jichici.
Dl. SANDU: Am vrut să vă atrag atenţia că nu suntem în totală legalitate.
PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:
Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei ordinare a Consiliului Local din data de
30.01.2013.
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot Procesul Verbal al Şedinţei din data de 30.01.2013
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru
- 1 vot impotriva
Dl. PRIMAR: Vă rog să agreeaţi introducerea pe ordinea de zi a următoarelor proiecte:
9. Proiect de hotărâre privind elaborarea unui program pe trei ani pentru crearea unor baze
poli-sportive de cartier pe raza Municipiului Timişoara.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
de investiţii „Extindere corp B, secţiile chirurgie, prematuri şi laborator
pneumoftiziologie şi reabilitare clădire existentă la Spitalul L. Ţurcanu” din Timişoara, în
perimetrul Strada I. Nemoianu – str. Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colţ cu strada
Brăila.
11. Proiect de hotărâre privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome de Transport
Timişoara.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei pentru aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat după semnarea tuturor
contractelor din cadrul
proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de
termoficare din municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia
mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu
căldură urbană".
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului ,,Reorganizarea circulatiei rutiere pe
inelul I de circulatie si reproiectarea infrastructurii rutiere si de transport public”
15. Adresa nr. Sc2013 – 5412/26.02.2013 a Direcţiei Comunicare privind Procesul Verbal al
Dezbaterii publice din 25.02.2013 şi recomandările cetăţenilor cu privire
la parcarea autovehiculelor în sistem Timpark şi stabilirea tarifelor de bază pe mp. la
chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie (completare pct.3 şi pct. 11 de pe ordinea de zi)
16. Informarea Nr. SC2013 – 3899 / 20.02.2013 – a domnului viceprimar Dan Diaconu,
cuprinzând raportul privind deplasarea la Graz (Austria) şi la Parma (Italia), din perioada
ianuarie-februarie 2013.
Dl. BONCEA: Vă rog să retrageţi punctul 11 de pe ordinea de zi. Ieri la dezbaterea public s-a
diovedit că acest proiect s-a făcut cam în pripă şi nu se ştie exact ce spaţii sunt ce situaţii au şi ar

fi bine să avem o metodologie care să stabilească cum se fac aceste chirii nu să votăm ceva
despre care nu ştim ce este.
Dl. PRIMAR: Ieri am avut dezbatere publică şi unul din subiecte a fost cel legat de tarifele la
spaţiile cu altă destinaţie, au fost scăpări în anexa la proiect scăpări care au fost înlăturate. Au
fost înlăturate elementele nepotrivite din proiect. Scopul a fost o gestiune corectă a bunurilor
timişorenilor. Am vrut să nu se mai desfăşoare activităţi comerciale în spaţii ultracentrale ale
primăriei la preţuri derizorii de închiriere. Dacă cineva are birou notarial într-un spaţiu al
primăriei nu e corect să plătească o chirie de 2 euro/mp. Nu e corect ca pe Strada Alba Iulia să
se plătească 6 euro/mp. Pe lună. S-a ajuns la acest proiect pentru a corecta aceste greşeli şi altele
de acest gen. În anexa iniţială erau ONG-uri şi instituţii partenere ale primăriei, dar va fi
înlocuită în urma unui amendament. Au rămas 200 de poziţii. Chiar dacă vor mai fi scăpări le
vom corecta dar nu e bine să persistăm în eroare.
Dl. CIUHANDU:Am mai afirmat că nu vom mai avea proiecte suplimentare pe ordinea de zi.
Dacă dvs. Veţi lua măsuri nu va mai fi aşa altfel se va perpetua acest mod de lucru care ţine de 8
ani. Nu cred că e normal să primim avizele cu jumate de oră înainte de şedinţă. Vă rog să-i
sancţionaţi pe cei care au făcut referatele atît de târziu. La punctele care nu sunt de importanţă
vitală grupul PD-L nu va vota proiectele respective. E lipsă de respect.
Dl. PRIMAR: Erau gata de ieri. Dl. Geană a venit să le vadă. Pentru Spitalul de Copii trebuie
avansate lucrările pentru un nou corp. Nu facem fapte rele şi ilegale. Nu sunt un moft aceste
proiecte.
Dl. CIUHANDU: Sunt cel puţin doi colegi care în legislatura trecută reclamau aceaşi lucru ca şi
mine dar acum nu mai spun nimic. Sunt la putere. Nu spun că nu facem bine pentru Timişoara
categoric facem bine, dar e ca şi cum dvs. Vi se pune un document şi se spune semnaţi că e
pentru Timişoara. La procedură mă refer, noi am stabilit-o am stabilit că dacă vin materialele cu
jumate de oră înainte ne vom ridica cu toţi din sală . Stimaţi colegi ori ne ţinem de cuvânt ori nu
ne ţinem.
Dl. ŢOANCĂ: Aveţi dreptate dl. Consilier. Ultima oară, nu se va mai întâmpla.Cine este pentru
aceasta ordine de zi ?
- 24 voturipentru
- 1 vot impotriva
- 2 abtineri

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:
Interpelările consilierilor locali.
Dl. ŢOANCĂ: În scris.
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de funcţionare a sistemului de
parcare a autovehiculelor în Municipiul Timişoara şi aprobarea tarifelor de parcare .

Dna. OLTEANU: La art. 11 punctul f, propun ca şi cadrele didactice şi medicii ca în baza unei
adeverinţe de la locul de muncă să poată beneficia de abonamentul sub formă de locatar.
Majoritatea instituţiilor de învăţământ şi a spitalelor se află în zona roşie a oraşului şi cred că ar
fi bine să beneficieze de acest tip de abonament.
Dl. PRIMAR: Cred că este o propunere bună eu o împărtăşesc şi vă rog să o votaţi.
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot acest amendament.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
- 1 abtinere
Dl. SANDU: În materialul prezentat se spune că primele 15 minute sunt gratuite. Aş dori să
corectaţi termenul de gratuit pentru că în momentul în care şoferii trebuie să dea 2 sms-uri să
anunţe sosirea şi parcarea nu mai poate fi vorba de gratuitate. Acele sms-uri au un cost.
Dl. PRIMAR: E o neînţelegere, gratuitate de 15 minute există la sistemul de parcare prin bipuri
prin apeluri telefonice şi nu prin sms.
Dl. SANDU: Dar nici acelea nu sunt gratuite.
Dl.PRIMAR: Este gratuit. Se dă bip.
Dl. SANDU: În al doilea rând aţi spus în declaraţiile dvs. Că pe anumite străzi va fi posibilă
parcarea fără taxă enumerând între străzile acelea ca un exemplu şi strada Cluj. Dvs. Ştiţi câte
locuri de parcare sunt pe strada Cluj?
Dl.PRIMAR: Nu discutăm doar situaţia actuală, oricum se pot amenaja. După câte cunoaştem
avem un proiect Michelangelo 2 care prevede lucrări şi la strada Cluj şi la strada Negoiu şi la
Aleea Sportivilor – Ripensia şi nu vom mai avea situaţia actuală.
Dl. SANDU: Deocamdată vă spun că pe strada Cluj nu există niciun loc de parcare. Deci practic
induceţi în eroare cetăţenii afirmând că vor putea parca gratuit pe o stradă pe care nu sunt locuri.
Dl. DIACONU: Pe strada Cluj, cred că aceasta era o problemă pe care trebuia să o ridicaţi în
momentul în care s-a introdus strada în sistemul de parcare pentru că noi n-am făcut altceva
decât să scoatem de pe lista de străzi strada Cluj.
Dl. SANDU: Dumneavoastră aţi afirmat dl. Primar de fapt că pe strada Cluj se va putea parca
gratuit.
Dl. DIACONU: Am scos din sistemul vechi de parcare.
Dl. PRIMAR: Lângă Căminul 7 sunt locuri de parcare.
Dl. SANDU: Pentru taximetre.
Dl. PRIMAR: Nu trebuie să rămână veşnic aşa cum sunt acum, drept urmare este corect.
Dl. SANDU: Iar al treilea punct care cred că e de cea mai mare importanţă şi care cred că va
lămuri cetăţenii oraşului cu privire la dificultatea în care vor fi puşi prin eliminarea altor metode
de plată pentru parcare, este faptul că sistemul propus nu permite tuturor celor conectaţi la
reţelele de telefonie mobilă să apeleze reţeaua şi numerele dvs. Sistemul nefiind după discuţiile
pe care le-am avut cu reprezentanţii companiilor respective, accesibil celor care au abonament în
reţeaua Cosmote şi Digi Mobil. La ora actuală acest sistem este disponibil doar în reţelele
Orange şi Vodafone.
Dl. PRIMAR: Nu este adevărat dl. Consilier nu ştiu cu cine aţi vorbit. Se dă telefon pur şi
simplu, poate veni un român, un străin, nu contează la ce operator este el înregistrat, poate să dea
un telefon pus şi simplu la un număr. De aici să înţelegeţi că nu e nici o diferenţă între aceste
numere de telefon folosite pentru taxare în sistemul nostru de parcare şi un număr obişnuit.
Acest sistem nu este nou, este un sistem care a existat şi în Telpark ca posibilităţi ca

funcţionalităţi numai că a fost folosit pe o scară foarte restrânsă şi noi vrem să-l folosim cu
adevărat pentru că s-au dat bani pe el şi e păcat să nu-l folosim. Sunteţi în eroare credeţi-mă.
Dl. SANDU: Respectiva firmă a implementat un sistem asemănător şi în Baia Mare. Ori acolo
sistemul nu funcţionează pentru cei conectaţi în reţeaua Cosmote şi reţeaua Digi Mobil nefiind
disponibilă în Baia Mare. Am luat legătura cu directorul zonal al Digi Mobil care mi-a
comunicat că nu există niciun fel de contact între respectiva reţea şi dvs. Fiind chiar îngrijorat de
modul în care cei 50 de mii de posesori ai terminalelor conectate la reţeaua respectivă îşi vor
putea achita parcarea.
Dl. MOŞIU: Am observat că au trecut de la alegeri cred că 7 luni şi discutăm de un regulament
de funcţionare al sistemului. După câte ştiam unul din punctele USL din campanie a fost
desfiinţarea Telpark. Nu ştim că e doar ca şi nume. Vorbim despre TIMPARK. La art. 1
„staţionarea şi parcarea autovehiculelor în locurile specificate la art. 2 şi 3 alin. 1, este permisă”.
Aici adaug: „prin achiziţionarea tichetelor de parcare, prin intermediul telefoniei mobile,
voucher sau SMS, sau abonamente cumpărate anticipat şi expuse la loc vizibil în interiorul
autovehiculului”. Deci, aş dori să se adauge : ” prin achiziţionarea tichetelor de parcare” şi voi
justifica dacă e necesar.
Dl. PRIMAR: Vă rog să înţelegeţi că nu am face decât să ne complicăm dacă am adăuga şi alte
opţiuni. Orice altă opţiune înseamnă costuri suplimentare, de implementare şi de gestiune
ulterioară. Costuri total nejustificate. Ce poate fi mai comod decât să stai în maşină indiferent
dacă plouă sau ninge, înainte de a pleca să-ţi vezi de treburi, să dai un sms sau să dai un bip? Că
ai două opţiuni. Ai plecat, îţi rezovi problemele pe care le ai, te întorci şi dacă ai apelat la
sistemul de plată prin sms nu mai trebuie să faci nimic, pleci pur şi simplu. Dacă ai folosit
sistemul de plată prin bipuri mai dai un bip ca să poţi fi taxat la nivel de minut şi ai plecat. De ce
să mai plătim oameni sau prestatori care să vândă şi aceste tichete? De ce să mai facem un alt
sistem de control al plăţii sau neplăţii? De către unii cetăţeni a parcării? De ce să complicăm
lucrurile numai ca să facem opoziţie? Nu vă înţeleg. Că văd că discuţia e foarte politizată de dvs.
Dar noi vorbim aici pur tehnic în interesul cetăţenilor, dvs. Plictisindu-vă în opoziţie în ultima
vreme am remarcat că deja v-aţi schimbat conduita iniţială şi sunteţi împotriva a orice. Nu e
nicio problemă puteţi fi şi împotrivă că nu trebuie să avem unanimitate. Dar susţineţi nişte lucruri
pe care nu le puteţi argumenta raţional. Noi vrem un sistem care să fie raţional. Dacă v-aţi fi uitat
şa televizor aseară la emisiunea pe acest subiect în care am fost ca invitaţi eu şi colegul dvs. De
partid, încă sunteţi un singur partid acolo, dl. Falcă de la Arad, aţi fi putut să vedeţi că dl. Falcă
vă contrazicea el după experienţa dânsului de primar, în tot ceea ce susţineţi aici. Dl. Falcă nu a
făcut decât să confirme absolut toate susţinerile mele ba chiar să întărescă faptul că ceea ce vrem
să facem este ... a venit şi cu argumente suplimentare faţă de cele pe care le prezentam eu. Nu
vor parcomentre. Haideţi să ne întrebăm aceste parcometre ni le va face cineva cadou? Eu am
spus un parcometru costă 4 mii de euro. Dl. Falcă m-a corectat, nu noi am cumpărat la Arad
costă 5 mii de euro. În Timişoara ne trebuie 1000 de bucăţi. Înseamnă 5 milioane de euro.
Oameni buni asta pentru implementare, după aceea costurile de întreţinere, costurile pentru
completarea sistemului că nu numai parcometru trebuie. Ajungi la milioane şi milioane de euro.
Plătite inutil. De ce să te duci la parcometru prin vânt prin ploaie prin ninsoare când poţi fix
acelaşi lucru să-l faci cu un bip sau cu un sms. În plus la parcometru mai trebuie şi fise, constaţi
că nu ai fise te duci să schimbi în altă parte, nu găseşti. De ce să facem lucruri de genul acesta?
Numai pentru a ne opune la ceva nou? Viitorul este al acestui sistem. Evident că cine a avut
parcometre le păstrează că nu o să le arunce dar nu se justifică să vii şi să introduci acum în 2013
un sistem bazat pe parcometre şi nici unul bazat pe tichete pe hârtii pe care le cumperi dintr-un

loc sau altul. Trebuie să înţelegem că nu are nicio conotaţie politică toată treaba aceasta. Eu am
spus foarte corect ceea ce folosim noi, a fost achiziţionat în administraţia precedentă şi foarte
bine că a fost administrat a fost achiziţionat, să punem în valoare şi numai aşa vom pune în
valoare. Timişoara e un oraş cu o asemenea istorie în ceea ce priveşte inovarea, promovarea
noului, vine acum să se cramponeze de aceste elemente de noutate. În Arad spune dl. Falcă că în
2 luni a avut 7800 de utilizatori ai sistemului bazat pe varianta cu sms. Nici nu are varianta cu
bipuri. Asta numai noi avem, nici la Baia Mare nu au, vorbim despre lucruri diferite să ştiţi.
Dl. ŢOANCĂ: O singură obiecţie că în Timişoara ar fi costat totuşi 4 milioane de euro nu 5, nu
vorbim de comisioane de tip de campanie arădene.
Dl. JICHICI: Poate ar fi bine ca fiecare consilier local să-şi exprime opinia.
Dl. MOŞIU: Nu e o treabă politică deloc, dimpotrivă noi am dorit să se extindă variantele de a
plăti acest sistem şi să nu fie prohibitiv pentru turişti de exemplu. Pentru că un turist care vine de
la Germania ştiţi foarte bine în perioada de vară cu un Ferary aici, cred că e mai greu să găsească
să dea sms ochelarii mai ştiu eu. E mult mai simplu să cumpere ceva şi nu am inventat noi
nimic. La Viena, în Germania, în Ungaria este acest sistem, iar apropo de costuri păi cum adică
primăria nu are bani? Chiar acum am primit de la Compartimentul de control pe care l-aţi
coordonat dvs. La Direcţia Tehnică un răspuns mai mult decât convingător şi vă citesc unul din
puncte: valoarea totală a plăţilor necesare a fi efectuate către SC Rosign SA în 2012, din care
jumate de an, cu onor dvs. aţi condus primăria, pe baza facturilor emise de executant se ridică la
valoarea de 2 milioane 655 mii lei. Şi dvs. Spuneţi că nu avem bani pentru parcometre. Nu ştiu
cred că va trebui să revenim la o discuţie serioasă dacă vorbim de bani şi de interesul oraşului.
Deci banii pentru parcometre stau în pixul d-lui Chiş Culiţă. Este foarte clar de câte ori l-am
abordat scuza a fost că dvs sunteţi preşedintele Comisiei de Circulaţie. În care comisie există ştiţi
foarte bine 2 angajaţi ai respectivei firme şi un singur consilier dl. Jichici că de asta ziceam că e
vorba de dânsul care în 3 ani a fost invitat la această comisie o singură dată. Deci noi plătim
într-un an până acum până anul trecut s-au plătit 1 milion pe an. Anul trecut s-au plătit 2
milioane la o firmă privată. Şi ne spuneţi că nu sunt bani.
Dl. PRIMAR: Două lucruri. Primul e legat de ultimele afirmaţii chiar dacă nu au legătură cu ce
discutăm aici. Este un contract în vigoare moştenit de la administraţia precedentă. Eu nu am
făcut nimic decât să onorez nişte plăţi asumate, angajate, facturate pentru servicii făcute. Ba mai
mult de atât eu sunt cel care a dispus acea misiune de control încheiată cu raportul din care dvs.
Aţi citat, tocmai că am vrut să facem lumină şi am făcut lumină în privinţa relaţiei primăriei cu
firma Rosign. Ştiţi bine că am declarat public la conferinţa de presă că dacă ar fi după mine aş
rezilia imediat acest contract pentru că sunt nemulţumit de modul în care se lucrează cu această
firmă. Desigur că partea cealaltă găseşte întotdeauna justificări, dar dincolo de asta nu înseamnă
că dacă de-a lungul timpului şi nicidecum sub mandatul meu s-au mai scos bani într-un mod sau
altul, eu nu fac acuze pentru că atâta vreme cât nu mă preocupă trecutul după cum am spus ci
doar prezentul şi viitorul, n-am anchetat nimic. Nu înseamnă că trebuie să persistăm în erori şi să
folosim banii neraţional. Ceea ce propuneţi dvs. Este total nejustificat din punct de vedere
tehnico-economic. Străinii nu au nici o dificultate în sistemul pe care-l avem, le e mult mai uşor
aşa să se uite la o tablă din parcare să citească în limba engleză la ce număr trebuie să sune sau la
ce număr trebuie să trimită sms mai bine zis, decât să coboare din maşină şi să întrebe unde pot
găsi un chioşc la care să cumpere ce? Nici nu ştiu despre ce sistem e vorba în Timişoara. Haideţi
să fim cu picioarele pe pământ e cel mai simplu sistem de departe. Eu nu mai am replici de
adăugat eu cred că toată lumea a înţeles în ce constă acest sistem, cred că s-a înţeles că el este un
pas înainte şi asigură doar prima etapă în construcţia unui sistem ultramodern de gestiune a

parcărilor în Timişoara, sistem în cadrul căruia în etapa a doua se va asigura ca tot pe telefon să
putem vedea în orice loc am fi care sunt cele mai apropiate 5 parcări, adresa exactă unde sunt ele
localizate, tariful de parcare de acolo şi câte locuri sunt libere, ca să nu mergem degeaba până la
o parcare să constatăm că nu mai există locuri. Acesta e pasul doi dar ca să-l facem, trebuie să-l
facem pe pe primul. Şi primul este ceea ce v-am propus azi bine gândit şi raţional.
Dl. JICHICI: S-a făcut referire la desfiinţarea sistemului Telpark cumva în sensul că de fapt
nu-l desfiinţăm. Oameni buni vreau să ne aducem aminte foarte clar sistemul pe care îl
desfiinţăm şi l-am desfiinţat este sistemul care scotea în fiecare an 10 milioane de lei din
buzunarul timişorenilor şi cheltuia 9 milioane de lei pe salarii. Este sistemul care în 8 ani de zile
a adus bugetului Timişoarei consolidat sub un milion de lei. Despre asta vorbim. În al doilea rând
acum ca specialist în domeniul IT pentru mine este uluitoare poziţia distinşilor mei colegi de la
PD-L care în anul de graţie 2013 se comportă ca nişte dinozauri tehnologici, fără nici un fel de
supărare rata de penetrare a serviciilor de telefonie mobilă în România a fost la 31 decembrie
2012 de 119%, rata de penetrare a serviciilor de telefonie în mediul urban a fost la 31
decembrie 2012 de 135%, adică în medie fiecare timişorean are 1,35 telefoane mobile. Românii
au vorbit 65 de miliarde de minute pe telefonie mobilă în 2012, în aceste condiţii stimaţi colegi
să veniţi cu asemenea argumente de Ev mediu tehnologic pentru mine este sincer uluitor.
Dl. ORZA: Se ştie că sistemul acesta de sms s-a introdus acum vreo 6 ani, oricum e o discuţie
falsă. Dar repet ca să destindem atmosfera, eu aş modifica art. 2 şi aş spune tot Telpark. Aşa ca o
glumă. Bugetul de venituri şi cheltuieli al ADP a fost votat în fiecare an de către Consiliul Local.
Art. 29 pentru că eu vreau să rămână principiul folosirii banilor din tichetul de parcare pentru
construcţia de parcări că întotdeauna s-a spus nu s-au făcut parcări dar ele se regăsesc pe stradă.
Art. 29 „Sumele rezultate prin exploatarea sistemului se constituie în venituri ale Consiliului
Local al Municipiului Timişoara în proporţie de 50% respectiv a operatorului în proporţie de
50% şi vor fi folosite exclusiv pentru amenajarea de parcări”. Asta este adaosul pe care vreau săl fac eu. Repet nu discut procente şi chestiuni de acest gen dar ce intră la Consiliul Local vreau să
se facă venit la construcţia de parcări şi nu la alte chestiuni.
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot amendamentul d-lui Moşiu.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -9 voturi pentru
- 14 voturi impotriva
Amendamentul a căzut.
Dl. PRIMAR: Nu cred că trebuie să venim cu astfel de rigidizări ale unui regulament, Consiliul
Local este cel care decide asupra tuturor banilor pe care-i avem la bugetul local. Evident că noi
va trebui să alocăm pe luna viitoare mult mai mulţi bani decât încasăm din parcări pentru a
dezvolta sistemul de parcare. Nu cred că trebuie să introducem în regulament care ne arată cum
se organizează şi cum funcţionează sistemul, ce facem cu banii, este important doar să precizăm
că ajung la decizia Consiliului Local, consiliu care în înţelepciunea sa desigur că va hotărâ în
fiecare moment ce este mai oportun atunci să se facă cu banii. Dacă trebuie mult mai mulţi
pentru parcări se vor da mai mulţi pentru parcări şi anul următor trebuie aşa ceva. Dacă la un
anumit moment nu e cazul nu se vor da, mi se pare că e mult mai bine aşa.
Dl. ORZA: Unul din lucrurile care au fost extrem de mult subliniate chiar în această şedinţă e
că banii nu s-au dus la parcări ceea ce e puţin fals. Dar repet cu chestia asta păstrăm spiritul
corect a ceea ce s-a întâmplat la Timişoara, pentru că în alte oraşe că au fost parcometre sau a
fost Nea Badea cu taşca pe umăr şi rupea bilete, banii se duceau la grosul bugetului local şi de
acolo desigur Consiliul Local decidea cândva, dar eu cred că spiritul adevărat al acestui sistem pe

care oamenii îl plătesc este ca banii să fie folosiţi pentru creşterea numărului de parcări. Nu am
făcut decât să subliniez un lucru foarte vorbit şi mediatizat în toţi timpii aceştia care au trecut de
când există sistemul Telpark.
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot amendamentul d-lui Orza.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 9 voturi pentru
- 15 voturi impotriva
Amendamentul a căzut.
Dl. PURCELD: Art.8, pct.3 spune: „în perimetrul sistemului de parcare se poate stabili ca pe
anumite străzi, perioada de staţionare în intervalul orar cu taxă să nu poată depăşi un anumit
număr de ore”.
Eu doresc să completăm „cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara” adică să
nu poată operatorul să facă de capul lui asta, să o facem cu aprobarea pentru că...
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot amendamentul d-lui Purceld.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 27 voturi pentru
Dl. MOŞIU: Amendamentul este La art.11 lit. F Abonament locatar: „Abonamentul se
inscripţionează cu numărul de înmatriculare al vehiculului cu domiciliul propietarului”. Sugestia
mea este să fie „Fără domiciliul proprietarului” pentru că ar fi interesant cineva să dorească o
audienţă în particular şi să-l viziteze pe dl. Primar sau pe cineva de la Direcţia Tehnică acasă
după domiciliul care e în parbrizul maşinii. Deci amendamentul e: „Fără domiciliul
proprietarului”. E o chestie de protecţie personală.
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot amendamentul d-lui Moşiu.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 26 voturi pentru
- 1 vot impotriva
Dl. BONCEA: La art. 3 alin.2 în loc de „de operatorul sistemului de parcare” amendamentul
este: „de Consiliul Local Timişoara”.
Dl. SANDU: La art.27, cine este acest controlor şi care este modalitatea de control? Cum sunt
dotaţi cei ce controlează? Vor fi voluntari?
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot amendamentul d-lui Boncea.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 27 voturi pentru
Dl. PRIMAR: Vor exista controlori evident care vor verifica dacă există abonament, tichetul în
parbriz aşa cum scrie în regulament şi vor fi controlori angajaţi ai societăţii de administrare ar fi
societatea rezultată din fuziunea între SDM şi ADP. Vor introduce în nişte dispozitive numărul
maşinii şi automat pe ecran apare informaţia privind plata sau neplata parcării. Dispozitive puţin
mai evoluate permit şi citirea automată a numărului maşinii nu se mai tastează nimic se ţine
dispozitivul în faţa maşinii se citeşte numărul şi automat apare informaţia dacă omul e sau nu e
în regulă cu acea maşină la nivel al plăţii parcării. Asta e tot vor trebui mult mai puţini controlori
şi vor lucra mult mai comod mai sigur.
Dl. SANDU: Din câte înţeleg Poliţia Locală nu va putea fi în măsură să aprecieze dacă o maşină
este sau nu este parcată regulamentar.
Dl. CIUHANDU: S-a finalizat fuziunea dintre SDM şi ADP? Din punct de vedere al actelor şi
al legilor. Dacă da atunci înseamnă că se va putea aplica de la 1 Martie. Dacă nu cine va aplica?

ADP sau SDM? Dacă Telpark nu mai există, e o hoărâre de consiliu local în care toate străzile
aferente locurilor de parcare sau locurile de parcare de pe străzile respective au fost concesionate
către ADP. Nu există nici o hotărâre prin care să se retragă concesiunea respectivă deci ca
urmare neexistând acel proiect nu se poate aplica regulamentul.
Dl. SECRETAR: Art. 3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, HCLMT nr.
241/11.11.2003, HCLMT nr. 215/30.05.2006, HCLMT nr. 372/29.11.2011 şi HCLMT nr.
8/31.01.2012 se revocă.
Dl. CIUHANDU: Dacă se revocă înseamnă că trebuie să dai altcuiva. Cui dai?
Dl. SECRETAR: Nouă, primăriei.
Dl. CIUHANDU: Nu există că-l va aplica ori ADP ori SDM.
Dl. SECRETAR: Le dăm când vor veni deocamdată rămân la noi.
Dl. CIUHANDU: Azi e 26 Vineri e 1 Martie.
Dl. PRIMAR: Este în curs de finalizare inventarul celor două societăţi pentru că procedura
prevede ca în primul rând să se facă un inventar la zi apoi se vor parcurge mai rapid decât s-a
parcurs acest pas şi paşii următori şi probabil în câteva săptămâni va fi funcţională sociatatea
rezultată prin fuziune. Administrarea sistemului de parcare o va face ADP atâta timp cât există
ca societate de sine stătătoare iar după ce se va realiza fuziunea, asta înseamnă în timpul lunii
martie noi ne dorim ca acest nou sistem să intre în vigoare din 15 Martie.
Dl. CIUHANDU: Cum le garantăm noi consilierii cetăţenilor dincolo de vorbe că rezolvăm
problema locurilor de parcare prin acest nou sistem pentru că ceea ce s-a plâns şi PD-L şi PSD şi
PNL a fost că sunt insuficiente locurile de parcare în zona centrală. Cum rezolvă acest sistem
problema aceasta? Mai ales că amendamentul colegului meu Orza nu a trecut prin care măcar
banii care provin de la cetăţeni să meargă într-un fond destinat în exclusivitate locurilor de
parcare. Până acum am plâns că au fost cheltuiţi dezastruos. Acum vor fi la fel de dezastruos din
punct de vedere a ceea ce poate face Consiliul Local nu din punct de vedere a ceea ce poate face
executivul. Deoarece Consiliul Local nu are pârghia necesară să poată gestiona fondurile
respective. Deci măcar să fi existat acel fond un minim de 50% din sumele respective din care
în fiecare an cu o dare de seamă executivul să ne spună: în 2013 am făcut încă 600 de locuri de
parcare, 350 din banii cetăţenilor şi 150 din alţi bani ai cetăţenilor. Nu le putem garanta
cetăţenilor că nu le luăm banii fără să le facem parcări.
Dl. PRIMAR: Viitorul va arăta. Însă faptul că nu am pledat pentru alocarea banilor pentru
parcări nu înseamnă că nu vrem să-i alocăm, dimpotrivă am spus că în perioada următoare eu voi
cere Consiliului Local să aloce mai mulţi bani pentru realizarea de parcări iar societatea care va
administra parcările va avea de furcă cu mine pe acest subiect vă garantez eu. Vom avea pe
ordinea de zi şi un subiect care va arăta că printre altele aveţi aici o reprezentare pe ecran se
realizează 500 de locuri de parcare în cadrul acestui proiect. Va mai fi un alt proiect de realizare
a unei parcări supraterane în zona Oituz şi apoi sunt acele locaţii pentru care în legislatura
anterioară s-a aprobat realizarea de alte parcări subterane. În limita fondurilor de care dispunem
vom realiza atâtea locuri de parcare câte vom putea, în orice caz vom creşte locurile de parcare
asta e o garanţie pe care o aduc.
Dl. PURCELD: Propun completarea art. 12 „....se aprobă de Consiliul Local al Municipiului
Timişoara în condiţiile prevăzute la art.11 alin. a, b, c.” Să corelăm art.11 alin a, b şi c şi art. 12
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot amendamentul d-lui Purceld.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
- 1 vot impotriva

Dl. BONCEA: La art. 18 lit. G aş elimina „+25% din contravaloarea acesteia”. Dacă omul uită
să anunţe că a plecat din parcare e suficient să fie taxat pe o zi întreagă.
Dl. PRIMAR: Nu am o problemă, această prevedere era menită să atenţioneze pe cetăţeni să fie
atenţi pentru a nu ajunge să plătească acel tarif majorat. E vorba de descurajarea neatenţiei.
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot amendamentul d-lui Boncea.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
- 4 voturi impotriva
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 18 voturi pentru
- 5 voturi impotriva
- - 1 abtinere
PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al
Regiei Autonome de Transport Timişoara, Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi
desfiinţarea efectivă a unui număr de 29 posturi din structura regiei.
Dl. CAPREA: Domnule primar probabil ştiţi că la această regie au fost foarte multe pagube şi
vă reamintesc că una din pagube a fost de 1.597.800 euro referitor la nişte sarcini care nu s-au
îndeplinit plus 625.610 lei plăţi pentru concedieri nejustificate. S-a făcut o cercetare a fost un
dosar penal rugămintea noastră este între cei 29 care vor fi restructuraţi să fie prinşi şi cei care au
contribuit la aceste pagube pentru că rezultatul cercetării arată clar că au fost implicate anumite
persoane printre care principala persoană a fost dl. Goia Ioan. Deci solicit să nu mai facă parte
din acest consiliu iar cei ce se fac vinovaţi de asemenea să intre în cei care vor fi concediaţi.
Dl. PRIMAR: Directorul face parte de drept din Consiliul de Administraţie restul membrilor
vor fi selectaţi conform legii referitoare la managementul privat.
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -19 voturi pentru
- 4 voturi impotriva
- 1 abtineri
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre pentru aprobarea metodologiei privind închirierea spaţiilor temporar
disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat.
Dl. DIMECA: Nu era trecut în proiect închirierea ocazională a spaţiilor din incintă pentru
activităţi educative şi recreative, seminarii, conferinţe, cursuri, evenimente care pot să aibă
grupuri de elevi cu copii în şcoală şi ar fi bine să fie trecute şi acestea ca şi poziţie. M-am
consultat cu dl. Mihai Costa şi e bine să fie. 20 de lei să fie pe oră să fie o poziţie şi pentru
aceasta.

Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot amendamentul d-lui Dimeca.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -21 voturi pentru
- 1 vot impotriva
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 21 voturi pentru
- 3 voturi impotriva
- 1 abtinere
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind alipirea parcelelor de teren înscrise în CF nr. 412246
Timişoara, CF nr. 400524 Timişoara şi CF nr. 411537 Timişoara şi schimbarea destinaţiei
construcţiei din Casă cu etaj în str. Drăgăşani nr. 1 în clădire cu un etaj cu destinaţia de
spaţiu pentru învăţământ, în str. Drăgăşani nr.1.
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 27 voturi pentru
PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale privind dezlipirea imobilului nr.
topo 14166/2/2/1/1/1/1/1/1 înscris în C.F. 19266 Timişoara, dezlipirea imobilului cu nr. topo
14165/2/1/1/1/1 înscris în C.F. 427268 Timişoara (CF vechi 19266) şi unificarea imobilelor
nou create în urma dezlipirilor în vederea amenajării unei parcări pe str. Arieş, Zona
Stadionului Dan Păltinişanu.
DL. ŢOANCĂ: Dl. Herzog are un amendament pe care îl rog să îl prezinte, prin care ne solicită
studierea modalităţii de ieşire din asociere a Consiliului Local.
DL. HERZOG: Am să şi explic despre ce e vorba. Amendamentul propriu zis este
eliminarea art. 6 prin care se aprobă intervenţia la reţelele edilitare subterane şi supraterane şi am
să explic de ce. Cred că subiectul este de mare interes pentru Consiliu Local, am în faţă şi
contractul de asociere între Constructim şi ADP şi îl rog pe dl. Primar, în măsura în care găseşte
interes pentru această problemă să încerce să rectifice ceea ce asociaţile de locatari şi de
proprietari din zonă, în dezbaterile publice la care am participat, au considerat ca fiind un proiect
abuziv. Se încheie o asociere între aceste două entităţi pe 31 de ani şi se pune la dispoziţia
Constructimului un teren de 9700 mp în valoare de 4.850.000 euroîn mod gratuit. Este vorba
despre terenul dintre Casa Tineretului şi Mc. Drive, de pe strada Arieş. Nu este acuma în discuţie
întregul proiect, dar pur şi simplu în ceea ce se propune prin unificările de numere topografice
este integrat şi faptul că se aprobă intervenţiile la reţelele edilitare de către Constructim. V-aş

ruga să suspendăm orice intervenţie acolo până acest acest proiect nu este supus aprobării în
întregime Consiliului Local. În concluzie solicit scoaterea art. 6.
DL. ŢOANCĂ: Ok, dar să nu se întâmple între timp să ceară oamenii avize, să se întâmple
intervenţii şi să nu aibe bază legală.
DL. SECRETAR: Aici discutăm numai de îndreptarea unei erori materiale. Nu putem
discuta altceva. S-au greşit nişte numere topo.
DL. HERZOG: În art. 6 se aprobă deja mutarea unei reţele.
DL. SECRETAR: Tot ce este aici este pe vechea hotărâre. E preluat din vechea hotărâre.
Noi îndreptăm o eroare materială.
DL. PRIMAR: Mai există un aspect. Nu pot începe lucrările fără un certificat de urbanism
şi autorizaţie de construcţie. Această hotărâre doar marchează cadrul pentru a se putea întâmpla.
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot pentru amendamentul dl Herzog:
- 7 voturi pentru
- 11 voturi împotrivă
- 2 abţineri
Supun la vot întregul proiect de hotărâre:
-22 voturi pentru
-2 voturi împotrivă
-1 abţinere
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiei pentru cercetarea prealabilă
în vederea declarării utilităţii publice pentru terenul situat în intravilanul municipiului Timişoara
str. Ardealul nr. 4
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-24 voturi pentru
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din
Timişoara, str. C. Porumbescu nr. 104
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-24 voturi pentru
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre 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. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-20 voturi pentru
-4 voturi împotrivă

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului
Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Pentru a preveni orice fel de discuţii vă anunţ că s-a primit chiar înainte de
şedinţă o anexă, inclusiv cu intervenţiile pe care cei doi viceprimari şi domnul primar le-au avut
astăzi. Eu o să îmi permit, cu amabilitatea dvs, să vă citesc patru amendamente care defapt
vizează anexa 3 pe care o aveţi în faţă. S-au eliminat anumite asociaţii de pe listă, s-au eliminat
anumite partide, s-au egalizat anumite chirii, s-au redus animite chirii.
Primul amendament, s-a înlocuit anexa de la proiectul de hotărâre privind stabilirea
tarifelor de bază pe mp. la chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu anexa pe care dvs o aveţi în faţă.
Al doilea amendament: pentru spaţiile folosite de Uniunea artiştilor Plastici se va percepe
în continuare chiria stabilită de tarfilele vechi până la emiterea unei noi hotărâri de consiliu local.
Sunt acele spaţii care s-au scos şi nu se regăseau şi v-a spus dl. Primar despre ele.
Al treilea amendament: pentru spaţiile folosite de asociaţii, fundaţii, ONG-uri se va
percepe în continuare chiria stabilită de vechile hotărâri de consiliu şi vorbim tot despre anexa 3.
Asnexa 3 pe care dvs o aveţi în faţă egalizează undeva la 2 euro mp toate discuţiile, toate
dezbaterile publice, toate problemele şi toate temerile pe care le-aţi avut. Eu am să rog pe dl.
Primar să spună câteva cuvinte, am să rog în continuare, în cazul în care sunt anumite erori
materiale, dacă cumva, ONG-uri sau chiar firme sau alte instituţii nu se regăsesc pe lista pe care
cei doi viceprimari o gândesc de peste o săptămână să ne permită ca la următoarea şedinţă de
consiliu local să revenim.
DL. PRIMAR: Acesta a fost şi sensul intervenţiilor mele anterioare. Am spus că noi
considerăm că trebuie să reglementăm mult mai bine decât sunt reglementate aceste tarife de
închiriere şi ne vom strădui să eliminăm acele erori care s-au strecurat în prima variantă de
anexă. În anexa finală care va fi ataşată hotărârii, ca urmare a amendamentului pe care l-aţi auzit
veţi vedea că nu mai par acele scăpări şi practic suntem în acord şi cu tot ce am fost sesizaţi că ar
trebui să se opereze în anexa iniţială, prin dezbaterea publică. Există încă unele ONG-uri care nu
au făcut până la ora actuală dovada utilităţii lor publice. Dacă ele vor avea un tarif mai mare
decat altele care sunt partenere ale primăriei au tot timpul să vină cu un dosar să ne arate cu ce se
ocupă şi cum spunea şi domnul consilier, la următoarea şedinţă nu va fi nici un fel de problemă
să venim cu un proiect de hotărâre de reajustare a tarifului. Deocamdata eu cred că este rezonabil
aşa cum este acum şi este corect faţă de timişoreni în primul rând, pentru că asta trebuie să fie
preocuparea noastră.
DL. ŢOANCĂ: Am să dau şi în sală exemplarul meu din anexă, pentru că sunt foarte
mulţi implicaţi şi dacă există omisiuni vom rectifica.
DL. ORZA: În anii trecuţi se scotea de pe ordinea de zi un proiect de hotărâre, dacă un
consilier local primea un material care la xerox avea o linie neclară, dată de aparat. Sunt convins
că nu s-a făcut un calcul a ceea ce înseamnă diferenţele acestea de preţ.
DL. VICEPRIMAR DIACONU: 197 mii de euro pe lună faţă de 150 mii lei anterior.
DL. ORZA: Practic spaţiile acestea cu altă destinaţie sunt deţinute şi de ONG-uri şi de
firme. Firmele între timp şi-au cumpărat spaţiile în baza Hotărârii de Guvern 550şi a altor legi
care ne obligau să le vindem prin negociere directă. Practic grosul banilor din chirii erau de la

firme. Că sunt 300, 250 sau 200 de poziţii rămase pe lista de spaţii cu altă destinaţie e o altă
discuţie. Problema este că peste 50% dacă nu chiar 75% sunt ONG-uri. Că s-a transformat din 2
lei în 2 euro am înţeles şi suma despre care se vorbeşte aici oricum s-a vorbit prea mult despre o
sumă prea mică. Problema care este se rezumă la faptul că există diferenţe între spaţii din aceeaşi
zonă ş.a.m.d, dar cum am spus şi la dezbaterea publică este dreptul autorităţii locale să-şi facă
politica de preţuri în ceea ce priveşte aceste chirii. Repet, mare parte dintre ele sunt ONG-uri,
asociaţii, deci probabil ar fi fost mai bine dacă nu s-ar fi grăbit toată această discuţie ţi existau
problemele acestea de erori eliminate din timp astfel încât beneficiarii şi plătitorii acestor taxe să
nu aibe senzaţia că au fost sau nu traşi pe sfoară
DL. PRIMAR: E adevărat că ar fi fost bine să nu apară acele erori iniţiale, dar vreau să
vă spun că această grabă a meritat şi vreau să mulţumesc domnilor viceprimari pentru eforturile
pe care le-au depus să creeze acest proiect. Vă spun rezultatele: până acum am încasat pe aceste
spaţii 150 mii lei pe lună iar de acum înainte vom încasa 197 mii de euro pe lună. Cred că este o
diferenţă. Avem nevoie de bani şi aceşti bani sunt obţinuţi cinstit. Aşa patrimoniul municipiului
este valorificat cum se cuvine.
D-NA SARACAN: Alături de alte ONG-uri şi unităţi citite în amendamentul anexa 3 nu
am regăsit Spitalul Judeţean de urgenţă, pentru care aş solicita ca chiriile să rămână
nemodificate, aşa cum domnul Primar a confirmat ieri la dezbaterea publică.
DL. ŢOANCĂ: S-au redus chiriile pentru spaţiile folosite de Biblioteca Judeţeană Timiş,
şi Spitalul Clinic judeţean nr. 1. Asta era în preambul, nu vi l-am mai citit.
D-NA SARACAN: S-au redus de la 10 euro la 2 euro.
DL. PRIMAR: Exact. 2 euro este rezonabil, este şi dl. director aici şi chiar mi-a
confirmat că 2 euro pe lună este rezonabil.
DL. CIUHANDU: Am fost ieri la dezbaterea publică şi am ridicat o problemă legată de
tarifele pentru secţiile de poliţie. Ieri domunul primar mi-a spus că nici vorbă, rămân tarifele aşa
şi azi constat că probabil a sunta domnul ministru de la Guvern să se taie tarifele acelea şi nu mai
sunt 10 euro ci un euro.
DL. ŢOANCĂ: Acuma nu e bine nici aşa?
DL. CIUHANDU: Ba e bine, dar e foarte curios cum s-a modificat în 24 de ore. Eram
chiar încântat să văd că de la Ministerul de Interne vin 200.000 de euro pe an numai de la poliţie.
DL. PRIMAR: Domnule consilier aveţi cuvântul meu de onoare că nu m-a sunat nimeni
şi de asemenea vă mai dezvălui că această reducere a venit la iniţiativa celor 2 viceprimari fără
să mă fi consultat dacă sunt de acord cu ea. Nu m-a sunat absolut nimeni.
DL. BONCEA: Eu aş propune dacă se poate să scoatem de pe această listă toate
organizaţiile non-guvernamentale, urmând ca peste o lună să stabilim nişte preţuri pentru ele,
după o verificare a activităţii pe care acestea o au. Poate că noi nu cunoaştem unele din aceste
organizaţii, dar asta nu înseamnă că ele nu au o activitate lăudabilă.
DL. ŢOANCĂ: Am să supun la vot amendamentul dvs.
DL. BONCEA: Pe de altă parte, aşa cum spuneam şi mai devreme, şi la societăţile
comerciale ar trebui să vedem ce activitate desfăşoară în acele spaţii pentru că de exemplu aici
este o societate care editează Ziarul Timişoara, unde am lucrat 11 ani, dar la o chirie de peste
3000 de euro pe lună vom omorî acest ziar, care este primul ziar apărut după 1989.
DL. ŢOANCĂ: Am spus că în decurs de o lună vom corecta aceste erori.
DL. PRIMAR: Este o hotărâre importantă şi aceasta. Noi nu putem să tratăm toate
ONG-urile în bloc. Este o mare diferenţă între activităţile lor, între rezultatele pe care le obţin.
Acum avem pe listă cu facilităţi considerabile un număr important de ONG-uri care s-au făcut

cunoscute. Dacă ele sunt în anonimat înseamnă că mai au de făcut câte ceva. Este mult mai
corect să adoptăm proiectul aşa cum este el, cu această anexă şi aşa cum spuneam şi mai
devreme dacă unele ONG-uri se vor simţi nedreptăţite şi vor avea ce argumente să ne prezinte
pentru a le stabili o chirie mai mică pot să vină cu un dosar şi nu e nici o problemă.
DL. ORZA: Ce se va întâmpla dacă, spre exemplu o serie de ONG-uri îşi vor închide
activitatea, fie că sunt cuantificate pozitiv sau nu cu spaţii. Vor fi introduse în sistemul
comerciale sau vor rămâne la dispoziţia ONG-urilor?
DL. ŢOANCĂ: Asta tot Consiliul Local stabileşte, după caz.
DL. DIACONU: Sunt destule ONG-uri pe această listă, care desfăşoară activităţi pur
economice în acele spaţii. Deci e imporopriu să stabilim felul în care alocăm spaţiile doar după
natura destinaţiei.
DL. ORZA: Ok, dar atunci chiriile care au fost puse sunt, sper de valoare economică.
DL. DIACONU: Da.
DL. PETRIŞOR: Am descoperit pe această listă un spaţiu care e proprietate privată a
cuiva şi anume a mea, am chirie 3150 euro pe lună.
DL. PRIMAR: Este o eroare materială evident.
DL. ŢOANCĂ: Supun la vot amendamentul domnului Boncea ca toate ONG-urile să se
scoată de pe această listă.
Iniţiez procedura de vot:
-8 voturi pentru
-15 voturi împotrivă
-1 abţinere
DL. BONCEA: Aş mai adăuga un articol în proiectul de hotărâre iniţial, să fie un art. 6
cu renumerotarea celorlalte articole şi anume: „se împuterniceşte Primarul municipiului
Timişoara să elaboreze o metodologie de calcul pentru stabilirea chiriilor la spaţiile cu altă
destinaţie, care să fie aplicată începând cu anul 2014”.
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-23 voturi pentru
-1 vot împotrivă
D-na Saracan vă menţineţi amendamentul legat de Spitalul Judeţean?
D-NA SARACAN: Da îl menţin. Deci Spitalul Judeţean de pe iuliu Maniu să rămână la
aceeaşi chirie din prezent. Aş ruga colegii dacă mă pot susţine, acolo funcţionează secţia de
psihiatrie, n-aş dori nimănui să ajungă acolo şi nu aduce nici un venit spaţiul. Vă mulţumesc.
DL. ŢOANCĂ. Cât se plăteşte acuma?
D-NA SARACAN: 590 lei faţă de 1300 de euro doar pe Iuliu Maniu.
DL. PRIMAR: Eu vă rog să înţelegeţi nişte chestiuni de principiu: nu putem să facem
excepţii pentru că sunt şi altele instituţii în situaţii comparabile. Suma de opt sute şi ceva de lei
pe lună e simbolică.
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot pentru amendamentul doamnei Saracan:
-12 voturi pentru
-12 voturi împotrivă
Stimaţi colegi, asumându-ne împreună sau individual eventuale erori iniţiez procedura de
vot pentru întregul proiect.
-18 voturi pentru
-6 voturi împotrivă
-1 abţinere

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării şi funcţionării unităţilor de învăţământ
preuniversitar de stat şi privat din Municipiului Timişoara pentru anul şcolar 2013-2014
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-21 voturi pentru
-2 abţineri
PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii) cu ASOCIAŢIA
TIMIŞOARA – CAPITALA CULTURALĂ EUROPEANĂ cu destinaţia de sediu
D-NA TÎRZIU: Aş avea un amendament la art. 4.2 să se introducă pct. e cu următorul
conţinut: comodatarul va oferi comodantului, pe toată perioada duratei contractuale, o dată la trei
luni, în scris atât un raport asupra activităţilor şi acţiunilor desfăşurate cât şi o prognoză asupra
activităţilor şi acţiunilor de promovare desfăşurate în acel sediu.
DL- ŢOANCĂ: Sunt de acord cu dvs, dar haideţi să îl formulăm mai elegant. Noi putem
să le cerem o dată la 3 luni un raport de activitate acestei asociaţii, care tot nouă ne aparţine, dar
nu să o înscriem sub aspecte contractuale comodat, comodatar că sună urât.
D-NA TÎRZIU: Şi atunci?
DL. ŢOANCĂ: Atunci lăsaţi-l că şi aşa e o cutumă, poate chiar o dată pe lună să vină să
ne prezinte pentru că e un lucru de mare angajament.
DL. ORZA: Lucrurile acestea eu nu le înţeleg. Zicem nişte lucruri, dar nu vrem să le
punem pe hârtie. Zicem de ONG-uri că nu au activitate, dar ne ferim să trecem într-un contract
un raport de activitate. Se bat cap în cap.
DL. PRIMAR: Nu se bat cap în cap, domnule consilier, dar nu e locul cel mai potrivit. În
ceea ce mă priveşte nu am nimic împotrivă.
D-NA TÎRZIU: Trebuie să ştim ce se întâmplă.
DL. PRIMAR: Eu vă susţin amendamentul.
DL. ŢOANCĂ: Dar sună rău.
DL. SANDU: Sunt termeni care există în proiect nu sunt inventaţi.
DL. ŢOANCĂ: Vă rog să votaţi acest amendament inestetic. Iniţiez procedura de vot:
-19 voturi pentru
- 4 voturi împotrivă
-3 abţineri
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:
-25 voturi pentru
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de închiriere pentru spaţiul cu altă destinaţie
decât aceea de locuinţă situat în imobilul din Timişoara, P-ţa Victoriei nr.6 cu FUNDAŢIA
PENTRU CULTURISM „HERCULES” Timişoara
D-NA TÎRZIU: Eu aş dori să întreb dacă acest proiect nu ar fi trebuit să treacă întâi pe la
comisia de spaţii.
DL. SECRETAR: A trecut de 10 ori. Asta e a treia oară când intră în plen.
DL. BONCEA: Din câte ştiu la acest proiect au existat nişte probleme cu asociaţia de
locatari. S-au rezolvat problemele respective?
DL. ŢOANCĂ: Comisia 4 are un amendament: încheierea unei convenţii între locatari şi
fundaţie privind programul de funcţionare şi al doilea încheierea unui contract cu Enel pentru
măsurarea consumului de energie, pentru că acolo se face pauşal şi să se diferenţieze. Dacă este
cineva de la fundaţie în sală să ne spună dacă aceste două probleme s-au rezolvat.
Nu este nimeni, dar colegul spune că nu este pauşal. Supun la vot proiectul. Iniţiez
procedura de vot:
-20 voturi pentru
-2 voturi împotrivă
-1 abţinere
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către municipiul Timişoara, a terenului ce
face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Popescu Ion şi Popescu Susana
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-22 voturi pentru
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 şi art.4 din Hotărârea Consiliului Local nr.
82/03.08.2012 privind dreptul proprietarilor de clădiri, blocuri sau hale industriale aflate pe
terenuri proprietatea municipiului Timişoara de a cumpăra aceste terenuri
DL. SANDU: Având în vedere că importanţa acestui proiect şi numărul mare de solicitări
pe care îl estimăm aş dori ca din acest text să eliminăm partea de hale industriale, să se refere
pentru prima partea doar la partea de locuinţe, urmând ca suprafeţele din jurul halelor industriale
să se analizeze punctual astfel încât să vedem dacă nu există suprafeţe pe care totuşi pentru o
dezvoltare ulterioară a oraşului, municipalitatea ar trebui să şi le menţină. Deci amendamentul ar
fi eliminarea termenului de hale industriale din tot cuprinsul proiectului.
DL. ŢOANCĂ: Vă reamintesc faptul că nu vorbim de nişte hale de capul lor, care aparţin
statului sau pot să aparţină nouă ci de nişte hale care se află pe nişte terenuri..
DL. SANDU: Am înţeles foarte bine, dar pot să fie hale de 1000 mp care se află pe
terenuri de 25000 mp.
DL. ŢOANCĂ: Nu, nu despre asta este vorba, dacă aţi citit cu atenţie proiectul E vorba de
strict de sub hale.
DL. PRIMAR: E vorba de terenul strict de sub hale, nu de tot ce este în acel domeniu. În
al doilea rând totul se va trata punctual pe viitor printr-un proiect de hotărâre special pentru

fiecare tranzacţie, deci nu se pune problema ca acum să se aprobe aşa ceva. În al treilea rând noi
avem în fază avansată PUG-ul. Vrem ca până la plecarea în vacanţa de vară să adoptăm noul
PUG. Acolo vor fi avute în vedere şi locurile la care dvs faceţi referire. Nu e nici o contradicţie
între planurile de dezvoltare pe care le avem şi acest proiect de hotărâre.
DL. ŢOANCĂ: Dl. Sandu, vă menţineţi amendamentul?
DL. SANDU: Da pentru că este vorba aici de o neînţelegere. Practic noi eliminăm un
articol care prevedea posibilitatea vânzării doar a terenului de sub hală şi îl înlocuim cu un articol
în care spunem că suprafeţele de teren vizate sunt cele identificate în cărţile funciare aferente
fiecărei proprietăţi. În acest caz nu este vorba de suprafeţele de sub hale. Noi practic exact asta
facem, eliminăm posibilitatea de a vinde terenul de sub hale cu posibilitatea de a cumpăra
întreaga proprietate.
DL. ŢOANCĂ: Dar aţi citit că există acolo foarte clar negru pe alb că este vorba de
terenuri care nu se află în raza de interes şi în proiectele primăriei?
DL. SANDU: Şi care sunt acelea?
DL. ŢOANCĂ: Vă spunea dl. Primar de PUG.
DL. SANDU: Dl. primar tocmai mi-a spus că este vorba doar strict de terenul de sub hală,
ori noi tocmai acel punct îl eliminăm. Ceea ce a spus dl primar a fost valabil până acum. Noi
tocmai acel punct vrem să îl eliminăm acum.
DL. ŢOANCĂ: Bun, e clar. Supun la vot amendamentul domnului consilier. Iniţiez
procedura de vot:
-9 voturi pentru
-12 voturi împotrivă
-1 abţinere
Supun la vot întreg proiectul de hotărâre:
-18 voturi pentru
-5 voturi împotrivă
- 2 abtineri
PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a unui număr de 40 freze pentru zăpadă
către Unităţi de învăţământ şi Consilii Consultative de Cartier din Municipiul Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-17 voturi pentru
-4 voturi împotrivă
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 210/23.11.2012
privind completarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 399/13.12.2011 privind
modificarea contractelor de concesiune/închiriere, având ca obiect concesionarea/închirierea
terenurilor situate în Timişoara, Calea Martirilor nr. 51(Zona Braytim)
DL. PURCELD: Îmi cer scuze de la cel care a scris acest proiect, dar e cam dinainte de
1990. „Numai după depunerea dovezii că s-a achitat la zi taxa de folosinţă a terenului”. Păi să mă
ierte dl. Staia, dar eu nu umblu cu chitanţele după mine. După ce plătesc arunc chitanţa. Evidenţa
plăţii e la direcţia dânsului. Cum să îi fac eu evidenţa?

DL. ŢOANCĂ: Formularea e din topor. Reformulaţi-o.
DL. PURCELD: Trebuie să se scoată „ contractele de închiriere se vor încheia numai
după depunerea dovezii că s-a achitat la zi taxa de folosinţă a terenului”
DL. PRIMAR: Eu sunt de acord cu dl. consilier pentru că dovada e tot la direcţia noastră
şi o obţinem noi direct scutindu-l pe cetăţean de o treabă în plus. Deci trebuie reformulat.
D-NA SARACAN: „după achitarea”
DL. PRIMAR: După achitarea nu după depunerea dovezii.
DL. ŢOANCĂ: „...după achitarea la zi în condiţiile legii”. Supun la vot amendamentul.
Iniţiez procedura de vot:
-23 voturi pentru
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:
-20 voturi pentru
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind actualizarea şi modificarea tarifelor la Contractul de delegare a
gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune nr. SC2006 –
15414/31.07.2006
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-22voturi pentru
PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI
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
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-24 voturi pentru
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind evacuarea pe cale administrativă a persoanelor fizice sau juridice
care ocupă fără titlu spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în proprietatea
Statului Român, în administrarea Consiliului Local cât şi cele aflate în proprietatea privată a
Primăriei Municipiului Timişoara
DL. PRIMAR: Noi suntem prinşi în nenumărate procese şi în foarte multe dintre ele
ajungem fărăr sens. Putem să rezolvăm o parte din litigii pe cale pur administrativă şi acest
proiect de hotărâre ne va da această posibilitate.
DL. BONCEA: Având în vedere că sunt persoane fizice şi juridice care ocupă fără titlu
anumite spaţii, e nevoie de hotărâre de consiliu local? Puteţi prin dispoziţie.
DL. PRIMAR: Da, dar în spatele dispoziţiei trebuie să fie o hotărâre de consiliu chiar dacă
vor fi dispoziţii punctuale. Ca aă pot eu emite acele dispoziţii am nevoie de un cadru şi acest
cadru e creat prin această hotărâre.
DL. BONCEA: Cadrul îl aveţi prin faptul că ocupă spaţiul fără să aibe un titlu.

DL. PRIMAR: Da aparent aşa e, numai că în ţara în care trăim e nevoie de o atare
reglementare şi aici chiar e nevoie de această reglementare.
DL. ORZA: Eu chiar am discutat subiectul cu Poliţia locală şi l-am disecat pe toate
părţile. Există argumente în a a reglementa o anumită situaţie în ceea ce priveşte intervenţia pe
spaţiile proprietate privată însă lucrul acesta este puţin periculos şi am să vă explic de ce. Repet
încă o dată, nevoia de a răspunde unor solicitări a le cetăţenilor a creat definirea acestui articol.
Spaţiile primăriei cu altă destinaţie decât cea de locuinţă e un subiect, dar locuinţele dacă intră
cineva în ele şi de obicei se ştie din practică, de obicei când e un deces al cuiva care locuieşte în
spaţiul primăriei imediat acel spaţiu se ocupă, intră cineva acolo cu nu ştiu câţi copii. Dacă îl
repartizezi spaţiul la comisa de locuinţe, merge la presă, se face scandal ş.a.m.d. Deci aici este ok
să se intervină pe spaţiile noastre. Pe spaţiile private lucrurile pot degenera pentru că dacă un
vecin reclamă că la casa de lângă el care e proprietatea cuiva, nu se ştie a cui şi e plecat în
străinătate, există reglementări pentru asta.
DL. PRIMAR: e vorba de proprietatea privată a Primăriei.
DL. ORZA: În proiectul iniţial era vorba de proprietatea privată.
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-23 voturi pentru
PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind repartizarea apartamentului 5 din str. Miloia bl. B7 şi apartamentului
3 din str.Miloia bl. B4
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-23 voturi pentru
PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorităţi pentru anul 2013, întocmite pe
categorii de persoane, care au solicitat atribuirea unei locuinţe din fondul locativ de stat al
oraşului Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-23 voturi pentru
PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru persoanele
vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-21 voturi pentru
PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata impozitului aferent clădirii situate în
Timişoara, Calea Dorobanţilor nr. 4, datorat bugetului local pentru anul fiscal 2013, Fundaţiei
Serviciilor Sociale Bethany
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:

-18 voturi pentru

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind acordarea scutirii de la plata taxei pe clădiri aferentă clădirii situate în
Timişoara Aleea Sănătăţii nr. 15, datorată bugetului local al Municipiului Timişoara pentru anul
fiscal 2013, Asociaţiei „Casa Faenza”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-21 voturi pentru
PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local
nr.371/30.10.2007- privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul municipiului
Timişoara, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.206/26.05.2009
DL. DIACONU: Am două amendamente. Pe de o parte la art. 21 alin. 1 lit. c şi litera f,
care în proiect se modifică cu „deţinerea unui număr mai mare de animale de companie câini,
pisici, într-un apartament, curte de folosinţă comună sau într-o gospodărie individuală” vă
propun următorul text:
„ proprietarii gospodăriilor individuale pot deţine mai mult de 2 câini şi 2 pisici cu condiţia
plăţii unei taxe anuale stabilite de Consiliul local al Municipiului Timişoara, pentru animalele ce
depăşesc numărul de mai sus”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot pentru acest amendament:
-13 voturi pentru
-1 vot împotrivă
-2 abţineri
DL. DIACONU: La art. 2 alin. 1 se introducea litera w care suna astfel: „ să colaboreze cu
organele de control şi să prezinte la solicitarea acestora documente, date şi informaţii în legătură
cu controlul efectuat şi să se prezinte la sediul Poliţiei Locale Timişoara la solicitarea sau
invitaţia justificată a acestora, sau să comunice prin poştă fax sau e-mail sau orice alte mijloace
de comunicare documentele legate de informaţiile solicitate în termenul stabilit.”
Propun eliminarea următoarelor cuvinte: să colaboreze cu organele de control şi să prezinte
la solicitarea acestora documente, date şi informaţii în legătură cu controlul efectuat”. Deci
practic lit. w începe cu „ să se prezinte la sediul Poliţiei locale...”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot pentru acest amendament:
-21 voturi pentru
DL. ORZA: Doresc să fac şi eu un amendament, dar înainte de asta aş dori să îl întreb pe
dl. Secretar dacă e legal. Regimul taxelor speciale este reglementat de Codul fiscal şi nu se poate
pune taxă decât în schimbul unui serviciu. Faptul că cineva are un câine în plus faţă de un număr
stabilit de noi, e legal să îl taxăm?
DL. SECRETAR: E premieră la nivel de ţară.
DL. ORZA: Dl. secretar eu v-am întrebat dacă e legal sau nu. Eu vorbesc foarte serios.

DL. SECRETAR: Şi eu. Subiectul a suscitat discuţii şi în presă şi la televizor şi părerile
erau pro şi contra. Problema se pune legat de identificare, dar sub aspect legal e o taxă locală.
DL. ORZA: În Codul fiscal se spune că o taxă se pune în schimbul unui serviciu.
DL. PRIMAR: Este corect, aşa este
DL. ORZA: Nu am nimic împotriva amendamentului, dar vreau să fie legal ceea ce votăm.
DL. PRIMAR: E legal, această taxă nu întâmplător este definită ca fiind taxă specială ci
tocmai pentru că în spatele ei stau servicii.
DL. ORZA: Serviciul e punctual. Ca să primesc o autorizaţie plătesc o taxă, dacă nu
depun un proiect de construcţie nu plătesc taxa. Aşa e şi aici. Ce cer eu şi ce primesc?
DL. DIACONU: Aici nu e vorba de taxa de câine, cu aceea ne vom clarifica data viitoare.
DL. ORZA: E tot o taxă. Nu eu am inventat Codul fiscal.
DL. DIACONU: Legat de populaţia canină sunt câteva servicii care se oferă proprietarilor
de câini, legate în principiu de curăţenie.
DL. ORZA: Dacă spre exemplu dl. Stoia are 3 câini, ce serviciu îi oferiţi pentru că are un
câine în plus?
DL. PRIMAR: Nu scrie niciunde că trebuie să fie punctual, sunt vaccinaţi câinii ş.a.m.d.,
se curăţă în urma lor de pe domeniul public, sunt o mulţime de intervenţii care se fac. Noi ne-am
obişnuit ca totul să fie gratuit. Toate aceste activităţi care trebuiesc efectuate costă bani. Noi nu
le percepem punctual ci într-un regim pauşal care este perfect legal.
: Nu e nici un fel de premieră şi în alte oraşe există taxe de acest gen însă sunt denumite
impozit.
DL. ORZA: La art. 38 pct. 10 se interzice persoanelor fizice ocuparea şi locuirea fără
forme legale în locuinţe proprietate publică sau privată. Părerea mea este că ar trebui să ne
limităm la proprietatea publică. Pentru că dacă cineva ocupă o casă şi face scandal intră sub
incidenţa legii 61, dacă face mizerie vine mediul cu legile specifice, altfel vor bate poliţiştii la
uşă să întrebe cine locuieşte acolo şi poate stă verişorul d-lui stoia în timp ce acesta era plecat de
acasă.
DL. PRIMAR: Trebuie să avem în vedere spiritul legilor şi al hotărârilor noastre. Evident
că nu se întâmplă ceea ce spuneţi dvs. şi este un cadru care permite intervenţii atunci când ele se
impun. Nu e normal să se locuiască ilegal într-un oraş. Vedem că infracţionalitatea creşte şi ea
creşte şi datorită faptului că foarte mulţi cetăţeni profită de faptul că nu li se cere ca locuirea să
fie cu forme legale. Poate să locuiască oricine unde vrea, nu e nici o restricţie, dar să fie cu forme
legale.
DL. ORZA: Eu ştiu lucrul acesta şi am discutat şi cu poliţia. Problema e că nu sunt
definite formele legale şi în al doile rând există legi specifice pentru situaţii de genul acesta şi se
ocupă Poliţia Naţională de ele. Să nu încărcăm poliţia locală cu un lucru care nu ţine de
atribuţiile ei.
DL. PRIMAR: E adevărat că Poliţia Naţională are în atribuţii aşa ceva, dar ce e rău dacă şi
poliţia Locală are posibilitatea ca în situaţii punctuale să intervină?
DL. ŢOANCĂ: Şi în mandatele trecute votam lucruri de acest gen şi când încercam să le
eliminăm aflam cu stupefacţie că sunt din lege şi copiam practic din lege. Sunt legi legate de
aceste acţiuni care ne impuneau tot felul de aberaţii.
DL. MOŞIU: D-le Primar, stimaţi colegi, cred că ar fi mai simplu să se adauge „cu
completarea cărţii de imobil la zi”. Nu ştiu dacă se mai completează carte de imobil sau dacă mai
există.
DL. SECRETAR: Era la securitate.

DL. MOŞIU: Nu era la securitate era la politia de sector .
DL. SECRETAR: Nu se mai ţin acum.
DL. MOŞIU: Asta e altceva, nu că nu mai există.
DL. ŢOANCĂ: Supun la vot amendamentul domnului consilier Orza. Iniţiez procedura de
vot. Îmi cer scuze, dl. Orza îşi retrage amendamentul. Supun la vot proiectul de hotărâre.
- 21 voturi pentru
-1 abţinere
PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei unui număr de 7 autovehicule marca Peugeot 206
şi a unui autovehicul marca Mercedes Vito 115 şi transmiterea acestora în administrarea
Direcţiei Poliţia Locală Timişoara
DL. PURCELD: Doresc să îl întreb pe dl. Secretar dacă o societate sau o regie care
termină în pierdere poate să facă donaţii?
DL. SECRETAR: Eu vreau să vă spun acum că oricum veţi afla şi din presă că în instanţă
s-a pierdut acţiunea noastră vis a vis de Curtea de Conturi prin care s-a imputat maşinile
închiriate de la RATT. Deci dacă pierdem şi la recurs cineva va ajunge să plătească. Şi atunci
problema se pune în condiţiile următoare: aceste maşini au fost cumpărate, după cum bine ştiţi
din banii Primăriei şi s-au dat la RATT. RATT-ul le-a ţinut, a şi luat nişte bani de la noi şi acuma
ei vor să ni le doneze. Eu din punct de vedere juridic am acordul Consiliului de administraţie.
Curtea de conturi când va merge la ei vor trebui să le arate facturi şi acte, nu noi. Sigur că ce
spuneţi dvs e pertinent, dar noi avem interesul să rezolvăm, să nu rămânem fără maşini.
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-26 voturi pentru
PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind desemnarea membrilor Consiliului Local Timişoara în Consiliile de
Administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Avem un punct foarte important care reprezintă o restanţă de-a noastră
faţă de şcoli.
D-NA WOLF: Aş dori să fac un amendament. Tocmai am votat o nouă structură a
unităţilor de învăţământ în care Şcoala Gimnazială nr. 26 şi Liceul de Poştă sunt unificate cu
Liceul Ion Mincu deci nu e nevoie de 3 consilieri în consiliul de administraţie. Eu mă retrag de
pe listă.
DL. ORZA: Eu vreau să mulţumesc celor care au făcut materialul că mi-aţi făcut favoarea
să nu fiu niciunde deşi în unele locuri sunt câte 5 consilieri.
DL. ŢOANCĂ: Acest material s-a făcut fie prin autopropuneri, fie la propunerea
dascălilor şi profesorilor care erau şi am găsit împreună cu dl. Secretar astăzi art. 96 din Legea
1/2011 care ne permite să facem parte 1, 2 respectiv 3 consilieri în aceste consilii de
administraţie, pentru a nu declanşa o procedură de vot să ne prindă dimineaţa.
DL. ORZA: Evident că eu nu mă voi propune niciunde, doar vroiam să spun aşa ca şi idee.
DL. ŢOANCĂ: Ca să evităm problema votului voi citi fiecare unitate şcolară, vă veţi auzi
numele, unde nu vă găsiţi numele sau unde nu doriţi să faceţi parte spuneţi nu vreau.

Colegiul Naţional Bănăţean – Stoia Traian, Ramona Olteanu
Colegiul Naţional C.D. Loga – Jumanca Romaniţa, Vesa Vasile, Jichici ciprian
DL. SECRETAR: Domnule preşedinte, aţi condus foarte bine până acum şi acum daţi
şedinţa peste cap. Aveţi un singur caz la Liceul Calderon unde sunt 4 consilieri din care trebuie
să se retragă unul.
DL. ŢOANCĂ: Foarte bine. Cine se retrage de la Liceul Calderon?
DL. CAPREA: Mă retrag eu şi merg la Liceul William Shakespeare.
DL. ŢOANCĂ: La Liceul National de Arte „Ion Vidu” în afară de dl. Moşiu mai este şi dl.
Vesa.
DL. SIMONIS: Dl. preşedinte, nu se poate face pentr că sunt unele consilii de
administraţie unde sunt 7 membrii şi sunt 2 propuneri. Deci nu merge în forma asta, putem fi 3
dacă sunt 13 membrii în consiliul de administraţie. Dacă sunt 7, nu se poate decât unul şi noi
suntem în unele locuri câte 2 sau 3. Trebuia să luaţi individual fiecare Liceu.
DL. ŢOANCĂ: Da dar se pleacă altfel dl. Simonis. Noi suntem atât prin intermediul
Primăriei cât şi al Consiliului Local principalii susţinători şi finanţatori ai învăţământului. Eu
cred că cei de la Şcolala Generală x pot să facă un efort, ca să nu facem noi bâlci aici să îşi facă
consiliul de administraţie în loc de 7 din 9 membrii. Despre asta este vorba că mai pun un dascăl
şi un părinte. E o simplă formalitate.
Mergem mai departe.
La Colegiul Tehnic Azur pe lângă domnul Sandu Ştefan mai este şi dl. Geană Nistor.
La Şcoala generală nr. 16 mai este şi dl. Geană Nistor, pe lângă dl. Taropa.
La Şcoala generală 19 pe lângă dl. Ruşeţ mai este şi dl. Purceld Octavian în locul domnului
Taropa.
La Şcoala Gimnazială nr. 25 este şi dl. Simonis.
La Şcoala generală 30 în locul doamnei Jumanca este dl. Bîrsăşteanu.
Dacă mai sunt şi alte propuneri vă rog să mi le spuneţi acuma.
DL. CIUHANDU: Dacă se mai poate la Lenau încă un loc?
DL. ŢOANCĂ: Da avem voi 3 la Lenau. Da dar trebuie să se retragp dl. Moşiu că sunteţi
2 de la PDL.
DL. CIUHANDU: Şi ce dacă şi în alte locuri sunt cazuri similare.
DL. ŢOANCĂ: Bun. La generală 30 în locul domanei Olteanu este dl. Bîrsăşteanu.
La Liceul Banatul în locul domnului Herzog este dl. Orza.
D-NA OLTEANU: Aş dori la Şcoala Gimnazială nr. 1 să renunţ eu în favoarea d-lui
Orza.
D-NA TÎRZIU: Şi eu aş dori la Colegiul Bănăţean dacă se poate.
DL. ŢOANCĂ: Da se poate.
DL RUŞEŢ: Aş dori la Liceul Ion Mincu.
DL. ŢOANCĂ: La Colegiul Silvic pe lângă dl. Purceld mai doreşte şi dl. Geană.
Da şi amendamentul doamnei Wolf este în vigoare, din 3 entităţi s-a făcut una singura,
doamna Wolf se retrage. Mai aveţi propuneri?
Dl. Petrişor la Colegiul tehnic H. Coandă.
La Liceul Baptist pe lângă dl. Cihandu doreşte şi dl. Vesa.
D-NA JUMANCA: La Liceul Vlad Ţepeş există posibilitatea să fie 2 consilieri locali?
DL. ŢOANCĂ: Da, deci pe lângă dl. Bogluţ vă trec şi pe dvs.
Ok, iniţiez procedura de vot pentru proiectul de hotărâre:
-23 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind desemnarea viceprimarului de către Consiliul Local al Municipiului
Timişoara ca membru în Comisia municipală pentru stabilirea dreptului de proprietate privată
asupra terenurilor – Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Îl propun pe dl. viceprimar Stoia. Iniţiez procedura de vot:
-22 voturi pentru
PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind schimbarea Comisiei de Cenzori la SC Pieţe SA Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-22 voturi pentru
PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind prelungirea mandatului Comisiei de cenzori a S.C. Administrarea
Domeniului Public S.A. numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.
299/28.07.2009
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-25 voturi pentru
PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de repartizare a locuinţelor aprobată prin
Hotărârea Consiliului Local nr.17/26.06.2012
DL. ŢOANCĂ: În locul d-lui Ehegartner vă rog să propuneţi un consilier.
D-NA OLTEANU: Îl propunem pe dl. Vesa.
DL. ŢOANCĂ: OK. Iniţiez procedura de vot:
-23 voturi pentru
PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre 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

DL. ŢOANCĂ: Se modifică comisia de SAD-uri, dacă au plecat cei doi parlamentari am
convenit ca doamna Romaniţa Jumanca şi dl. Purceld Octavian să facă parte din această comisie.
Iniţiez procedura de vot:
-23 voturi pentru
-1 abţinere
PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 299/27.06.2006 - privind
înfiinţarea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism
DL. ŢOANCĂ: Am un amendament agreat de dl. Primar, doamna Luminiţa Pascu să se
completeze la această comisie.
DL. JICHICI: Am şi eu un amendament pe care l-am discutat cu dl. Primar şi anume,
completarea la art. 1 la sfârşitul articolului „invitat permanent fără drept de vot preşedintele
comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi a patrimoniului, sau un membru
al comisiei, desemnat de către acesta”. Motivaţia pentru propunerea mea de amendament este
foarte simplă, au existat în timp foarte multe cazuri în care sunt discuţii şi anumite opinii
exprimate de Comisia tehnică. E important să fie cineva din comisia de urbanism care să ştie ce
s-a discutat, de aceea am şi propus să fie invitat.
DL. SANDU: Am mai multe amendamente, dar tot pe parte tehnică, se referă la
regulamentul de funcţionare al comisiei şi la denumirea comisiei. În primul rând aş propune ca
această comisie să se numească „de Urbanism şi de amenajarea teritoriului”pentru că este mai
corect în denumirea comisiei.
La art. 2 se spune că această comisie are un rol consultativ, dar ulterior la art. 5. 1 se spune
că fundamentează, la art. 5.2 se spune că analizează, la art. 5.3 stabileşte şi la 5.4 avizează.
Consider că art. 2 ar trebui să spună că această comisie are rolul de a emite un aviz care poate să
fie consultativ, dar nu doar consultativ pentru că odată ce se întruneşte trebuie nu doar să poarte
nişte discuţii ci să şi finalizeze oarecum fiecare analizare a unui dosar printr-un aviz care poate să
fie de principiu sau consultativ.
DL. ŢOANCĂ: Denumirea e din lege, e clar că nu putem să o modificăm. Ce propuneţi
defapt?
DL. SANDU: Aş propune eliminarea noţiunii de consultativ şi la sfârşit să se menţioneze
„prin emiterea unui aviz de principiu”
DL. CIURARIU: Noi am luat direct din legea 350 atribuţiile Comisiei tehnice de
amenajare a teritoriului şi de urbanism şi este un organ consultativ, decizia şi avizul respectiv
este semnat de arhitectul şef şi de primar. Această comisie asigură fundamentarea tehnică, în
alcătuirea acestui aviz nu putem să-i dăm atribuţiuni mai mari decât trebuie, nu putem să
implicăm membrii care sunt din afara aparatului propriu al primarului în luarea deciziei. Toţi
sunt externi, sunt pe bază de voluntariat, e o comisie de prestigiu şi ei ne dau de fiecare dată o
formulă de consultare pe baza căreia, însumând şi făcând procesul verbal noi scriem acel aviz.
DL. SANDU: Era doar diferenţa de enunţare în art. 2 a comisiei şi ulterior atribuţiile
acesteia care prin intrumentele pe care le are la dispoziţie are mai multe decât un rol pur
consultativ. Trebuie să se şi încheie discuţiile din cadrul comisiei în mod normal printr-un aviz.
DL. CIURARIU: Se încheie prin decizia de a se emite avizul sau prin decizia de a se
reveni. Aşa lucrează în momentul de faţă. Comisia spune: emitem avizul cu condiţii sau fără

condiţii sau se revine pentru o nouă discuţie în comisie. Asta e procedura, o folosim deja de 4
ani.
DL. SANDU: Un ultim amendament se referă la componenţa comisiei, având în vedere că
această comisie este legată de amenajarea teritoriului şi de urbanism, deci practic se referă şi la
proiecte mari de infrastructură cred că este oportună cooptarea în cadrul comisiei a domnului
inginer Bercec şi pentru eficientizarea discuţiilor în cadrul comisiei pentru a nu se pierde atâata
timp cred că este oportun ca şi directorul Direcţiei tehnice să fie în această comisie pentru a
putea răspunde la anumite probleme legate de infrastructură.
DL. ŢOANCĂ: Dl. Bercec tatăl sau fiul?
DL. SANDU: Tatăl.
DL. ŢOANCĂ: Avem 3 amendamente nominale. Este vorba de dl. inginer Bercec, d-na
luminiţa Pascu şi dl. Jichici.
DL. JICHICI: propunerea mea este nu de membru ci de invitat fără drept de vot.
DL. CIURARIU: În alcătuirea comisiei nu avem nici un membru din primărie, dar la art.
9, în funcţie de situaţie putem invita la comisie tot cu rol consultativ, inclusiv toţi directorii din
primărie sau directorii implicaţi în anumite proiecte.
DL. SANDU: Era vorba doar de eficientizarea activităţii comisiei pentru a nu se pierde
timp.
DL. ŢOANCĂ: Deci e vorba de d-na Luminita Pascu, dl. Bercec şi invitat permanent dl.
Jichici.
Iniţiez procedura de vot pentru acest amendament:
-24 voturi pentru
Supun la vot întregul proiect de hotărâre:
-21 voturi pentru
PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Convenţiei între Consiliul Local al Municipiului
Timişoara şi Asociaţia Evanghelistica şi de Caritate „Isus Speranţa României” pentru susţinerea
Centrului Fraţii lui Onisim – Serviciul de Ocrotire al Tinerilor Dezinstituţionalizaţi
DL. RUŞEŢ: În analiza acestui proiect de hotărâre la comisia 3 am solicitat modificarea
obiectului convenţiei în textul convenţiei şi anume o clarificare a tipurilor de cheltuieli care se
finanţează, astfel din cele două paragrafe 2.1 şi 2.2 cu textul prezentat la comisie s-a făcut deja
de către aparatul tehnic noua variantă pe care toţi consilierii deja o au şi au rezultat 2.1, 2.2 şi
2.3, dacă doriţi vi le citesc.
DL. ŢOANCĂ: Nu că deja le avem.
DL. RUŞEŢ: Aş solicita să supuneţi la vot această modificare.
DL. ŢOANCĂ: Supun la vot amendamentul. Iniţiez procedura de vot:
-23 voturi pentru
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:
-24 voturi pentru
PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic Zonal - modificare PUZ
aprobat prin HCL nr. 405/2009, cu PUZ: „Dezvoltare ansamblu rezidential”, Str. Grigore T.
Popa nr. 14B, Timisoara
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-21 voturi pentru

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Locuinţe colective P+2E+Er şi
funcţiuni complementare”, str. Preot Alexandru Balaş, Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-21 voturi pentru
PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire casa în regim
P+1E şi garaj” str. Moise Doboşan nr. 60, Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-24 voturi pentru
PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Modificare PUD aprobat
prin HCL 288/2007 si construire vile multifamiliale D+P+2E”, str. Ciocarliei nr. 53, Timisoara
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-24 voturi pentru
PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Schimbare
destinatie din spatiu de locuit la parter in spatiu comercial partial si spatiu pentru schimbare
cauciucuri si echilibrare roti, conform HCL 240/2009”, str. Grivitei nr. 5, Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
22 voturi pentru
PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind modificarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi
canalizare în judeţul Timiş”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
24 voturi pentru

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare termică imobil P-ţa Ionel IC Brătianu, nr.5”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-23 voturi pentru

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu nr.37”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-24 voturi pentru
PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare termică imobil Take Ionescu , nr. 45”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-23 voturi pentru
PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare termică imobil Take Ionescu , nr. 63”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-23 voturi pentru
PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr.97”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-21 voturi pentru
PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Martirilor, nr. 23”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-22 voturi pentru
PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr.83, Bl.9, Sc. A,B,C”

DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-22 voturi pentru

PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare termică imobil Ana Ipătescu, nr.29”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
22 voturi pentru
PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 35 – 37”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
23 voturi pentru
PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare termică imobil str. Brânduşei, nr.14”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
22 voturi pentru
PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare termică imobil B-dul Take Ionescu nr. 11-13”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
23 voturi pentru
PUNCTUL 54 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare termică imobil Calea Torontalului , nr.25A”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
16 voturi pentru
PUNCTUL 55 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii “Reabilitare termică imobil B-dul Liviu Rebreanu nr. 150”

DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
24 voturi pentru

PUNCTUL 56 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare termică imobil Bv. Liviu Rebreanu, nr.141”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
23 voturi pentru
PUNCTUL 57 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare termică imobil Bv. Liviu Rebreanu, nr. 148”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
24 voturi pentru
PUNCTUL 58 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare termică imobil Simion Bărnuţiu, nr. 63A”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
22 voturi pentru
PUNCTUL 59 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului , nr. 72-78”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
23 voturi pentru
PUNCTUL 60 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Şagului nr. 1-3-5”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
23 voturi pentru
PUNCTUL 61 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Torontalului nr. 15”

DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
14 voturi pentru
PUNCTUL 62 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare termică imobil Calea Aradului nr. 34”
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
23 voturi pentru
PUNCTUL 63 AL ORDINEI DE ZI
Adresa nr. CP2013 - 46/28.01.2013 a Camerei de Comerţ , Industrie şi Agricultură Timiş
referitoare la diminuarea taxei de concesiune asupra terenului aferent Centrului Regional de
Afaceri
DL. ŢOANCĂ: S-a luat la cunoştinţă
PUNCTUL 64 AL ORDINEI DE ZI
Adresele nr. SC2013 – 003596/07.02.2013 a S.C. HAROLD’S PAM S.R.L şi SC2013 –
002458/30.01.2013 a SC CN RUMBOTEAM SRL referitoare la plângerea prealabilă formulată
împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 193/2012 – privind delimitarea Campusului Studenţesc
Timişoara şi condiţiile de desfăşurare a activităţilor comerciale, de alimentaţie public sau
prestări servicii în perimetrul Campusului Studenţesc Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Votăm cu da menţinerea hotărârii. Iniţiez procedura de vot:
-19 voturi pentru
-2 voturi împotrivă
PUNCTUL 65 AL ORDINEI DE ZI
Raportul nr. SC2013 – 002634/31.01.2013 al domnului VASILE RUŞEŢ privind activitatea de
consilier local pe anul 2012
DL. ŢOANCĂ: S-a luat la cunoştinţă.
SUPLIMENTAR 1
Proiect de hotărâre privind elaborarea unui program pe trei ani pentru crearea unor baze
poli-sportive de cartier pe raza Municipiului Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-17 voturi pentru
SUPLIMENTAR 2
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de
investiţii „Extindere corp B, secţiile chirurgie, prematuri şi laborator pneumoftiziologie şi

reabilitare clădire existentă la Spitalul L. Ţurcanu” din Timişoara, în perimetrul Strada I.
Nemoianu – str. Dr. Liviu Gabor (fostă 7 Aprilie) colţ cu strada Brăila
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
- 24 voturi pentru

SUPLIMENTAR 3
Proiect de hotărâre privind guvernanţa corporativă a Regiei Autonome de Transport
Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-22 voturi pentru
SUPLIMENTAR 4
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei pentru aparatul de
specialitate al Primarului Municipiului Timişoara
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-20 voturi pentru
SUPLIMENTAR 5
Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului General actualizat după semnarea tuturor
contractelor din cadrul proiectului "Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din
municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile
poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei în alimentarea cu căldură urbană"
DL. ŢOANCĂ: Iniţiez procedura de vot:
-19 voturi pentru
SUPLIMENTAR 6
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului ,,Reorganizarea circulatiei rutiere pe inelul
I de circulatie si reproiectarea infrastructurii rutiere si de transport public”
DL. ŢOANCĂ: dau cuvântul domnului Primar.
DL. PRIMAR: Doresc să vă prezint pe scurt acest proiect. După cum puteţi remarca
proiectul îşi propune să închidă inelul de trafic auto nr. 1. Închiderea se face prin pasajul pe care
dorim să îl realizăm în Piaţa victoriei prin jumătate din actualul pasaj. Aşa cum v-am spus când
noi am readus în proprietatea Primăriei subpasajul din Piaţa operei am făcut-o cu gândul de a
putea închide acest inel de trafic nr. 1 extrem de important pentru oraşul nostru. Defapt este
inelul care a fost gândit de sute de ani, care a fost desfiinţat atunci când piaţa Victoriei a devenit
zonă pietonală. Soluţia de închidere nu poate fi alta decât realizarea unui subpasaj prin faţa
Operei. Întregul spaţiu care este deţinut în momentul de faţă de subpasajul pietonal, jumătate din
amenajările de acolo, partea dinspre operă ne va rămâne la dispoziţie pentru a organiza acolo
diverse activităţi în spaţiile bine amenajate pe care le-am adus în proprietatea Primăriei. Pe acest

traseu, de la Modex la intersecţia cu Bv. Brătianu cu Michelangelo, la Continental, Banca
Naţională, bastion, Punctele cardinale, Piaţa Mărăşti, Piaţa 700, Materna şi apoi din nou Modex ,
pe acest traseu vor circula maşini mici, jeep-uri şi microbuze. Pe tot acest traseu, mai puţi
porţiunea din piaţa 700 şi până la intersecţia Bv. 20 decembrie cu Brătianu, în această zonă vor
circula şi mijloace de transport în comun şi vehicule mai mari, însă din piaţa 700 acestea vor fi
deviate pe traseul actual al mijloacelor de transport în comun prin piaţa 700, pe strada Paris ,
până la spitalul de copii, apoi se va merge prin faţa catedralei şi avem aici 2 posibilităţi, o
posibilitate este să se treacă prin faţa Primăriei şi apoi să se intre pe inel, cealaltă posibilitate este
să mergem pe traseul actual, ocolind Grădina de vară Capitol. Remarcaţi că pentru maşinile mici,
jeepuri şi microbuze traseul este extrem de scurt, acest traseu este minimizat atât cât se poate
pentru a încadra centrul istoric şi pentru mijloacele de transport în comun se asigură un traseu
foarte raţional. Circulaţia va fi într-un singur sens, soluţia este una revoluţionară. Pe inelul din
jurul centrului istoric se va circula într-un singur sens, pe 2,3 sau 4 benzi depinde de porţiune. De
pe acest inel, respectiv pe acest inel se poate ieşi respectiv intra radial de pe toate bulevardele
importante. Pasul următor sigur că va trebui să închidem şi celelalte inele de trafic, dar vom lucra
în paralel la toate acestea. Pe porţiune de la Modex până la intersecţia Bv 20 decembrie şi
Brătianu vom avea şi o parcare subterană şi vom realiza aici circa 500 locuri de parcare. Sigur că
dacă am avea mai mulţi bani am putea extinde această parcare, dar vrem să abordăm lucrurile şi
în acord cu posibilităţile financiare. Pe care le avem pentru că deocamdată nu avem surse
financiare din bani europeni sau de la Guvern, proiectul este însă prioritar şi dorim să alocăm
bani pentru realizarea lui din veniturile noastre proprii. Nu vreau să revin cu alte detalii, dar vă
rog să reţineţi că va fi extrem de simplu de circulat. Cine doreşte să iasă de pe inel se încadrează
pe o bandă exterioară, acolo nu va avea nici un conflict la intersecţia cu bv radial pe care doreşte
să iasă, iar cine vrea să intre pe inel ajunge la punctul de racord între bv radial şi inel, fără niciun
conflict, intră pur şi simplu şi o ia la dreapta, cine rămâne pe inel trebuie să circule pe una din
benzile interioare. Acesta este conceptul, este un proiect pe care vrem să îl facem cât mai repede
şi de aceea am şi prevăzut hotărârea de consiliu conexă. Vă rog să îl susţineţi, este un proiect
major pentru oraşul nostru, un proiect care va permite în coroborare cu lucrările care se vor
lucrările care se vor desfăşura în toată zona Cetate pentru amenajările reţelelor din zonă şi
transformarea străzilor pietonale să avem un centru istoric minunat şi să avem ceva fără pereche
în românia din punct de vedere al concepţiei urbanistice şi de trafic. Vă mulţumesc.
DL. ŢOANCĂ: Vă mulţumim şi noi.Iniţiez procedura de vot:
-18 voturi pentru
-1 vot impotriva
SUPLIMENTAR 7
Adresa nr. Sc2013 – 5412/26.02.2013 a Direcţiei Comunicare privind Procesul Verbal al
Dezbaterii publice din 25.02.2013 şi recomandările cetăţenilor cu privire
la parcarea autovehiculelor în sistem Timpark şi stabilirea tarifelor de bază pe mp. la
chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie (completare pct.3 şi pct. 11 de pe ordinea de zi)
DL. ŢOANCĂ: S-a luat la cunoştinţă.
SUPLIMENTAR 8

Informarea Nr. SC2013 – 3899 / 20.02.2013 – a domnului viceprimar Dan Diaconu,
cuprinzând raportul privind deplasarea la Graz (Austria) şi la Parma (Italia), din perioada
ianuarie-februarie 2013
DL. ŢOANCĂ: S-a luat la cunoştinţă.
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