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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
               PROCES-VERBAL 

      Incheiat astazi  26-05 -2015 cu ocazia sedintei ordinare a     
         Consiliului Local al Municipiului Timisoara 
 
 
Presedinte de sedinta -  Cons. RAMONA OLTEANU; 
Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti  27; 
Din partea executivului participa domnul primar  Nicolae Robu, domnul  
viceprimar  Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar 
Ioan Cojocari. 
 
 

Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara  nr.   
din data de  696/22.05.2015 
                                                                                                                      
 

           ANEXĂ 
            La Dispoziţia nr.696 
          Din data de  22.05.2015 
   

1. Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara al 
Municipiului Timişoara domnului  AUREL NANU. 

2. Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara  din data de 08.05.2015. 

3. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara domnului Ceia Tiberiu Aurel. 

4. Proiect de de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 
Municipiul Timişoara pentru anul 2016. 

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea  inventarului bunurilor care aparţin 
domeniului public al Municipiului Timişoara. 
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6. Proiect de hotărâre privind   dezlipire parcela cu nr. Top. 2100-2101 şi 
rectificare suprafaţă măsurată, teren situat în str. Armoniei nr.23, înscris în 
C.F. nr. 407205 Timişoara. 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului 
Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent 
imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 
1989 nr. 40. 

8. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului casa de 
locuit situat în Timişoara, str. Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 1, corp B la 
preţul de 20.000 euro. 

9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea 
Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1/A,SAD1/B şi SAD1/C, situate în 
Timişoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1. 

10. Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului „Bloc compus din 
parter şi 4 etaje, 15 apartamente” situat în Timişoara, str. Cosminului nr.23, 
Bl. 70. 

11.  Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de 
către Munteanu Corneliu şi Munteanu Angela. 

12. Proiect de hotărâre  privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi statului 
de Funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis Ţurcanu” 
Timişoara. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii 
pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor 
Babeş Timişoara. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al 
Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru în baza 
Protocolului de cooperare nr.665 din 15.11.2011 – 23733/26.10.2011, 
încheiat între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, 
în vederea realizării proiectului „ Modernizarea staţiilor de transport public 
intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara”. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului pentru Protecţia 
Copilului şi Familiei Timişoara la „Programul de Stimulare a Înnoirii 
Parcului Auto Naţional” – 2015 în vederea achiziţionării unui autoturism 
prin acest program. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui autoturism marca 
Renault, tipul microbus 8+1, către Centrul Social de Urgenţă pentru Persoane 
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fără Adăpost cu Cantină Socială, în vederea transportului persoanelor fără 
adăpost. 

18. Proiect de hotărâre privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei 
obiectivului „Sală Polivalentă”, realizată în comun de către Municipiul 
Timişoara şi Universitatea „Politehnică” din Timişoara, situată în Timişoara, 
str. Dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr.2, de către personalul contractual 
(guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale 
Timişoara. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale pe care 
Municipiul Timişoara o plăteşte, în calitate de membru fondator, la Asociaţia 
„Timişoara Capitală Culturală Europeană”. 

20. Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei 
existente în sold la 31.12.2014 

21. Proiect de hotărâre privind încheierea  convenţiei între Consiliul Local al 
Municipiului Timişoara şi Asociaţia Centrul Regional de Integrare  Socială şi 
Dezvoltare Umană Areopagus. 

22. Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adiţional de prelungire a 
Convenţiei, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara   
nr. 217/26.05.2009  privind colaborarea între Consiliul Local al Municipiului  
Timişoara  şi Serviciul de Ajutor Maltez în România – filiala Timişoara. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 17/23.01.2015 privind Planul de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din 
Municipiul Timişoara, pentru anul 2015. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a  
managementului Filarmonicii „Banatul” , Teatrului Maghiar de Stat Csiky 
Gergely, Teatrului German de Stat şi Casei de Cultură a Muncipiului 
Timişoara. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au 
promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobile. 

26. Adresa nr. Ww2015-949/15.05.2015 a d-nei Ludnai Elena referitoare la 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 
188/2015 – privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  “Locuinţe şi 
funcţiuni complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara. 
 
 

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

Municipiului  Timişoara – domnul Nicolae Robu 
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D-NA OLTEANU: Incepem sedinta de plen din 26 mai. Doresc a incepe prin a 
transmite felicitari sincere colegilor nostri din Consiliul Local, Adelina Tarziu si 
Constantin Sandu pentru organizarea festivalului “Timfloralis”. A fost o editie de 
exceptie si va multumim pentru implicare. Doresc sa supun introducerea pe ordinea 
de zi a doua puncte suplimentare, conform Anexei:  

1. Proiect de hotarare privind modificarea Agendei Manifestarilor Culturale ale 
Casei de Cultura a Municipiului Timisoara , aprobata prin HCL 
nr.52/13.02.2015. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea darii in administrare catre R.A.T.T. a 
unui sistem municipal de transport public naval pe Canalul Bega din cadrul 
Proiectului “Reabilitatea infrastructurii publice urbane a malurilor Canalului 
Bega”. 

D-na OLTEANU:  Daca sunteti de acord sa introducem aceste doua puncte 
suplimentare.  

Initiez procedura de vot. 

- 25 voturi pentru 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

1.Decernarea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara 
domnului prof.dr.doc. AUREL CAROL NANU. 
 

DL.PRIMAR: Distinse doamne, distinsi domni, imi face o deosebita placere sa fiu 
prezent la aceasta ceremonie si sa dau imediat citire “laodatio” la adresa domnului 
profesor Aurel Nanu, un dascal de exceptie al Universitatii “Politehnica” din 
Timisoara, un om pe care, desigur, il cunosc foarte bine. Am avut ocazia, in lungul 
timpului sa ii cunosc realizarile, aprecierile unanime, atat ca dascal cat si ca 
cercetator. I-am cunoscut si dimensiunea umana, de exceptie si, drept urmare, sunt 
fericit ca astazi putem sa il cinstim pe dl.profesor, conferindu-i statutul de Cetatean 
de Onoare al Municipiului Timisoara. Recent a fost ziua de nastere a domnului 
profesor si, drept urmare, as vrea sa ii urez “La multi ani”, multa sanatate si 
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realizari in continuare, pentru ca stiu ca dl.profesor lucreaza, si la frumoasa varsta 
pe care o are, la noi lucrari foarte valoroase. In 23 mai 1921, la Turda, se nastea 
Aurel Carol Nanu. Traditia in aceasta familie cerea ca cei mai buni sa devina 
dascali. In 1931, parintii se muta la Sibiu, tatal fiind profesor la Scoala Normala. 
Aici, tanarul Aurel Nanu incepe cursurile liceale, la terminarea carora se va abate 
de la traditie, devenind primul dintre inginerii familiei. A dat admitere si a intrat la 
Scoala “Politehnica” din Bucuresti, dar, pentru ca majoritatea colegilor de liceu 
luasera drumul Timisoarei, Aurel Nanu da admitere si aici, devenind astfel student 
al Facultatii de Electromecanica de la Scoala “Politehnica” din Timisoara. In anul 
universitar 1946-1947, Aurel Nanu devine cadru didactic asociat la catedra de 
matematici a Scolii “Politehnica” din Timisoara. Se inscrie pe traiectoria didactica, 
urcand treapta cu treapta pana in varful piramidei. Pentru meritele deosebite in 
activitatea stiintifica, profesorul Aurel Nanu a fost distins de Ministerul 
Invatamantului in 1974 si 1976 cu Premiul I, respectiv II. Se poate afirma ca 
profesorul Nanu este parintele tehnologiilor neconventionale din Romania. In anul 
1975 a infiintat, in cadrul specializarii “Tehnologia Constructiilor de Masini” de la 
Facultatea de Mecanica, o grupa de specializare in tehnologii neconventionale, pe 
care, in anul 1980 o transforma in specializare de sine statatoare, prima de acest fel 
din tara. Aceasta scoala noua a fost nucleul in jurul caruia s-a format si s-a 
consolidat Catedra de “Tehnologie Mecanica”. In semn de recunoastere a meritelor 
stiintifice, trei universitati de prestigiu ii decerneaza titlul de “Doctor Honoris 
Causa”. Realizarile sale au atras atentia prestigiosului centru biografic international 
din Anglia, care l-a nominalizat la premiul “Omul international al anului” pentru 
anii 1998-1999 si 1999-2000, la premiul pentru realizari deosebite in secolul XX, 
premiu ce se acorda o data la o suta  de ani precum si pentru medalia de onoare a 
mileniului 2000. Domnia Sa are acumulate in lungul activitatii desfasurate, o 
multime de realizari care ii fac cinste Domniei Sale si fac cinste Scolii 
“Politehnica” din Timisoara pe care a slujit-o cu dedicare totala.  

As vrea sa ascultam in continuare prezentarea facuta de domnul profesor Herman. 

DL.HERMAN: Domnule Primar, doamnelor si domnilor, pentru comunitatea 
academica din Timisoara, aceasta zi devine o sarbatoare cu totul deosebita, iar 
pentru comunitatea din “Politehnica” Timisoara un adevarat festin. Domnul 
profesor Nanu cred ca merita deplin acest titlu. As aduce cateva argumente in plus 
fata de cele spuse de domnul Primar. Este cel care a reusit sa aduca un pol de 
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atractie extraordinar, unic in Romania, in Timisoara, tehnologiile neconventionale, 
pe care le-a promovat cu o tenacitate extraordinar de mare. A fost cel care a pus 
umarul la realizarea singurei intreprinderi constructoare de utilaj pentru prelucrari 
neconventionale, intreprinderea “Electrotimis” din Timisoara, a fost cel care a 
condus peste 80 de teze de doctorat, pe care le-a finalizat, majoritatea in zona 
tehnologiilor neconventionale, a reusit sa infiinteze o asociatie nationala a 
specialistilor in tehnologii neconventionale cu sediul in Timisoara, iar cursul 
Domniei Sale, un curs de referinta, a fost si este, in continuare, cel dupa care, 
practic, in tot invatamantul tehnic din Romania, cursul de Tehnologia Materialelor 
se sustin. A fost omul care a creat oameni, aici as spune un cuvant din partea 
colegilor de catedra, este omul care ne-a format pe toti, ca specialisti, ca oameni, in 
primul rand, este omul care si-a impus punctele de vedere prin convingeri, 
niciodata prin forta. Multumesc, domnule Primar, Consiliului Local pentru onoarea 
pe care ati facut-o domnului profesor Nanu si, prin intermediul dansului, onoarea 
facuta Facultatii de Mecanica, Universitatii “Politehnica” din Timisoara. Va felicit, 
domnule profesor. 
DNA OLTEANU: Domnule Primar, va rugam sa inmanati insemnele domnului 
profesor. 
DL.PRIMAR: Domnule profesor, va invit sa veniti aici pentru a va primi diploma 
si medalia, insemne ale Titlului de Cetatean de Onoare al Timisoarei. 
DL.NANU: Domnule Primar Nicolae Robu, onorat Consiliu, stimat auditoriu, 
pentru prima data am calcat in municipiul Timisoara in anul 1939 si de atunci nu 
am mai plecat din Timisoara. Am fost student la Facultatea de Electromecanica si 
la Facultatea de Matematici. Dupa ce am terminat, am ramas in “Politehnica” 
asistent, apoi sef de lucrari, conferentiar si profesor. Sunt doctor docent in stiinte 
tehnice, Doctor Honoris Causa la cinci universitati din tara. Sunt foarte onorat 
pentru titlul pe care l-am primit acum. Este cea mai mare onoare care mi s-a putut 
face. Din cei peste 76 de ani  in “Politehnica” Timisoara, am realizat 236 de lucrari 
stiintifice, 24 de carti scrise, 10 inventii si 84 de doctori ingineri formati sub 
indrumarea mea. Sunt emotionat, am in fata pe domnul Primar Nicolae Robu, care 
a fost Rectorul “Politehnicii” Timisoara si astazi este Primarul Municipiului 
Timisoara. Dupa mine, Timisoara este municipiul cel mai complet, cu cea mai 
complexa activitate din Romania. Asa cum la Politehnica este apreciat Rectorul 
Nicolae Robu, asa este apreciat si Primarul Nicolae Robu in Timisoara. Sunt onorat 
pentru titlul obtinut, multumesc Primarului si Consiliului Local pentru aceasta 
onoare care mi s-a facut. In cei peste 75 de ani petrecuti la “Politehnica” Timisoara, 
imi amintesc cu drag de toti profesorii si colaboratorii mei. Sambata, in 23 mai, am 
implinit 94 de ani. Sunt printre cei mai varstnici cetateni ai acestei urbe. Va 
multumesc pentru cinstea facuta, pentru ceea ce ati facut pentru mine si va declar 
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ca ma consider 100% timisorean. Sunt al Timisoarei si voi fi al orasului pe care l-
am indragit din toata inima. Va multumesc si va doresc “La multi ani”! 
DNA OLTEANU: Felicitari si multumiri, domnule profesor! 
DL.PRIMAR:  Si noi va multumim, este o onoare pentru Timisoara sa aiba 
cetateni precum d-voastra. Multa sanatate in continuare si “La multi ani”! 
Multumim si domnului consilier Bogdan Herzog pentru initierea procedurii de 
acordare a acestui titlu. 
DNA OLTEANU: Multumim si sincere felicitari. 
Supun la vot ordinea de zi in integralitatea ei. 

- 24 voturi pentru 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

2.Aprobarea Procesului-Verbal al şedinţei  ordinare a Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara  din data de 08.05.2015. 
 

D-na OLTEANU: Initiez procedura de vot. 

- 24 voturi pentru 

 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

3.Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al 
Municipiului Timişoara domnului Ceia Tiberiu Aurel. 
 
D-na OLTEANU: Initiez procedura de vot. 

- 24 voturi pentru 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

4.Proiect de de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în 
Municipiul Timişoara pentru anul 2016. 
 

D-na OLTEANU: Initiez procedura de vot. 

- 23 voturi pentru 
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PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

5.Proiect de hotărâre privind  modificarea  inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara. 
 
D-NA OLTEANU: Initiez procedura de vot. 

- 23 voturi pentru 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

6.Proiect de hotărâre privind   dezlipire parcela cu nr. Top. 2100-2101 şi 
rectificare suprafaţă măsurată, teren situat în str. Armoniei nr.23, înscris în 
C.F. nr. 407205 Timişoara 
 
Dna OLTEANU: Deschid procedura de vot. 

- 24 voturi pentru 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

7.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului 
Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului aferent 
imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara B-dul 16 Decembrie 
1989 nr. 40. 
 

D-na OLTEANU :Deschid procedura de vot. 

- 22 voturi pentru 
- 2 abtineri 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

8.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din 
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a imobilului casa 
de locuit situat în Timişoara, str. Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr. 1, corp B 
la preţul de 20.000 euro. 
 

D-na OLTEANU: Deschid procedura de vot. 
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 -20 voturi pentru 

 -  1 abtinere 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 

9.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din 
partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiilor cu 
altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1/A,SAD1/B şi SAD1/C, situate în 
Timişoara, strada Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.1. 
 
Deschid procedura de vot. 

- 21 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 

10.Proiect de hotărâre privind reapartamentarea imobilului „Bloc compus din 
parter şi 4 etaje, 15 apartamente” situat în Timişoara, str. Cosminului nr.23, 
Bl. 70. 

 

D-na OLTEANU: Deschid procedura de vot. 

- 23 voturi pentru 
 

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timişoara, a terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de 
către Munteanu Corneliu şi Munteanu Angela. 

 

D-na OLTEANU: Deschid procedura de vot. 

- 24 voturi pentru 
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PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 

12.Proiect de hotărâre  privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi 
statului de Funcţii pentru Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Louis 
Ţurcanu” Timişoara. 

 

D-na OLTEANU: Deschid procedura de vot. 

- 25 voturi pehntru 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

13.Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de Funcţii 
pentru Spitalul Clinic de Boli Infecţioase şi Pneumoftiziologie Dr. Victor 
Babeş Timişoara. 

 

D-na OLTEANU: Deschid procedura de vot. 

- 26 voturi pentru 

 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 

14.Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Statului de funcţii al 
Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara. 
 
D-na OLTEANU: Deschid procedura de vot. 

- 26 voturi pentru 
 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 

15.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru în baza 
Protocolului de cooperare nr.665 din 15.11.2011 – 23733/26.10.2011, încheiat 
între Municipiul Timişoara şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, în 
vederea realizării proiectului „ Modernizarea staţiilor de transport public 
intermodal la nivelul polului de creştere Timişoara”. 
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D-na OLTEANU: Deschid procedura de vot. 

- 24 voturi pentru 
 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

16.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Serviciului pentru 
Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara la „Programul de Stimulare a 
Înnoirii Parcului Auto Naţional” – 2015 în vederea achiziţionării unui 
autoturism prin acest program. 
 

Dl.IDOLU: As propune un amendament fara un autoturism 8+1 locuri, fara a 
implica producatorul autovehicolului. 
DNA OLTEANU: Era la urmatorul. Retrageti amendamentul? 
Dl.IDOLU: Da, retrag. 
 
DNA OLTEANU: Initiez procedura de vot. 

- 24 voturi pentru 

 
PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unui autoturism 
marca Renault, tipul microbus 8+1, către Centrul Social de Urgenţă pentru 
Persoane fără Adăpost cu Cantină Socială, în vederea transportului 
persoanelor fără adăpost. 
 
DNA OLTEANU: Banuiesc  ca acum este amendamentul d-voastra. 

Dl.IDOLU: categoric, nu indicam noi producatorul, e la latitudinea achizitorului. 
DNA OLTEANU: Amendamentul este corect. 
DL.PRIMAR: Amendamentul, daca sunteti de acord, domnule consilier, sa vizeze 
inclusiv titlul proiectului. Trebuie scos din titlu, este o scapare. Trebuie scos si din 
titlu si din text. 
 
DNA OLTEANU: Supun la vot amendamentul colegului nostru. 
 
Initiez procedura de vot. 

- 26 voturi pentru 
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Supunem proiectul in integralitatea lui. 
 
Initiez procedura de vot. 

- 23 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 

18.Proiect de hotărâre privind preluarea şi asigurarea pazei şi protecţiei 
obiectivului „Sală Polivalentă”, realizată în comun de către Municipiul 
Timişoara şi Universitatea „Politehnică” din Timişoara, situată în Timişoara, 
str. Dr. Nicolae Păunescu Podeanu nr.2, de către personalul contractual 
(guarzi) din cadrul Serviciului Pază Obiective a Direcţiei Poliţiei Locale 
Timişoara. 
 

Dl. IDOLU:    Acest obiectiv nu este finalizat. Nu s-a predat lucrarea pe baza de 
proces-verbal la terminarea lucrarilor. As face citire din Legea nr. 50/1991, Anexa 
1 , lit. c -  memoriul tehnic al  documentatiei trebuie sa cuprinda precizari ( ma 
refer la constructii si imprejmuiri) care este detaliata in HG nr.28/09.01.2008, 
anexa  4 , cap. 5. Exista prevazute obligatoriu cheltuieli conexe organizarii de  
santier printre care se afla enumerate si cele privind paza santierului si detaliaza 
contractul cadru de executie a lucrarilor care face parte din documentatia de 
achizitii publice , la art. 12. Obligatiile principale ale executantului la alin. 12.6 “ 
pe parcursul executiei lucrarilor executantul are obligatia ( constructorul in speta) 
de a procura sia  intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, 
protectie, ingradire, alarmare si paza, cand si unde acestea  sunt necesare si au fost 
solicitate prin contract de catre primarie si Universitatea Politahnica, de catre 
achizitor sau de catre alte autoritati competente in scopul protejarii lucrarilor.  

Doresc sa-mi expun punctul de vedere prin a spune: odata ce s-au platit si pana la 
terminarea lucrarilor se vor plati  aceste servicii de paza, nu facem decat sa dublam 
o suma care a fost deja achitata. 

 Este deja retoric sa intrebam,  pentru Podul Michelangelo, constructorul avea 
obligatia sa asigure paza. 
 De ce sa fie facuta paza de catre primarie? Atunci tot asa ar trebui pazite 
toate santierele, parcuri, trotuare, etc. 
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       Politia locala, prin statut are dreptul daca Consiliul Local aproba , sa pazeasca 
santierele sau sa pazeasca obiectivele care sunt in obiectul principal. Asta doresc sa 
supun atentiei Consiliului Local, daca sa dublam sau nu aceste plati ? 
Dl. PRIMAR:  Nu este vorba de a dubla platile ci de a dubla paza pentru ca tot ce 
ati spus dumneavoastra este corect si valabil, firmele au obligatia de a pazi 
obiectivul si desigur ca pazesc obiectivul. Problema este ca ne confruntam  in 
Timisoara cu un numar de indivizi care fac foarte mult rau interesului public si 
interesului privat si de aceea la obiective de mare importanta si undesunt mari 
valori, cume ste si centrul de competenta in domeniul Automitive si impune o paza 
suplimentara in zona pentru a descuraja acesti rau-facatori. La Michelangelo nu se 
pazeste lucrarea de cosntructii ci se pazeste toata zona, pentru ca  in repetate 
randuri au fost distruse jardiniere. De obicei se intampla dupa noptile de vineri spre 
sambata sau sambata spre duminica. 
 Exista acte de teribilism din partea unora si trebuie sa luam masurile care sa 
protejeze interesul public. La Sala Polivalenta suntem in faza in  care vin dotarile 
tehnice. La Centrul Automotive de asemenea si paza normala cred ca este bine sa 
fie dublata de o supraveghere a zonei mai atenta din partea politiei locale. Nu se 
pune problema ca politia locala sa substituie sarcina de paza care este asumata de 
catre firmele ce au in raspundere santierul. E vorba despre o supraveghere menita 
sa descuraje actele de vandalism si jaf spre care unii au inclinare. 
 Ce dorim? 
 Sa avem niste obiective realizate sau sa stam prin procese acuzand anumite 
formatiuni ca n-ar fi luat suficiente  masuri de paza. Nu exista o definire intr-un 
caiet de sarcini exact a responsabilitatilor si atunci se iau masuri de paza intr-o 
apreciere normala, fireasca a ceea ce inseamna masuri de paza. Sunt in oras un 
numar de cetateni care sunt un pericol public si vrem sa decurajam, acesti indivizi 
facand posibila prezenta politiei in aceasta zona. Eu sper ca sistemul de 
supraveghere video sa devina cat mai repede functional, asta inseamna sute de 
camere video in oras, sa-l extindem apoi incat tot orasul sa fie supravegheat 
impotriva acestor raufacatori. 
D-na OLTEANU:  Avand in vedere experienta mea din mediul privat as vrea sa va 
spun ca in mod  normal paza pe santiere se asigura de catre constructori iar noi, ca 
municipalitate ar trebui sa avem obligatia sa ne asiguram ca aceste obiective vor fi 
pazite abia dupa receptionarea lor si atunci putem vorbi de o inmultire a numarului 
de ronduri la aceste santiere. Aici avem un program fix, intre orele 22.00-06.00 , nu 
stim ce numar de personal avem nevoie, nu stim costurile. 
Dl. IDOLU:  Foarte bun discursul domnului primar dar generalist. Eu m-as 
intoarce la intrebarea pe care am pus-o: din moment ce prin lege paza cade in 
sarcina constructorului, automat, implicit cand se delega personal de la politia 
locala sa pazeasca obiective in constructie, consider ca este o dublare de cheltuiala. 
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Acel constructor a incasat banii sa-si pazeasca bunurile proprii pana la procesul-
verbal de predare-primire la terminarea lucrarilor. Acesti politisti locali, care in 
unanimitate am aprobat statutul, bugetul politiei locale au sarcina de a pazi si a 
asigura securitatea cetatenilor in locuintele lor, pe strazi, la obiective gata 
finalizate, chiar si sediul primariei. 
 Trebuie pazite obiectivele, nu sunt de acord cu domnul primar ca este un oras 
asa de apocaliptic prezentat, dar sunt cartiere marginase in care cetatenii reclama 
lipsa politiei locale si-mi pun de zece ori intrebarea de ce stau ascunsi la 
Michelangelo? 
 Se creaza precedentul cu Michelangelo si o sa ajungem ca la orice santier… 
ce o sa facem cand o sa lucram la iluminatul public ? 
Dl. PRIMAR:  Realitatea nu e asa cum o prezentati dumneavoastra. Vreau sa 
clarific. Nu am deschis niciun precedent. Politia are sarcina sa pazeasca toata zona 
Michelangelo. Noi am fi putut sa mergem pe alta varianta: am predat locatia firmei 
care a castigat licitatia si exista un termen de receptionare a lucrarii. Pana atunci nu 
calca nimeni pe santier. De cand am predat amplasamentul si pana cand se 
receptioneaza lucrarea, atunci firma ar fi avut responsabilitatea zonei. O ingradea, 
lua toate masurile de rigoare si avea toata raspunderea. Eu cred ca  pentru 
timisoreni a fost mult mai bine sa poata folosi pas cu pas tot ce s-a realizat acolo, sa 
aibe acces in zona incat am reusit sa creem om perturbare maxima a ceea ce 
produce acea lucrare dar pentru o perioada foarte scurta. 
Este vorba de paza intregii zone, nu numai de subteran unde noi avem amenajari . 
La sala Polivalenta noi am considerat ca trebuie sa luam masuri de paza.Prezenta 
politiei in zona descurajeaza.Noi vrem sa avem obiective in Timisoara sau vrem sa 
ne luptam prin instanta cu cineva ca nu a fost in stare sa faca fata raufacatorilor. 
 Noi cerem forte suplimentare care nu contravin cu nimic. Firmele au 
obligatia sa ia toate masurile de paza numai ca noi venim in plus ca sa descurajam. 
Dl. IDOLU:  Inainte de vot, as vrea sa precizez doua lucruri: vorbeam de Sala 
Polivalenta. Am zis de precedentul Michelangelo care, chiar daca nu e terminat este 
normal sa fie pazit de politia locala dar sa stea in masini la capetele de intrare in 
viduct, in masini private, 24 de ore  din 24 , nici asta nu zicem. Rade lumea de noi. 
Referitor la Sala Polivalenta si politia locala care-si face treaba in interesul 
cetatenilor  nu in interesul a doua firme sau grupuri. 
Dl. PRIMAR:  Este interesul Timisoarei sa aibe o sala polivalenta, un subpasaj 
Michelangelo. 
Dl. SIMONIS:  De cate ori se inaugureaza un proiect, e adevarat  al fostei 
administratii, ne bucuram. Consider ca bunul public trebuie aparat, pazit, protejat. 
 Cred ca au fost in decursul celor 3 ani de cand domnul Robu este  primar 
zeci de situatii  cand din dispozitia dansului dierct, politia locala s-a deplasat si a 
pazit o serie de obiective in Timisoara si nu-mi amintesc sa se fi venit cu un proiect 
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de hotarare in acest sens si nu cred ca o astfel de tema trebuie adusa in  Consiliul 
Local si dezbatuta si sa aprobam noi, Consiliul Local ca politia locala sa 
supravegheze un obiectiv sau altul. 
 Dati dispozitia unde vreti dumneavoastra, stiu ca e riscant in perioada asta 
dar eu cred ca puteti prin dispozitie sa trimiteti politia locala la orice obiectiv de pe 
raza mun. Timisoara. Nu trebuie sa votam acest lucru. 
Dl. PRIMAR:  Desigur ca ar exista aceasta posibilitate si eu am recurs la ea. In 
momentul in care din partea unui grup de consilieri si domnul Idolu s-a manifestat 
in numele grupului acum doua saptamani, exprima obiectii la o astfel de decizie a 
primarului… 
Dl. IDOLU:  A fost o interpelare. 
Dl. PRIMAR:  Interpelare care a fost in termeni categorici de obiectie. Atunci 
primarul considera ca e mai bine sa hotarasca Consiliul Local. 
 Daca decide ca nu este  bine sa fie pazite aceste obiective, nu in folosul unor 
firme, nu in locul firmelor, atunci nu or sa mai fie pazite cu toate consecintele care 
pot aparea. 
Dl. SIMONIS;  La Michelangelo a fost un proiect de hotarare in sensul asta? 
Dl. PRIMAR:  Nu a fost dar nu au fost obiectii. In momentul in care apar 
obiectiile.. 
Dl. SIMONIS;  Eu am inteles ca exact la Michelangelo au aparut obiectiile. 
Dl. PRIMAR: Da, dar au fost la sfarsit. Daca ar fi fost mai devreme v-as fi supus  
la vot. 
Dl. SIMONIS:  Dar eu inteleg ca politia locala inca pazeste la Michelangelo. 
Dl. PRIMAR:  Inca pazeste dar nu are rost pentru o perioada scurta sa vin cu un 
proiect de hotarare. 
Dl. SIMONIS;  Dar ati constatat ca de la Michelangelo v-a  venit ideea. 
Dl. PRIMAR:  Da, asa este .  Eu nu retrag de pe ordinea de zi, va rog sa votati 
fiecare cum considera. 
Dl. ORZA:   Imi amintesc ca in urma cu cativa ani cineva il critica pe domnul 
primar Ciuhandu ca  s-au instalat cosuri de gunoi in oras care au fost distruse prin 
lovituri de picior si ma frapase atunci necesitatea instalarii unor cosuri scumpe doar 
ca sa reziste la loviturile de picior. Domnul primar Ciuhandu ii spunea cetateanu;ui 
respectiv ca cosurile nu sunt facute sa se dea cu piciorul in ele.  
 Daca am citi permanent informarile de la  politia locala, am vedea ca sunt 
extrem de multe situatii in care se calca normele de conduita pe domeniul public. 
Cred ca poate e nefericita formularea din titlul proiectului legata de paza 
obiectivului sala Polivalenta. 
Dl. IDOLU:  Cand este vorba de bulbi, flori, obiective publice din Timisoara, dar 
nu santiere de constructii. 
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Dl. ORZA:  Cred ca formularea este nefericita “ paza si protectia obiectivului” 
pentru ca obiectivul se refera la ceea ce inseamna firma. Daca am merge pe “ paza 
zonei” poate ca lucrurile ar fi multumitoare pentru toti. 
 As propune sa modificam titlul proiectului si sa spunem “zona”. 
Dl. PRIMAR:  Este corecta  propunerea domnului consilier Adrian Orza si eu 
chiar v-as ruga sa sustineti amendamentul . De fapt noi  vrem sa supraveghem zona 
pentru a descuraja aparitia in zona a  unor indivizi rau intentionati. 
 Domnule director Cojan, dumneavoastra nu v-a cerut nimeni sa asigurati 
paza obiectivului si cred ca ar trebui un amendament si doamna Ramona Olteanu 
este dispusa sa faca un amendament. Trebuie sa fie  limpede ca este vorba de o 
suplimentare a pazei si nu de o substituire a pazei . 
Dl. SIMONIS:  Nu inteleg de ce trebuie sa ne adresam politiei locale sa se ocupe 
de o  zona cand ea trebuie sa se ocupe de intreg orasul oricand. 
Dl.PRIMAR:  Nu se poate ocupa uniform de tot orasul, sunt zone cu grad ridicat 
de vulnerabilitate, de pericol. Si supravegherea video este facut cu prioritate in 
cateva zone considerate de maxim risc. 
Dl. IDOLU:  Cred ca  cel mai potrivit sa ne lamureasca este domnul Cojan. 
Dl. DIMECA:  De 33 de minute, 33 de persoane vorbim de  3000 de euro la un 
buget de 300 milioane d e euro. Va rog sa fim mai seriosi si mai pragmatici. 
Dl. IDOLU:  8000 euro se cheltuie lunar pentru paza Podului Michelangelo. 
Dl. PRIMAR:  Vedeti-va de Aeroport, stiti bine  ce probleme aveti. Se pazeste 
toata intersectia nu numai sub-pasajul. 
Dl. IDOLU:  In Consiliul Local, dumneavoastra ca si invitat ar trebui sa va 
stapaniti nervii. 
Dl. PRIMAR:  Politistii au rolul sa supravegheze tot ce inseamna pomi, jardiniere, 
spatii verzi si sa  blocheze daca e cazul accesul unor teribilisti care vin cu 
motocicleta in viteza sa faca acte de bravura. Astea depasesc capacitatea unei firme 
de paza. Se refera la toata zona si nu la un obiectiv care este in raspunderea firmei. 
Daca se fura ceva de la Michelangelo nu raspunde Politia Locala ci raspunde firma 
care are sarcina sa-si pazeasca obiectivul. 
  
Dl. PRIMAR: Pentru că vă străduiţi de când aţi venit în acest consiliu, dacă este 
cineva împotriva intereselor Timişoarei este acest domn Idolu şi la aeroport şi în 
consiliul local. Un om împotriva Timişoarei. Câteodată îl mai însoţesc şi alţii altă 
dată nu.  
Dl. COJAN:  În cadrul Direcţiei Poliţiei Locale există personalul contractual care 
este personalul ce execută activităţi exclusive de pază, pe baza planului de pază şi 
pe baza hotărârilor consilului local şi nu altfel nu prin dispoziţii ale primarului ci 
doar prin hotărâre conform legii şi există personalul de poliţişti locali care execută 
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misiunile specifice stabilite de Legea nr.155 pentru organizarea şi funcţionarea 
Poliţiei Locale. În cadrul proiectului pe care-l discutăm, nu a fost întocmit de către 
Poliţia Locală a fost întocmit de către Direcţia Clădiri la solicitarea acestora, ni s-a 
solicitat ni s-a cerut să asigurăm supravegherea zonei prin personal de pază 
contractual iar acest lucru nu se putea face decât printr-o hotărâre de consiliu local. 
În prezent noi asigurăm 8 obiective de pe raza municipiului stabilite de către 
consiliul local cu un  număr de 55 de guarzi cărora le zicem noi, nu sunt poliţişti. În 
cazul Michellangelo şi în cazul palmierilor pentru că a fost vorba de dispozitive de 
ordine şi siguranţă publică pe care noi le-am stabilit împreună cu Poliţia Naţională 
şi cu Jandarmeria în cadrul unui sistem unitar, intergrat de ordine şi siguranţă 
publică astfel încât nu a fost asigurată efectiv paza nici a podului nici a palmierilor 
ci a zonei în care am înregistrat aşa după cum s-a prezentat şi situaţii în care au fost 
şi devastări şi distrugeri ale bunului public şi mai mult chiar decât atât şi violenţe. 
Pentru acest lucru cei care execută au în consemnul lor nu paza efectivă ci 
supravegherea zonei, o fac dintr-un centru al postului. Supravegherea zonei, centrul 
postului respectiv este aici la cele două extremităţi de unde poate supraveghea 
absolut tot ce se întâmplă şi pe bulevard şi în zona din jurul podului Michellangelo. 
Deci aceasta este situaţia iar serviciul se execută pe baza unei planificări, 
buletinului postului pe care fiecare semnează şi răspunde pentru zona aceea.  
Dna. OLTEANU:  Dl. Primar regret foarte mult că pe asemenea subiecte ne 
atacăm unii pe alţii nu cred că vreunul dintre colegii mei indiferent de la ce partid 
provine se află în această sală împotriva interesului oraşului nostru. Din start acest 
proiect este întocmit greşit, o să-mi permit să fac un amendament pentru corectarea 
lui, în cazul în care va trece, nu cred că este corect să treacă în formula în care a 
fost întocmit, de aceea.  
Dl. PRIMAR: De acord cu dvs. şi cu observaţia pe care aţi făcut-o şi cu observaţia 
d-lui consilier Orza, aşa este trebuie aduse corecţii proiectului nu este important 
cine l-a făcut important este că sunt scăpări în el, dar o atitudine constructivă 
înseamnă aducerea de corecţii într-un material care are scăpări.  Şi nicidecum ceea 
ce încearcă dl. pe care l-am menţionat, de când a devenit membru al consiliului 
local.  
Dl. SIMONIS: Şi dezbateri.  
Dl. IDOLU: O menţiune la care a făcut trimitere dl. primar ca să fie lucrurile clare 
ca să demonstreze că nervii dumnealui sunt inutili şedinţa trecută dânsul a zis că  
nu mai avem timp s-a ridicat de la masă nu am mai putut depune interpelări, m-am 
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adresat dânsului i-am spus vă înţeleg, am înregistrat interpelarea la care nici până la 
ora aceasta nu am primit răspuns. Deci o formulă statutară de interpelare la care 
încă nu am primit răspuns îl enervează pe dl. primar azi  şi nu ştiu de ce.  Era 
simplu să primesc răspuns în scris.  
Dl. PRIMAR: Veţi primi răspunsul domnule consilier conform legii.  
Dl. GRIGOROIU:  Şi eu am depus interpelare şi am primit răspuns.  
Dl. SIMONIS: Dvs. sunteţi liberal asta ziceam şi noi.  Pe mine, eu cred că dl. 
Cojan a vorbit degeaba dacă nu-l întrebăm să ne spună să ne răspundă dacă are 
nevoie de hotărârea consiliului local pentru a trimite Poliţia Locală la, în zona Sălii 
Polivalente. Degeaba ne-a explicat chestiunea pentru că eu din ce a spus dl. Cojan 
am înţeles că nu are nevoie de HCL pentru a trimite Poliţia Locală într-o parte sau 
în alta.  
Dna. OLTEANU:  Ne puteţi răspunde la întrebare, pentru a vă organiza serviciul 
de pază prin suplimentare cu agenţi în zona respectivă aveţi nevoie de o hotărâre de 
consiliu local sau nu?  
Dl. COJAN:  Conform art. 17 dar mai ales şi mă refer aici la art. 6 punctual 
prevede aşa: Poliţia Locală prin guarzi asigură paza bunurilor obiectivelor aflarea 
în proprietatea unităţii subunităţii administrativ teritoriale sau în administrarea unei 
autorităţi a administraţiei publice locale sau altor servicii instituţii publice de 
interes local stabilite de consiliul local al municipiului. Deci aici este vorba de 
guarzi de asigurarea pazei efective, supravegherea este cu totul altceva. Obiectivele 
în pază sunt asigurate cu guarzi şi pe baza hotărârilor consiliului local şi avem 8 
asemenea hotărâri şi 8 obiective iar supravegherea despre care vorbeam este cu 
totul şi cu totul altceva nu  este paza.  
Dna. OLTEANU:   Vă contraziceţi cu dl. primar care spune de suplimentarea 
pazei în zona Sălii Polivalente şi nu de paza efectivă la Sala Polivalentă.  
Dl. COJAN:  Deci dacă asigurăm supravegherea, este cu poliţişti locali pentru 
toată zona dacă asigurăm paza efectivă aceea este cu guarzi.  
Dl. PRIMAR: Dl. Director nimeni nu intră în detaliile dvs de exercitare a 
atribuţiilor de director. Dvs vi se cere să asiguraţi o supraveghere a zonei pentru a 
descuraja pe răufăcători.  Dvs folosiţi mai departe ce ştiţi că trebuie folosit. Dacă 
trebuie să fie folosiţi poliţişti locali folosiţi poliţişti dacă ştiţi că trebuie să fie 
folosiţi guarzi folosiţi guarzi. Nu este problema noastră aceasta, este problema dvs. 
dar ceea ce vi se cere dvs este să supravegheaţi zona, aşa cum vi s-a cerut să 
supravegheaţi zona Michellangelo toată zona şi nu pompa sau mai ştiu eu ce 
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obiectiv că ştiţi bine că în timp ce era supravegheată a fost furat cablul şi a fost 
distrusă o pompă. Şi nimeni nu a imputat-o poliţiei locale pentru că nu avea în 
răspundere poliţia să facă paza, ştiţi bine că au fost distruşi unii palmieri la început 
nu au fost imputaţi poliţiei locale pentru că poliţia nu a avut în pază palmierul ci 
supravegherea zonei respective. De fapt încât să nu atenteze la acei copaci 
răufăcătorii repet oameni buni inclusiv cu 2 maşini de poliţie în zonă au fost nu 
numai distruse acele jardiniere cu flori frumoase că sunt apreciate de toată lumea 
acolo pe Podul Michellangelo dar au fost rupţi pur şi simplu cu o minte pe care nu 
o pot califica nu există minte acolo există demenţă eventual, 3 copaci nevinovaţi 
da?  Şi atunci poliţia supraveghează cu cine consideră dl. director că trebuie făcută 
supravegherea.  
Dl. SIMONIS:  Întrebarea este dacă pentru această supraveghere a zonei este 
nevoie de HCL?  Nu pentru paza obiectivului.  
Dl. PRIMAR:  Am explicat dl.  Simonis. Eu am dispus supravegherea zonei, în 
momentul în care văd că există nemulţumiri ale unora că facem aşa ceva, doresc să 
se pronunţe consiliul local. Şi nu retrag acest proiect dar vă rog să-l amendaţi aşa 
cum am discutat pentru că el e cu greşeli făcut şi amendamentele propuse şi de dna. 
Olteanu şi de dl. Orza sunt foarte pertinente şi binevenite.  
Dl. IDOLU: Interpelarea care face referire la articole din lege şi spune că nu e în 
regulă nu e binevenită.  Stârneşte nervi. Este evident pentru toată lumea ce scrie ce 
am vrut să zic. Pe dvs vă enervează.  
Dl. PRIMAR:  Domnule dvs.  în interpelare vă referiţi la altceva noi nu am făcut la 
Michelangelo ceea ce spuneţi dvs în interpelare, dvs vă străduiţi să insinuaţi că s-a 
preluat sarcina de pază pe care ar fi avut-o firma ceea ce nu s-a întâmplat.  
Dna. OLTEANU:   Aşa scrie în proiectul de hotărâre.  Preluare şi asigurare.  Dacă 
proiectul era redactat corect nu mai era aceasta discuţie.  
Dl. PRIMAR:  Nu scrie substituirea pazei nici într-un caz şi este vorba în orice caz 
trebuie schimbat textul trebuie schimbată formularea pentru a nu fi nici un fel de 
ambiguităţi încă o dată eu susţin observaţiile făcute constructiv şi de dna. Olteanu 
şi de dl. Orza.  
Dl. GEANĂ: Vreau să spun câteva cuvinte probabil că o să deranjeze anumite 
persoane.  Din cunpştinţa mea dl. primar este invitat la şedinţele consiliului local.  
Dânsul nu face parte dintre consilierii consiliului local.  Este invitat ca să susţină 
proiectele de hotărâre de aceea sunt indignat de atitudinea d-lui primar vizavi de 
unii consilieri pe care-i jigneşte şi de aceea cer d-lui primar să-şi ceară scuze pentru 
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atitudinea pe care o are faţă de anumiţi consilieri. Şi de aceea în viitor dacă se va 
mai întâmpla acest lucru voi cere ca aceste atitudini să fie judecate de consiliul 
local pentru că vă spun drept în ultimul timp nu există decât jigniri la adresa 
anumitei părţi dintre consilieri. Dl. primar deci noi de aici dl. Idolu să ştiţi că are 
dreptate cu paza asta dar eu nu mă leg de treaba aceasta. Mă leg de faptul că 
permanent dvs jigniţi. L-aţi jignit pe dl. Simonis îl jigniţi pe dl. Idolu pe toată 
lumea jigniţi. Nu se poate dl. primar în asemenea atitudine.  Vă rog să înţelegeţi că 
noi nu suntem un amfiteatru cu studenţi.  
Dl. PRIMAR: Dl. consilier nu veţi găsi vreun student jignit de mine.  Nu este 
cazul să-mi cer scuze faţă de nimeni.  Lupt pentru interesele Timişoarei şi 
timişorenilor şi e adevărat sunt aspru cu cei pe care-i simt că se poziţionează 
împotriva intereselor Timişoarei şi timişorenilor. Am 3 ani de mandat mai am încă 
unul şi câtă vreme voi fi primar voi lupta împotriva oricui îl simt că obstrucţionează 
proiectele pentru Timişoara şi pentru timişoreni.  
Dl. JICHICI: Nu am vrut neaparat să intervin în această discuţie dar pentru că văd 
că discuţia se duce spre nişte aberaţii elucubrante legate de statutul aleşilor locali 
respectiv de modul în care se desfăşoară şedinţele consiliului local vreau să citez şi 
dl. Secretar să mă contrazică, din Legea Administraţiei publice locale: primarul 
unităţii administrativ teritoriale nu este invitat la şedinţe consiliului local primarul 
unităţii administrativ teritoriale participă la şedinţele consiliului local cu statut de 
invitat. Iar această sugestie prostească îmi permit s-o numesc că la nivel de consiliu 
local ar trebui chipurile să judecăm această atitudine şi eventual cumva să şi 
interzicem poate că asta s-a insinuat prezenţa primarului arată pur şi simplu că cine 
vorbeşte aceste lucruri habar nu are de legea după care se află în această încăpere 
probabil că nu a citit-o niciodată că desigur legea e un lucru facultativ în ţara 
aceasta.  Aşa că vă sugerez stimaţi colegi să .. 
Dl. SIMONIS:  Dl. Jichici bine aţi revenit după o lungă pauză în rândurile noastre. 
Cred că ce spunea dl. Geană mai devreme era altceva.  
Dl. JICHICI: Poate-mi permiteţi să închei intervenţia. Îmi pare rău aici nu suntem 
la şedinţele PSD unde ... 
Dl. SIMONIS: Nu aţi fost niciodată şi nu o să participaţi niciodată că nu vă vom 
chema. Nici dacă vă dă afară dl. Robu nu vă primim.  
Dna. OLTEANU: Cred că e suficient dl. Simonis indiferent ce poziţie avem de 
invitat sau de consilier suntem aici datorită votului pe care l-am primit.  



21 
 

Dl. JICHICI: Vă solicit să-mi permiteţi să închei luarea de cuvânt, cu tot respectul 
pe care vi-l port cu toată prietenia cred că am dreptul o dată pe şedinţă să intervin 
fără ca dvs să-mi luaţi cuvântul.  
Dna. OLTEANU: Era un dialog.  
Dl. JICHICI: Nu era nici un dialog dvs interveneaţi peste mine şi permiteaţi 
colegului dvs să mă întrerupă. Dacă se poate să închei intervenţia bine dacă nu vă 
respect poziţia ca preşedinte şi am să tac că aşa se face la PSD înţeleg.  
Dna. OLTEANU: Vă mulţumesc.  Consider că putem trece mai departe. Formulez 
următorul amendament pentru a supune la vot proiectul.  
Dl. PRIMAR:  Haideţi vă rog să fim constructivi că a trecut mai bine de jumate de 
oră mă pregăteam să spun uite ce bună treaba când conduce o femeie şedinţa.  
Dna. OLTEANU:  Ultimele discuţii nu au legătură cu subiectul de pe ordinea de 
zi.  
Dl. JICHICI: Au legătură cu faptul că un membru al consiliului local îşi permite 
să pună sub semnul întrebării prezenţa şi dreptul primarului de a asista la şedinţe. 
Nu realizaţi ce vorbim aici.   
Dna. OLTEANU:  Cred că e suficient.  
Dl. PETRIŞOR:  S-a atras atenţia asupra vocabularului d-lui primar.  
Dl. SIMONIS:  Problema asupra dreptului de a ne jigni al domnului primar în 
consiliul local.  
Dl. PRIMAR:  Vă rog să fim eficienţi să rămână ceva în urma acestui timp.  Nu 
rămâne nimic cu ce se aleg timişorenii din toate aceste discuţii şi dispute?  
Dl. SIMONIS:  Dar după jigniri cu ce se aleg?  
Dl. PRIMAR:  Cu o dezamăgire atât.  Pe nişte proiecte care trebuie votate fie cum 
sunt fie cu amendamente.  Eu cred că asta trebuie să se întâmple în consiliu. Nu 
altceva nu şedinţă de şedinţă să se deturneze discuţia despre altceva tocmai pentru a 
face ineficiente şedinţele. 
Dl. ORZA:  Eu vă propun înainte de a face amendamentul să avem o întâlnire 
specială cu Poliţia Locală  pentru că sunt foarte multe lucruri de discutat legat de 
diversele probleme care sunt semnalate de Poliţia Locală şi să găsim diverse 
formulte nu ştiu poate e nevoie de oameni în plus poate e nevoie de un 
profesionalism mai ridicat al lor. Cetăţenii ştiţi că totdeauna au cerut acest lucru dar 
vă propun să facem o şedinţă specială cu Poliţia Locală una unde să fim prezenţi 
toţi şi să găsim soluţii să avem pază în toate cartierele nu doar în zona centrală care 
este dintotdeauna bine păzită dar în toate cartiere aşa cum spunea dl. Idolu şi 
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oricare dintre consilierii locali. Şi cu asta să încheiem discuţia cu Poliţia Locală azi. 
Şi de asta vă propun să fac amendamentul înţeleg că şi dna preşedintă va veni cu o 
completare şi cred că închidem acest subiect că mai sunt şi nu ştiu poate din acestea 
care nu anunţă nimic spectaculos o să mai apucăm să ne mai  certăm în continuare 
dar haideţi să depăşim faza aceasta. Deci eu vă propun să formulăm în titlul şi 
evident dacă se mai regăseşte şi în cadrul articolelor să se elimine preluarea şi 
asigurarea pazei şi protecţiei obiectivului cu Proiect de hotărâre privind 
supravegherea zonei şi suplimentarea prin supraveghere a zonei respective. Asta cu 
suplimentarea era propunerea colegei.  
Dl. PRIMAR:   Cred că dacă folosim numai cuvântul supraveghere e suficient că 
de fapt asta se face supravegherea zonei.  
Dl. PETRIŞOR: Cine răspunde efectiv de paza obiectivului suplimentezi un 
privat. Oricum acest proiect nu are nici un sens.  
Dna. OLTEANU:  În acea zonă oricum se efectuează servicii ale Poliţiei Locale. 
În toate zonele din Timişoara. Doar că în zona obiectivului se suplimentează.  
Dl. PETRIŞOR: Să suplimentăm paza unei zone  care oricum poate să o 
supravegheze e absurd.  Vorbim de o oră pe un subiect care nu are sens.  
Dl. ORZA:  Nu în toate zonele ... 
Dl. PRIMAR:   Este supraveghere cu post fix.  Asta rezultă din text. Nu poate fi 
tot oraşul supravegheat cu posturi fixe. E o supraveghere a zonei cu post fix nu din 
când în când să fie în rond poliţia. 
Dl. ORZA:  Dna preşedintă de şedinţă a spus că a sesizat din experienţa pe care o 
are în domeniul privat că e nevoie de suplimentarea gărzilor adică a turelor. Eu mă 
refeream strict la eliminarea cuvintelor care fac referire la obiectiv. Ceea ce intră 
prin contract aşa cum spunea dl. Idolu în atribuţia firmei care are contract acolo şi 
facem un amendament care să le includă pe cele două chestiunea de suplimentare 
propusă de dna preşedintă şi eliminarea sintagmei preluarea şi asigurarea pazei şi 
protecţiei şi venim şi spunem supravegherea zonei  şi suplimentarea rondurilor sau 
nu ştiu profesionist cum se spune în zona. 
Dl. SIMONIS:   E singura zonă păzită de Poliţia Locală? 
Dl. SANDU:  Cred că s-a căzut de acord şi veţi face modificarea care este solicitată  
pentru articolul 1 dar trebuie să dispară şi art. 2 pentru că nu cred că se pune 
problema gratuităţii sau nu se subînţelege că orice supraveghere care se face de 
către Poliţia Locală pe teritoriul Municipiului Timişoara este gratuită.  Deci nu cred 
că trebuie să specificăm în art.2 că această acţiune se asigură gratuit.  
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Dl. CIUHANDU:  Ca să clarificăm îl întreb pe dl. Cojan dânsul are nevoie de acest 
proiect de hotărâre ca să poată face să angajeze nişte persoane guarzi. Spuneţi de 
fapt de ce aveţi nevoie că până la urmă nu am înţeles de ce aveţi nevoie.  
Dl. COJAN: De fapt problema este următoarea: a apărut un nou obiectiv care 
trebuie ... 
Dl. PRIMAR: Spun eu e vorba despre post fix că altfel nu ar trebui nici un proiect 
de hotărâre oricum se fac ronduri se patrulează în oraş. Dar se doreşte să fie post fix 
în acest interval orar pentru supravegherea zonei în ansamblu nu pentru preluarea 
sarcinilor de pază a obiectivului şi a bunurilor din interior că nimeni nu a făcut 
vreodată vreo predare-primire de inventar ca să se poată face asumare de 
responsabilităţi.  
Dl. COJAN:  Deci pentru acest obiectiv acesta se poate prelua în supraveghere 
prin poliţişti locali şi poate fi preluat în pază prin guarzi. Ideea a fost de a-l prelua 
celor de la Direcţia Clădiri ca să-l preluăm în pază şi trebuia preluat prin guarzi şi 
numai printr-o hotărâre de consiliu local. Asta e toată problema aici.  
Dl. PETRIŞOR: Dl. Robu vă contraziceţi în continu.  
Dl. PRIMAR:  Dl. Director nu a înţeles ce are de făcut dacă spune astfel de lucruri. 
Domnule nu aveţi nici o coliziune cu nici o lege.  
Dna. OLTEANU:  Este clar că are nevoie de proiect de hotărâre din moment ce 
este o adresă de la Poliţia Locală prin care el solicită prin referat de ce are nevoie 
de acest proiect.  
Dl. PETRIŞOR: Dl. Cojan şi acum susţine că va păzi obiectivul. Cum să păzească 
obiectivul?  Prin poliţişti se păzeşte zona prin guarzi locaţia. Aici are nevoie de 
guarzi adică să păzească o locaţie. 
Dl. PRIMAR: În limbajul lor obiectiv înseamnă şi tot oraşul şi o zonă dânşii spun 
obiectiv spuneţi dacă nu e aşa.  Noi avem alt limbaj. Poliţia are un limbaj 
milităresc.  Îi spune obiectiv la orice şi persoana este obiectiv şi zona.  Toate sunt 
obiective pentru dânşii.  E treaba dânsului cu cine păzeşte.  
Dna. OLTEANU:   O să propun un amendament complet care cred că va clarifica 
acest proiect de hotărâre.  
Dl. IDOLU: Trebuie schimbat totul.  
Dl. PRIMAR:  Încă o dată ce se doreşte de către primar este să se supravegheze 
zona Sălii Polivalente.  Ca măsură de descurajare a răufăcătorilor.  Dl. director 
Cojan e cel care decide cine face supravegherea câţi oameni pune, nu doresc să-i 
spun eu că nu e sarcina mea şi nici a dvs cred că nu e.  
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Dl. IDOLU: Atunci de ce e nevoie de HCL?  
 
DL. SECRETAR: Domnilor consilieri, vreau să vă spun că dvs. aveţi un 
regulament. Dacă dvs mă trageţi pe mine la răspundere că încalc legea, pot şi eu să 
vă atenţionez şi să vă spun să respectaţi acest regulament. În regulament se spune 
clar că orice consilier are dreptul să ia cuvântul o singură dată pentru un punct de 
pe ordinea de zi. În cazul în care se consideră că a fost jignit, nedreptăţit sau o 
problemă personală, poate să mai ceară să ia cuvântul încă o dată. Dvs. vorbiţi aici 
ca la meci. Ori vă respectaţi regulamentul ori dacă nu, mergem aşa. Dacă s-ar fi 
respectat regulamentul şi vii concis şi concret cu o treabă era constructivă această 
discuţie. Treaba e foarte simplă, dar nu mă bag în munca dvs, dar de la început, 
după cum a explicat dl. Primar, după cum a spus şi d-na preşedintă de şedinţă şi 
după cum a spus şi dl. Orza, treaba este clară. Se doreşte să se asigure pe zonă paza 
şi atunci se modifică şi în titlu şi art. 1 şi 2 cu acest aspect şi am terminat. Trebuie 
să depăşiţi momentul acesta, că deja de o oră discutaţi doar asta.  

DL. PETRIŞOR:  Tocmai asta este discuţia. Noi discutăm de o oră pe un subiect 
pe care dl. Cojan ni l-a clarificat. N-au nevoie de hotărâre de consiliu dacă va păzi 
zona, au nevoie de hotărâre de consiliu dacă păzesc obiectivul cu guarzi. Asta a 
spus dl. Cojan.  
DL. SIMONIS:  Dl. Cojan a spus aşa, că pentru a păzi zona cu Poliţia Locală nu e 
nevoie de nicio hotărâre de consiliu, pentru a păzi un obiectiv e nevoie de guarzi şi 
în titlul hotărârii scrie că e vorba de un obiectiv. Atunci ori nu mai angajăm guarzii 
aceia şi păzim zona şi nu mai e nevoie de hotărâre de consiliu, ori angajăm acei 
guarzi şi ne asumăm că dublăm paza. 
DL. PRIMAR:  D-le Simonis, eu, chiar dacă vorbeam, am atenţie distributivă şi vă 
asigur că am înţeles exact şi aţi relatat foarte corect ce a spus dl. Cojan, numai că 
tot asta s-a întâmplat şi la Michelangelo, ce dorim să se întâmple aici, 
supravegherea zonei cu posturi fixe. Având în vedere că faţă de o asemenea 
măsură, luată la iniţiativa mea, de supraveghere a unei zone de maxim interes cu 
posturi fixe, au fost obiecţii, interpelări cu insinuări foarte clare – că avem fiecare 
inteligenţa încât să simţim mesajul şi din texte şi din subtexte – eu doresc să văd şi 
care e poziţia Consiliului Local vis a vis de astfel de situaţii în care eu consider că 
trebuiesc luate măsuri suplimentare şi nu supraveghere doar prin ronduri ci şi prin 
posturi fixe şi ceea ce trebuie, din punctul meu de vedere, să se întâmple astăzi aici 
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este un vot pentru ca poliţia locală, să aibe până la finalizarea lucrărilor, post fix de 
supraveghere a zonei. Asta doresc. 
D-NA OLTEANU: Am înţeles, voi formula amendamentul. 
DL. MOŞIU:  D-le Primar, dacă este vorba de aşa ceva, aşa cum a spus colegul 
meu art. 2 este inutil.  
DL. PRIMAR:  Desigur, e inutil, trebuie eliminat. Sunt 3 intervenţii care eu 
consider că sunt foarte pertinente. 
D-NA OLTEANU:  Îmi permit săformulez următorul amendament: 

„Se aprobă suplimentarea serviciului de pază în zona obiectivului Sală 
polivalentă realizată.... zonei Victor Nicolae Păunescu de către personalul 
contractual... 
DL. SECRETAR:  D-na preşedintă, vă rog să-mi permiteţi: Art. 1 „Se aprobă 
supravegherea zonei sălii polivalente cu posturi fixe”. Art. 2 vine scos şi aţi 
terminat povestea. 
D-NA OLTEANU:  Până la urmă proiectul s-a modificat, amendamentul formulat 
de dl. Secretar este corect şi îl supun la vot. 
DL. ORZA:  Cum să facă Secretarul amendament? Pai nu am făcut mai înainte 
acelaşi lucru? 
D-NA OLTEANU:  Formularea făcută de dl. Secretar este corectă. Preiau şi supun 
la vot amendamentul.  
DL. JICHICI: E o greşeală în proiectul de hotărâre. Avem articolele 1, 2, 5 şi 6. 
N-a observat nimeni în căldura dezbaterii şi propun să fie renumerotate 5 şi 6 cu 3 
şi 4.  
D-NA OLTEANU:  Corectă observaţia dvs. Mulţumesc.  
DL. ORZA:  Cine a făcut totuşi acest proiect?  
DL. SIMONIS: D-le Primar, retrageţi-l şi mai vorbim până săptămâna viitoare. 
DL. PRIMAR:  Dacă vrem să fim constructivi, nu e cazul să-l retragem. În 5 
minute am fi putut ajusta, să eliminăm greşelile, să-l facem clar ca bună ziua şi să 
putem asigura supravegherea zonei de mâine, nu de peste două săptămâni sau când 
vom avea următoarea şedinţă. Cred că este foarte simplu, să punem titlul aşa cum s-
a propus „privind supravegherea zonei Sălii Polivalente cu posturi fixe” 
D-NA OLTEANU: Iniţiez procedura de vot:  

-19 voturi pentru 
-3 voturi împotrivă 
Amendamentul a trecut 
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DL. DIMECA:  Vreau cu mare atenţie să ştim că noi ce facem acum, este munca 
pe care nu au făcut-o cei care trebuiau să o facă. Eu recomand, pentru că avem un 
sistem de management al calităţii în această instituţie să se documenteze pe un 
raport de neconformitate, pentru că eu sincer nu mai doresc o oră să stau aici să o 
frec pentru că alţii nu şi-au făcut treaba.  
D-NA OLTEANU:  Mulţumesc d-le consilier. Aşadar prin amendamentul formulat 
s-a modificat atât titlul cât şi art. 1. Art. 2 a fost eliminat şi s-a făcut renumerotarea 
devenind 1, 2 şi 3.  
DL. IDOLU:  Vis -a -vis de vigilenţa mea, care iarăşi este sancţionată, îmi cer 
scuze vis a vis de dl. Primar Robu, care deşi nu mi-a răspuns la interpelare astăzi 
mi-a dat dreptate. Îmi cer scuze d-le Primar, nu vreau să vă fac rău, nu vreau săvă 
necăjesc, dar ceea ce spunem noi este şi în interesul dvs.    
D-NA OLTEANU:  Dl. Idolu vă mulţumim pentru observaţiile dvs. 
DL. SECRETAR:  Eu nu vreau să fiu certat săptămâna viitoare de dl. Dimeca, nu 
e semnat nici referatul nici proiectul de hotărâre de mine.  
DL. SIMONIS:  Are aviz juridic sau nu are? 
DL. SECRETAR:  Are aviz juridic, dar nu de la mine. 
D-NA OLTEANU:  Dl. Secretar poate vă uitaţi mai atent de data viitoare pe 
proiectele de hotărâre. 
DL. SECRETAR:  Nu l-am văzut pe acesta. 
D-NA OLTEANU:  Ar trebui să le vedeţi pe toate. Supun la vot proiectul în 
integralitatea lui: 

-17 voturi pentru 
-5 voturi împotrivă 
 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cotizaţiei anuale pe care 

Municipiul Timişoara o plăteşte, în calitate de membru fondator, la Asociaţia 
„Timişoara Capitală Culturală Europeană” 

 
D-NA OLTEANU:  Iniţiez procedura de vot: 

-25 voturi pentru 
 

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
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Proiect de hotărâre privind anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei existente 
în sold la 31.12.2014 

 
D-NA OLTEANU:  Iniţiez procedura de vot: 

-22 voturi pentru 
 

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind încheierea  convenţiei între Consiliul Local al 

Municipiului Timişoara şi Asociaţia Centrul Regional de Integrare  Socială şi 
Dezvoltare Umană Areopagus 

 
D-NA OLTEANU:  Iniţiez procedura de vot: 

-25 voturi pentru 
-1 abţinere 

 
PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind încheierea Actului adiţional de prelungire a 
Convenţiei, anexă la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara   nr. 

217/26.05.2009  privind colaborarea între Consiliul Local al Municipiului  
Timişoara  şi Serviciul de Ajutor Maltez în România – filiala Timişoara 

 
D-NA OLTEANU:  Iniţiez procedura de vot: 

-25 voturi pentru 
 

 
 

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 17/23.01.2015 privind Planul de lucrări de interes local pentru 
repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social din Municipiul 

Timişoara, pentru anul 2015 
D-NA OLTEANU:  Iniţiez procedura de vot: 
-26 voturi pentru 
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PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a  
managementului Filarmonicii „Banatul” , Teatrului Maghiar de Stat Csiky Gergely, 

Teatrului German de Stat şi Casei de Cultură a Muncipiului Timişoara 
 

D-NA OLTEANU:  Iniţiez procedura de vot: 
25 voturi pentru 
 

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu persoanele fizice care au 

promovat examenul de atestare a calităţii de administrator de imobile 
 
D-NA OLTEANU:  Iniţiez procedura de vot: 
-25 voturi pentru 
 

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. WW2015-949/15.05.2015 a d-nei Ludnai Elena referitoare la 

plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 188/2015 – 
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal  “Locuinţe şi funcţiuni 

complementare”, Calea Urseni nr. 36, Timişoara 
 

D-NA OLTEANU: Aici trebuie să votăm dacă ne menţinem punctul de 
vedere. 

 Iniţiez procedura de vot: 
-20 voturi pentru 
-2 abţineri 
 
Trecem la ordinea de zi suplimentară. 
 

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Agendei manifestărilor culturale ale 

Casei de Cultură a Municipiului Timişoara aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 52/13.02.2015 
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D-NA OLTEANU:  Iniţiez procedura de vot: 
-24 voturi pentru 
-1 abţinere 
 

 
 

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare către Regia 

Autonomă de Transport a unui sistem municipal de transport public naval pe 
Canalul Bega din cadrul Proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane a 

malurilor Canalului Bega” 
 

DL. HERZOG: Întrucât e un proiect venit pe ultima oră, dacă poate să ne spună 
cineva ce predăm defapt către RATT? 
DL. PRIMAR:  Este dl. Director Goia aici. Vă rog să răspundeţi. 
DL. DIRECTOR GOIA:  Noi cred că avem capacitatea să facem acest lucru şi vă 
spun mai multe motive. Dvs ştiţi mai bine că până în 1997 am folosit canalul bega 
pentru transport persoane, chiar dacă era de agrement. 
DL. HERZOG:  Îmi cer scuze, revin cu întrebarea, ca să fiu foarte clar. Ce predăm 
către dvs? Dreptul de a face navigaţie pe Bega, sau ce predăm? 
DL. DIRECTOR GOIA:  Dreptul de administrare a sistemului de transport pe 
Canalul Bega. Transport public, care prin legea 92 este reglementat la alte 
transporturi. Avem cadrul juridic legal pentru predarea în administrare a sistemului 
de operare.  
DL. PRIMAR:  Mai adaug eu ceva, că nu s-a prea ştiut, se pare. Primăria 
Municipiului Timişoara este proprietarul Canalului Bega pe porţiunea oraşului. 
Până acum noi am trăit cu impresia, cel puţin cei care m-au sunat pe mine că nu e 
aşa. Am descoperit acum că primăria este proprietar şi administrarea o are Apele 
Române. Acum noi dorim să preluăm şi administrarea, din postura de proprietar, 
mai ales că dorim să introducem transportul în comun şi este un angajament asumat 
prin proiectul european pe care îl avem şi ţinând seama şi de istorie, RATT-ul a 
făcut lucrul acesta la un moment dat. 
DL. MOŞIU:  Vreau să profit de prezenţa d-lui director pentru a-l întreba acum 
dacă acest canal este dat în administrare primăriei? Ştiu că au fost discuţii şi este un 
draft de proiect privind regulamentul canalului. În actualele condiţii, mai este 
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valabil cel în discuţie? Se reiau discuţiile, este o altă comisie? Aveţi o idee despre 
cum va fi actualul regulament în actualele condiţii, având în vedere că este un punct 
foarte important pentru viitorul acestui canal. Ştiţi că până în anii 49, Canalul Bega 
făcea concurenţă la transportul în comun în oraş. Chiar au fost probleme pe tema 
aceasta. V-aţi gândit la un sincronism, la un paralelism la transportul pe Bega şi la 
cel public, mai ales regulamentul de circulaţie pe Bega dacă îl aveţi în vedere să-l 
modificaţi sau să-l dezvoltaţi. 
DL. DIRECTOR GOIA:  Acel regulament care a fost elaborat în urma cu câţiva 
ani este compatibil cu legislaţia care este în vigoare. Autoritatea Navală Română 
are reglementări precise pentru circulaţia pe canale. Noi vom respecta şi vom 
corecta acel regulament în sensul acesta, ca un sistem de operare de transport pe 
canale interioare, în cadrul municipiului Timişoara şi cu siguranţă acest regulament 
va suporta unele modificări. A fost în prima fază iniţiat pentru transport de 
agrement, dar acum fiind reglementat pentru sistem public de transport, ca un mod 
de transport public, reglementat prin legea 92, vom aduce toate modificările 
necesare pentru a respecta ceea ce impune Autoritatea Naţională Navală Română, 
care vine şi reglementează foarte clar această circulaţie pe un canal interior într-un 
municipiu. 
DL. MOŞIU:  Eu vă întrebam deoarece în 1992 România nu era în Comunitatea 
Europeană şi dacă îl puteţi cumva sincroniza pentru că au apărut motoare electrice 
şi alte mijloace de transport performante care cred că nu erau în regulamentele 
vechi, vorbesc de România, dar probabil că trebuie actualizat cu regulamentul 
european. 
DL. DIRECTOR GOIA:  Da şi vom ţine cont. Ştiţi că Autoritatea Navală Română 
a transcris şi chiar am verificat lucrul acesta, aproape toate recomandările şi 
directivele europene în materie de transport pe canalele interioare şi toate 
directivele care sunt la nivel de comunitate europeană şi nu sunt transcrise, clar că 
ne sunt obligatorii după tratatele pe care le-am semnat la aderarea la Uniunea 
Europeană şi le vom folosi pe acelea, iar legislaţia chiar dacă nu este reînnoită 
pentru canalele interioare, toate reglementările europene vor fi cu siguranţă folosite 
în acest regulament pentru exploatarea sistemului.  
DL. PRIMAR:  Cred că este foarte bună intervenţia domnului Moşiu referitoare la 
aceste aspecte. Privind folosirea motoarelor electrice, spre exemplu eu consider că 
ar trebui să încurajăm folosirea motoarelor electrice şi că vom adopta nişte reguli 
care să asigure nişte facilităţi. Nu ştim acum care, dar va veni momentul când va 
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trebui să vedem ce putem să asigurăm în termen de facilităţi pentru cei ce folosesc 
ambarcaţiuni cu motoare electrice. Din păcate, n-am mai putut schimba 
specificaţiile pentru aceste vaporetto pe care le achiziţionăm, pentru că erau 
aprobate în proiectul cu finanţare europeană, pentru că altfel eu mi-aş fi dorit ca 
aceste ambarcaţiuni să fie cu motoare electrice.  
DL. VICEPRIMAR DIACONU:  Completarea şi realizarea regulamentului de 
navigaţie este în ograda primăriei municipiului Timişoara, nu a regiei. Regia va 
putea face doar propuneri cu privire la sistemul public de transport, iar proiectul de 
astăzi este doar un proiect care să dea girul consiliul local că RATT se va ocupa de 
acest sistem, urmând ca el să fie predat odată ce este achiziţionat şi finalizat ca 
proiect, dar RATT trebuie să aibe siguranţa că ei vor fi cei care îl administrează şi 
ca atare să-şi pregătească din timp toate operaţiunile legate de acest lucru. 
D-NA OLTEANU:  Vă mulţumesc. Iniţiez procedura de vot: 

-23 voturi pentru 
DL. PRIMAR: Mai am o informare, pe care cred că am datoria să v-o fac. M-am 
adresat în data de 15 mai 2015 prin adresa SC 2015 – 12851, domnului prim 
ministru Victor Ponta în termenii următori: „Stimate domnule Prim Ministru, după 
cum cunoaşteţi, municipiul Timişoara este unul dintre cei mai mari contributori la 
bugetul centralizat al statului. Cu toate acestea, de-a lungul timpului, sub toate 
guvernările, el a fost mereu neglijat în privinţa alocărilor de fonduri din acest buget. 
La ora actuală Timişoara este în plină schimbare în bine, rulând un număr 
important de proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă, dar şi numeroase 
proiecte susţinute din bugetul local. Unele obiective, însă nu sunt eligibile pe 
fonduri europene şi comportă costuri peste capacitatea de susţinere din bugetul 
local. Un astfel de obiectiv este un nou stadion. Stimate d-le prim ministru, 
Primarul informează consiliul local asupra unui demers. Cunoaşteţi foarte bine 
pasiunea timişorenilor. 

Nu găsiţi nimic critic d-le Simonis. Eu respect statul de drept. 
DL. SIMONIS:  Aş vrea să spun şi eu ceva. Pot şi eu vorbi? 
DL. SECRETAR.  Nu-l mai întrerupeţi pe dl. Primar, d-le Simonis, nu mai fiţi atât 
de obraznic! 
DL. SIMONIS:  Vreau şi eu să spun ceva. Mă lăsaţi şi pe mine să spun ceva după 
dl. Primar? Am şi eu două interpelări dacă îmi daţi voie. 
DL. PRIMAR:  Haideţi că nu sunteţi în Paris, sau pe unde mai spunea dl. Cojocari, 
nu la Operă nici într-un caz. 
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DL. SIMONIS:  Dar mă duc la Paris destul de des. Eu nu îmi permit să merg în 
Maroc şi nici în Singapore, nu ma duc nici în Dubai şi nici nu vorbesc de 3000 de 
euro pe lună. 
DL. PRIMAR:  Ştim bine ce aţi făcut în Paris. 
DL. SIMONIS:  Nu ştiu ce am făcut. Eu vă spun că nu am vorbit de 3000 de euro. 
DL. PRIMAR:  În cei 7 ani de acasă nu ştiu ce aţi făcut, dacă nu aţi învăţat atât 
încât să respectaţi o intervenţie a cuiva. De altfel, de la unul ca dvs nu ne putem 
aştepta la altfel de conduită. Din nou îl rog pe dl. Cojan să supravegheze nu numai 
aceste obiective ci ştie dânsul ce mai are de supravegheat. 
D-NA OLTEANU:  Vă rog frumos să încheiem cu jignirile.  
DL. PRIMAR: Revin. „Cunoaşteţi foarte bine pasiunea timişorenilor pentru sport, 
în general şi pentru fotbal în special. Timişoara, al treilea oraş al ţării după 
populaţie, reşedinţa unuia dintre cele mai mari judeţe ale ţării şi capitală informală 
a unei mari regiuni istorice, resimte la ora actuală stringent lipsa unui stadion 
modern şi de capacitate, pe măsura dimensiunii actuale şi estimate pentru viitor a 
oraşului şi a regiunii. E de prisos să adaug, fiind deja un lucru cunoscut că echipa 
de fotbal a Timişoarei, susţinută de Primăria Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, 
Universitatea Politehnica Timişoara din postura de parteneri exclusivi în clubul de 
tip asociaţie non – profit, tocmai a promovat matematic în Liga 1 şi va avea pentru 
viitorii ani obiectivul de a reprezenta România în Cupele europene. Mai fac 
menţiunea, chiar dacă lucrul e prea bine cunoscut, că un stadion modern serveşte şi 
pentru găzduirea unor spectacole, cultural artistice de mare anvergură, solicitate de 
timişoreni, şi care cu certitudine ar avea o largă audienţă naţională şi internaţională, 
mai ales dat fiind că Timişoara este amplasată în mijlocul unei regiuni cu o 
mulţime de capitale pe o rază de 600 de km. Vă rog să aveţi în vedere cele de mai 
sus şi să includeţi în Planul Naţional de Investiţii pentru perioada imediat 
următoare finanţarea construirii unui nou stadion cu 30000 până la 40000 de locuri 
la Timişoara. Menţionez că Municipiul Timişoara este dispus să-şi asume o 
contribuţie neneglijabilă de ordinul milioanelor de euro la investiţie, de la bugetul 
local. Solicitarea noastră are în vedere şi faptul că pentru alte oraşe, cum ar fi 
Craiova, Bucureşti şi Târgu Jiu există astfel de proiecte asumate de Guvernul 
României, lucru pe care îl respectăm şi salutăm. Cu stimă şi încrederea că cel mai 
mare contributor la bugetul de stat, după capitală, va beneficia de un just tratament 
din partea dvs rămânem în aşteptarea răspunsului dvs.” 
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Eu cred că în jurul acestui demers ar trebui să fim solidari cu toţii indiferent 
de opţiunea politică. La fel cum cred că ar trebui să fim solidari vis a vis de alte 
obiective care sunt de natură administrativă şi sunt pur pentru binele oraşului. 
Confruntarea politică e confruntare politică, dar centura oraşului, stadionul şi multe 
alte obiective sunt pentru oraşul în sine şi pentru cetăţenii oraşului şi cred că aici n-
ar trebui să luptăm între noi ci să susţinem împreună astfel de demersuri. Vă 
mulţumesc. 

D-NA OLTEANU:  Domnule Primar, vă mulţumesc pentru informare. Ne 
bucurăm pentru promovarea echipei de fotbal în Divizia A, salutăm şi demersul pe 
care l-aţi făcut dvs şi cu siguranţă veţi găsi solidaritate în sprijinirea acestui demers, 
însă ceea ce pot să vă spun în încheierea acestei şedinţe, este prima pe care am 
prezidat-o de când sunt consilier local, este o dezamăgire la câte jigniri s-au putut 
auzi în această zi, în această sală. Îmi pare rău, nu pentru asta am fost aleasă 
consilier local şi sper ca în viitor, în Consiliul Local să ne desfăşurăm cu 
operativitate mersul lucrărilor. Vă mulţumesc. O zi bună! 
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