ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi 28.09.2012 cu ocazia şedinţei extraordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Preşedinte de şedinţă –Dl. GRINDEANU SORIN
Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi 25
Au absentat : Dl.Orza Adrian si dl. Dimeca Radu;
Din partea executivului participă: Dl. secretar Ioan Cojocari, domnul
viceprimar Sorin Grindeanu, domnul viceprimar Dan Diaconu .
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1045 din 12.09.2012
ORDINEA DE ZI:
ANEXA
LA DISPOZIŢIA NR.1093
DIN DATA DE 24.09.2012
1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din
data de 14.09.2012.
2. Interpelările consilierilor municipali.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara
pe anul 2012.
4. Proiect de hotărâre privind recunoaşterea şi însuşirea hotarelor administrativteritoriale ale Municipiului Timişoara cu unităţile administrativ-teritoriale
învecinate:Dumbraviţa, Ghiroda, Moşniţa Nouă, Giroc, Şag, Sînmihaiu Român,
Săcălaz, Dudeştii Noi şi Sânandrei.
5. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Municipiului Timişoara.
6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului
Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în
Timişoara, B-dul Republicii nr.12, înscris în C.F. nr. 426219, nr. Top 426219.
7. Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului
Local nr. 182/24.04.2012 privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului
Local nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu
finanţare internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 83/2011.

1

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de
funcţii ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de
Funcţii ale Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2011
privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă
dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 şi Legii nr.
79/1997.
12. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C. RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului constitutiv al S.C.
INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat cu
Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec cu sediul în Bucureşti.
15. Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeţelor şi dezlipirea imobilelor situate
în str. Gheorghe Lazăr cu număr topografic 1072/2/1 înscris în C.F. nr. 404758
Timişoara, număr topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/1 înscris în C.F. nr. 404766
Timişoara, număr topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/2 înscris în C.F. nr. 404994
Timişoara, număr topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/1 înscris în C.F. nr. 404763
Timişoara.
16. Proiect de hotărâre privind atribuire nr. Cadastral pentru parcela de teren în
suprafaţă de 1881 mp ce nu deţine Carte Funciară, situată în intravilanul
Municipiului Timişoara, zonă industrială, zona Calea Şagului.
17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
65/03.08.2012, referitor la încheierea unui contract de împrumut de folosinţă
(comodat) pentru Baza de antrenament a Stadionului „Dan Păltinişanu”.
18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr.118/27.03.2012 privind modificarea si extinderea suprafetelor din contractele
de concesiune ale medicilor ce functioneaza in cadrul imobilului din Timisoara,
str.Teiului nr.7, precum si a Casei de Pensii a judeţui Timis.
19. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze cu Ordinul
Călugariţelor de la Notre-Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara,
Contractele de închiriere pentru imobilele în care se desfăşoară activitatea
unităţilor de învăţământ – Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul
Teoretic „D. Obradovici” şi Colegiul Tehnic de Vest.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a
terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Zbegan
Gheorghe.
21. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului din Timişoara, str.
Războieni nr.2, din clădire şcoală, în sediu pentru Direcţia Poliţiei Locale
Timişoara.
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22. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Hînciu
Mihaela Corina, chiriaşă a ap.14 din str. Miloia Bl. B7, respectiv Rionesei Elena,
chiriaşă a ap.28 din str. Miloia Bl. B1 sc.A.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a Analizei cost-beneficiu pentru obiectivul de investiţii „Creşterea
calităţii serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi
Pneumoftiziologie Victor Babeş”.
24. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara P-ţa
Crucii nr. 5.
25. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str.
Mercur nr. 4.
26. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str.
Gheorghe Şincai nr.11.
27. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1447/2003
pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din
Timişoara, Calea Buziaşului nr.28, încheiat cu S.C. APOTHECARIA S.R.L.
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului
Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Centru de zi pentru
îngrijirea copiilor„ în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 –
Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: „Poli de creştere”.
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 407/13.12.2011 privind aprobarea
proiectului
REABILITARE
CLĂDIRE
PENTRU
PERSOANE
ÎN
DIFICULTATE, a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu,
precum şi a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în
vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional
2007-2013 aferent Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor
– poli urbani de creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – Planuri integrate
de dezvoltare urbană, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
30. Proiect de hotărâre privind
acceptarea donaţiei Societăţii Comerciale
„CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS” S.R.L. Timişoara.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru
atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului
Timişoara.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea
scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale neachitate
în termen constând în impozit/taxă pe clădire şi/sau impozit/taxă pe teren datorate
bugetului local de câtre întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a
municipiului Timişoara.
33. Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente
impozitului pe clădire şi teren datorat de asociaţii şi fundaţii.
34. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei din bugetul local în
vederea organizării unor evenimente cu oraşul Rueil-Malmaison din Franţa.
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35. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.
123/27.03.2012 privind acordarea de burse şcolare pentru elevii din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat.
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la
iluminatul public în municipiul Timişoara – zona de sud.
37. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Timişoara nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului
local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism
şi amenajare a teritoriului”.
38. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
„CONSTRUIRE BIROURI ÎN REGIM S+P+5E+Er”, str. Simion Bărnuţiu nr.
32, Timişoara.
39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Demolare
parţială, reamenajare, extindere şi schimbare destinaţie din anexa în locuinţa 2 ap.
în regim de înălţime S+P+2E”, str. Timocului nr. 23, Timişoara.
40. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi
Clubul Sportiv Studenţesc Medicina Timişoara.
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi , cu excepţia pct. 40 , au
fost
iniţiate de Primarul Municipiului Timişoara – domnul NICOLAE ROBU.
Proiectul de hotărâre înscris la pct. 40 a fost iniţiat de domnul consilier
ŢOANCĂ RADU.

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind modificarea reprezentantului Municipiului
Timişoara pentru semnarea Contractului de Asistenţă Tehnică pentru
proiectul: „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi
canalizare în judeţul Timiş”.
2. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 432457
şi trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat
al Municipiului Timişoara, a suprafeţei de 1176 mp.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare
între Municipiul Timişoara şi S.C. URSUS BREWERIES S.A
4. Adresa nr. SC2012 – 022768/26.09.2012 a Instituţiei Prefectului Judeţul
Timiş referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva următoarelor
hotărâri: Hotărârea Consiliului Local nr. 50/24.07.2012 – privind aprobarea
asocierii dintre Municipiul Timişoara şi structuri sportive cu secţii de
discipline sportive individuale şi acordarea contribuţiei financiare pentru
susţinerea activităţii sportive pe semestrul al II-lea al anului 2012; Hotărârea
Consiliului Local nr. 83/03.08.2012 – privind creşterea veniturilor Primăriei
Municipiului Timişoara prin vânzarea unor spaţii disponibile şi concesionarea
în toate parcurile importante a unor suprafeţe pentru terase şi Hotărârea
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Consiliului Local nr. 84/03.08.2012 – privind creşterea veniturilor Primăriei
Municipiului Timişoara şi a calităţii serviciilor către populaţie.
5. Adresa nr. SJ2012 – 7112/27.09.2012 a Serviciului Juridic referitoare la
acţiunea formulată de Instituţia Prefectului Judeţul Timiş
împotriva
Hotărârii Consiliului Local nr. 267/26.07.2012 privind investiţiile de peste
1 milion de euro, dosar nr. 712/2012, cu termen de judecată 21.11.2012, în
vederea angajării unui apărător.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor
la transportul public în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului
Timişoara pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia
Autonomă de Transport Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 421/13.12.2011 şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.
26/07.02.2012.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului local multianual pentru
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, incluse în baza de
date a Primăriei.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea imobilelor inventariate pe principalele
artere ale oraşului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile
prin Programul Operaţional 2007 – 2013, Axa prioritară 1, Domeniul de
intervenţie 1.2 – Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de
locuinţe.
9. Proiect de hotărâre privind oportunitatea demarării unui proiect de parteneriat
public – privat.
10. Informare Poli.
11. Proiect de hotărâre privind transmiterea Căminului Internat I al Colegiul
Tehnic „ Regele Ferdinand I” situat în Timişoara, str. Renaştri 24, înscris în
CF nr.407030, cu nr cad. 407030, top nr.4545/1/1/1/3/1/2, proprietatea publică
a municipiului Timişoara, din administrarea Consiliului Local al Municipiului
Timişoara în administrarea Consiliului Judeţean Timiş.
Dl. GRINDEANU: Bună ziua. V-aş ruga să ocupaţi loc. Înainte de a intra în ordinea de
zi dau cuvântul d-lui primar pentru a ne spune despre introducerea unor noi puncte pe
ordinea de zi şi retragerea punctului 4 şi o informare a d-lui primar legată de clubul
POLI.
Dl. PRIMAR: Bună ziua. Aş propune să eliminăm punctul 4 de pe ordinea de zi. Proiect
de hotărâre privind recunoaşterea şi însuşirea hotarelor administrativ-teritoriale ale
Municipiului Timişoara cu unităţile administrativ-teritoriale învecinate:Dumbraviţa,
Ghiroda, Moşniţa Nouă, Giroc, Şag, Sînmihaiu Român, Săcălaz, Dudeştii Noi şi
Sânandrei. Pe motiv că nu am primit încă protocolul semnat de la toate unităţile
administrativ - teritoriale cu care avem astfel de probleme de grăniţuire. Pe de altă parte
vă propun să acceptaţi pe ordinea de zi pe lângă cele 40 de puncte care v-au fost făcute
cunoscute încă o serie de 10, veţi vedea că toate sunt de urgenţă şi unele din ele foarte
importante. Era cu neputinţă să fie pregătite materialele la timp şi pentru acestea. Un
exemplu ar fi programul de eficientizare energetică şi Timişoara trebuie să acceseze cât
mai multe fonduri pe acest program. Am pregătit documentaţiile pentru reabilitarea
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termică a 202 blocuri, această acţiune este încă în derulare, iar acest lucru s-a făcut în
timp record pentru 140 de blocuri. Pentru restul cotinuă procesul şi sperăm să fie toţi
cetăţenii de acord ca blocul lor să intre în acest program. Dacă nu sunt de acord toţi
aceştia vom continua cu alte blocuri pentru care se va întocmi documentaţia dar care nu
mai sunt într-o gândire unitară. Aceste proiecte pot aduce Timişoarei un plus de eficienţă
energetică şi o îmbunătăţire substanţială a aspectului, că vom avea şansa să amenajăm
blocurile într-un concept unitar şi de colorit şi de stil al faţadelor pe principalele artere ale
oraşului. Dar vom avea grija la tot ce rezultă în urma acelor intervenţii. Mai avem o
informare privind clubul Poli aşa cum ne-am angajat că vom face în fiecare lună.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot ordinea de zi în forma propusă de către dl. Primar.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -23 voturi pentru
- 1 vot impotriva
Dl. Staicu prezintă Informarea privind Clubul ACS POLI Timişoara conform Raportului
de activitate pe perioada iulie-august-septembrie 2012 anexat la procesul verbal.
Dl. PRIMAR: A fost extrem de greu ca într-un timp scurt să se construiască un club cu
o structură complexă dar nu încărcată, pentru că e structură de club competitiv luată după
modelul marilor cluburi, s-a constituit un lot de 26 de jucători. S-au făcut plăţi de salarii
către jucători şi echipa tehnică cu anticipaţie dar nu pentru restanţele de la vechiul club de
la Iancu. Aceşti oameni erau în nevoie şi noi le-am plătit drepturile pentru perioada cât au
activat în clubul nostru dar le-am dat avans şi lichidare. S-a reuşit şi achiziţionarea de
echipament bun, de exemplu acel autocar, vestiare. Sunt mulţumit că echipa deşi nu a
avut timp să exerseze o strategie tehnico-tactică a obţinut rezultate foarte bune în
condiţiile unor meciuri foarte grele.
Dl. GRINDEANU: Un scurt anunţ făcut de reprezentanţii echipei de rugby. Avem şansa
după 40 de ani să avem o campioană la rugby.
Dl. SORIN DODA: Vă mulţumim pentru sprijinul acordat în acest an şi pentru ajutorul
nesperat pe care l-am primit de la dvs. Şi vă invităm Duminică la ora 16 să fiţi alături de
noi la semifinala cu Farul Constanţa care se va desfăşura pe Stadionul Răşcanu. Sper să
ajungem în finală şi să vă invităm la Bucureşti. Vă mulţumesc!
PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:
Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din data
de 14.09.2012.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -25 voturi pentru
PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:
Interpelările consilierilor municipali.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot luarea la cuvânt a d-lui Nicu Vlad pentru o prezentare
scurtă.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -22 voturi pentru
- 1 vot impotriva
- 1 abtinere
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Dl. NICU VLAD: Bună ziua onorată asistenţă. Am încercat în cei 8 ani de activitate
având în vedere că peste câteva zile este ziua internaţională a persoanelor vârstnice şi am
dorit să vă prezentăm un site al acestei activităţi. Am creeat parteneriate cu şcolile în
fiecare an. Arta ştiinţa voluntariatul cultura munca au fost principiile noastre cu care am
creeat momente care au evidenţiat activitatea Timişoarei ca un oraş care trebuie să devină
capitala culturală europeană, pe care o dorim mai frumoasă mai curată mai liniştită. O
invit pe tânăra elevă de la Colegiul Economic să vă prezinte site-ul nostru. Vă
mulţumesc.
INTERPELĂRI
DL. GRINDEANU: Vă rog să vă înscrieţi la cuvânt, dacă aveţi interpelări.
DL. JICHICI: Aş dori să semnalez o situaţie legată de organizarea evenimentelor
din Parcul Rozelor din Municipiul Timişoara şi aş dori să solicit impunerea unor condiţii
mai severe comercianţilor care sunt prezenţi la aceste evenimente, condiţii referitoare la
păstrarea curăţeniei în zona în care îşi amplasează chioşcurile. În urma evenimentelor
recente au rămas pe trotuar şi pe şosea pete uriaşe de ulei şi strada şi zona practic arată ca
şi după război. Din păcate, se pare că acei comercianţi care oferă tot felul de produse
preparate acolo pe loc nu au suficientă grijă să nu producă asemenea deversări de
substanţe care lasă urme aproape de necurăţat pe carosabil respectiv pe trotuar şi de
asemenea aş dori să atrag atenţia că aproape jumătate din stâlpii de iluminat public ai
străzii nu funcţionează, mă refer la becuri care sunt probabil sunt arse, iar în momentul
când evenimentele se finalizează, de regulă spre miezul nopţii, defluirea traficului şi a
oamenilor care participă la acele evenimente este destul de serios îngreunată.
În al doilea rând aş dori să specific public faptul că este prima dată după aproape 4
ani şi jumătate de mandat când am obţinut o rectificare de buget în format electronic. Îi
mulţumesc domnului Primar că s-a ţinut de promisiunea pe care a făcut-o la începutul
mandatului şi vreau să semnalez că în sfârşit am intrat într-o zonă de normalitate, ca şi
consilieri locali putem în sfârşit să analizăm la modul foarte serios şi eficient rectificările
de buget.
DL. ŢOANCĂ: Am patru probleme scurte, care sunt şi scrise, sunt probleme de
restanţe cronice administrative în Timişoara, nu îmi aparţin, îmi permit doar să le enumăr,
sunt ale profesorului universitar dl. Bratu Emanuel.
Prima problemă vizează poluarea masivă în zona de nord a oraşului, de la firma
Continental, cea de-a doua se referă la cozile kilometrice tot din zona de nord a oraşului
zona Lipovei, cea de-a treia învăţământul de dimineaţă la Liceul Lenau dacă e posibil de
anul viitor şi cea de-a patra oportunitatea unei colaborări dintre Primăriei şi UMF Victor
Babeş. Domnul Primar le veţi primi în scris şi sigur în timp aceste probleme vor găsi o
rezolvare. Mulţumesc.
DL. SANDU: Primul punct se referă la o hotărâre a consiliului local din 2010 care
viza sprijinirea accesului producătorilor din judeţul Timiş în pieţele agro – alimentare de
pe raza municipiului Timişoara. Din păcate cu toate că de hotărârea respectivă ar fi
beneficiat întreaga populaţie a Timişoarei, având acces la legume şi fructe proaspete,
autohtone, din zonă, văd că nu se întâmplă nimic în acest sens. Această hotărâre ar fi
sprijinit şi locuitorii şi producătorii agricoli din jurul oraşului aş dori să ştiu pe când
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putem miza totuşi pe o primă acţiune în acest domeniu pentru că, repet, este ceva ce ne
interesează pe toţi şi de această măsură ar beneficia întreaga populaţie a oraşului.
Al doilea punct se referă la modul în care este semnalizată circulaţia rutieră în
municipiul Timişoara. Avem foarte multe semnale de la cei care vin mai rar în oraş, că se
descurcă extrem de greu într-un oraş mare, aşa cum este Timişoara. Practic în momentul
în care se pătrunde în oraş din diferite direcţii nu este semnalizată suficient de bine ieşirea
către un punct de interes şi aici ar trebui luate în considerare traseele cele mai importante
şi verificat modul în care la fiecare intersecţie un conducător auto poate fi direcţionat spre
direcţia optimă.
De asemenea am constatat şi aici doresc să pun doar o întrebare, să cunosc mai bine
situaţia, au apărut de mai multă vreme în intersecţiile principale din oraş o serie de
indicatoare care ne direcţionează către un obiectiv pur comercial de pe raza municipiului
Timişoara. Este vorba despre un complex comercial, despre un hypermarket alimentar.
Aş dori să ştiu dacă aceste unităţi achită o taxă către municipiu pentru reclama care li se
face şi pentru direcţionarea către unităţile proprii, dacă aceste panouri au fost
confecţionate pe banii contribuabililor sau pe banii acestor unităţi şi care este perspectiva.
DL. GRINDEANU: Mulţumesc, la câteva dintre ele veţi primi răspuns scris, cu
semnalizarea pot să vă dau dreptate pe câteva trasee, pe altele probabil că e mai bine
semnalizat. La celalat punct tot ce înseamnă autorizaţie şi reclame în oraş o să primişi în
scris de la reprezentanţii noştrii pentru că sunt reclame pe anumiţi stâlpi care nu aparţin
de municipalitate, sunt de RATT, de ENEL, nu ştiu cazul la care vă referiţi.
DL. SANDU: Mă refeream strict la indicatoare rutiere.
DL. GRINDEANU: Eu am trecut la cealaltă problemă, legată de plata acelei
reclame, veţi primi în scris de la reprezentanţii noştrii.
DL. CIUHANDU: Am şi eu câteva probleme. Prima este legată de accesul dinspre
Dumbrăviţa spre Timişoara. Întâmplător, circul zilnic, de multe ori în zona respectivă şi
dimineaţa e o problemă să ajungi din zona Dumbrăviţa până în centru. Deci dimineaţa de
la ora 7,20 coada este la capătul Dumbrăviţei, pe Calea Lipovei, ori pe Popa Şapcă ori pe
Calea Aradului. Cred că ar trebui găsită o soluţie, una rapidă poate ar fi să micşorăm
puţin sensul de la capătul Căii Lipovei şi în imediata posibilitate să se mute cei doi stâlpi
de înaltă tensiune, asta probabil durează câteva luni de zile, ca să lărgim la 4 benzi
intrarea pe Calea Lipovei concomitent cu lărgirea străzii Popa Şapcă, inclusiv viaductul şi
apoi Jiul pentru că la BCR sau la Clinici sau la Punctele Cardinale se blochează absolut
tot. Traficul până la 8,30 e infernal.
Dacă tot am ajuns la partea de interpelări cred că ar trebui să acordăm o atenţie
deosebită intrărilor din oraş. Pe Calea Torontalului, s-a lărgit şi arată mai bine, am văzut
că şi sensul giratoriu de la capătul Căii Torontalului, unde e o problemă din nou mare,
dimineaţa la fel traficul e dincolo de Parcul Industrial al Consiliului Judeţean şi iarăşi
cred că nu e ok, plus că sunt foarte multe accidente acolo. Dacă vii noaptea şi nu ştii rişti
să te duci pe sensul celălalt pentru că e într-adevăr o problemă.
Dl. Ţoancă a amintit deja, pentru mine în calitate de părinte e o adevărată problemă
cursurile de dupăamiază şi mă gândesc că majoritatea părinţilor. Adică nu avem spaţii,
numărul de copii s-a redus, tot asta aud că sunt tot mai puţini copii în România, dar
cursurile la unele şcoli se fac de dupăamiază. Ridic problema pentru că în cazul meu se
ocupă soţia de chestia asta, dar mă gândesc că cei care lucrează cum îşi duc copiii, cum îi
iau, ce se întâmplă cu copiii respectivi, mai ales dacă nu stau chiar în centrul oraşului şi
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vin dintr-o zonă mai periferică. Deci cred că ar trebui să ne preocupe, să găsim până la
urmă o concentrare în aşa fel încât să dăm acestor copii posibilitatea să meargă de
dimineaţă pentru că altfel cred că e destul de greu.
O altă problemă, în urmă cu vreun an de zile am dat o hotărâre de consiliu local
prin care în general toate terenurile din Timişoara care sunt sau nu proprietate a
municipiului Timişoara să fie curăţate de proprietar, îăngrădite şi am dat şi un termen. Eu
sunt curios dacă cineva s-a mai ocupat de atunci de hotărârea respectivă şi acum profit că
e dl. director aici şi ştie care e atitudinea mea vis a vis de amenzi nu sunt eu omul care să
pun accentul pe amenzi, dar chiar am văzut în continuare terenuri care nu s-au îngrădit,
sunt în aceeaşi stare şi mă îndoiesc că persoanele respective au fost sancţionate la vremea
respectivă. Poate şi colegul meu Ciprian Jichici îşi aduce aminte că era vorba de
autorizaţia de îngrădire şi am atras atenţia că sunt multe suprafeţe de teren ale
municipalităţii şi nu vom avea bani să le îngrădim aşa cum am prevăzut în acel proiect de
hotărâre şi sancţiunile trebuiau să curgă una după alta. Aş aduce în atenţie cel puţin
intratrea de pe Calea Torontalului unde amintea că e nevoie de un sens, pe partea dreaptă
, pe centură, pe stânga, sunt mormane de pământ de ani de zile şi chiar e intrarea dinspre
Ungaria. Măcar acolo la intrările dinspre străinătate să arătăm mai bine.
O altă problemă e legată de cablurile de pe stâlpii din oraş. S-a înfiinţat la un
moment dat o comisie, în urmă cu vreun an de zile, în care erau reprezentanţi ai
societăţilor comerciale care se ocupă de cablurile respective, s-a început un demers, cred
că s-a întrerupt pentru că nu se întâmplă absolut nimic şi poate ar fi cazul să iniţiem un
proiect de hotărâre în comun şi la tot ceea ce înseamnă reabilitare pe anul viitor, unde nu
există deja lucrări începute tot cablajul să fie subteran ca să încercăm să scăpăm încet
încet de modul în care arată acum, intersecţiile sunt cu cabluri, cu aparatură, arată urât.
Mai am o întrebare pentru domnul viceprimar, de la un cetăţean care locuieşte pe
strada Cloşca. Acolo se reabilitează toată strada şi am înţeles că nu ar prea mai exista
locuri de parcare. Cetăţeanul stă chiar în dreptul unde s-a mutat acuma staţia de autobuz
şi nu mai are nici cum să se dea jos din maşină, ei nu au curte şi se întreabă ce vor face ei
care stau pe Cloşca, în condiţiile în care nu mai au unde să îşi parcheze maşinile.
DL. PRIMAR: Încerc să dau un răspuns care are un grad de cuprindere mai larg
puţin, decât strict la problemele ridicate. Într-adevăr sunt dificultăţi mari de intrare în
oraş, la orele de vârf, aşa cum s-a spus şi de pe Calea Lipovei şi din alte locuri din oraş şi
de peste tot şi de pe Calea Buziaşului. Tot ce aţi propus dvs domunle consilier Ciuhandu
să ştiţi că este deja lansat. Am fost la faţa locului cu dl. Viceprimar, cu dl. Director Chiş
Culiţă, cu alţi membrii ai echipei noastre să vedem ce e de făcut şi e iniţiată şi lărgirea la
4 benzi a acelei artere şi mutarea stâlpilor şi lărgirea sensului giratoriu pentru că se poate.
Nu mai intru în detalii tehnice, e în lucru totul. Am avut discuţii legat de Calea
Torontalului. Acolo am avut discuţii cu Direcţia de Drumuri Naţionale şi cu dl. Director
Ambruş şi ne-am înţeles foarte bine, am convenit asupra unor măsuri de ajustare, pentru
că este absurdă situaţia din teren la ora actuală şi vom face ca intrarea de pe Calea
Torontalului să fie aşa cum trebuie şi să asigure securitate şi fluenţă şi normalitatea până
la urmă. În privinţa programului şcolar suntem foarte nemulţumiţi că spaţiile de
învăţământ nu sun utilizate raţional. Sunt şcoli care au spaţii excedentare, unele sunt în
paragină, altele găzduiesc diverse activităţi ale unora sau altora, în timp ce alte şcoli au
deficit de spaţiu şi pe cale de consecinţă programul lor şcolar este în două schimburi. Nu
putem acum pentru primul semestru să rezolvăm problema, dar la anul nu vom mai
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concepe să existe undeva în Timişoara şcoală în două schimburi, încercăm chiar pentru
semestrul doi să găsim soluţii pentru toate şcolile. Poate nu vom găsi pentru toate, dar în
orice caz din semestrul doi vom reduce mult numărul celor care mai învaţă dupăamiaza.
E absolut inacceptabil şi în context mai menţionez şi faptul că la fel de inacceptabil este
ca în timp ce per ansamblu avem spaţii excedentare noi să mai plătim sume importante
drept chirie. Vom rezolva şi această problemă, dar iarăşi nu se poate decât începând cu
noul an şcolar.
Da, terenurile trebuie curăţate, s-au făcut notificări către toţi proprietarii, sau în
orice caz dorinţa a fost să se facă către toţi proprietarii care au terenuri sau clădiri în
paragină, aţi putut remarca şi unele consecinţe pozitive vizibile, pe Calea Aradului, unde
era acea clădire care a aparţinut miliţiei în perioada comunismului şi care era o ruşine
pentru Timişoara, în urma presiunilor pe care noi le-am făcut proprietarul a vândut-o, a
fost preluată de altcineva care a şi început amenajarea şi eu cred că în vreo 2-3 săptămâni
va fi şi gata lucrarea. Eu am fost acolo acum vreo 10 zile şi era în stare avansată de
renovare a clădirii şi toată zona e igienizată, e făcută civilizat pentru a nu ne mai fi ruşine
cu ce se vede la prima intrare pe poarta dinsper vest în Timişoara. Trebuie să continuăm,
s-au dat amenzi foarte multe, fiindcă vă puneaţi această întrebare, să fiţi convinşi că s-au
dat amenzi foarte multe, însă din păcate cam toţi ce amendaţi imediat sesizează
instanţaagăţându-se de diverse chichiţe, dar au fost şi încasări destule.
În privinţa cablurilor lucrurile suntepe cale a se rezolva. În orice caz, nu se mai face
nici o lucrare de reabilitare fără a se prevedea în subsol şi tubulatură pentru introducerea
de cabluri. Este un lucru deja stabilit, deja aplicat. Vrem ca în curând să dispară şi
ultimele cabluri de pe strada Mărăşeşti, majoritatea au şi dispărut, pentru a avea o stradă
fără cabluri aeriene în sfârşit. Va trebui, printr-o hotărâre de consiliu local în perioada
următoare să stabilim nişte tarife de închiriere a acelei tubulaturi pentru că deja se pune
problema să şi punem ideea în practică.
DL. MOŞIU: Domnule Primar, ştim că sunteţi un observator atent al istoriei şi a
culturii timişorene şi aş vrea să vă aduc aminte pe această cale că în urmă cu câţiva ani a
apărut unul din primele volume, la iniţiativa mea, scrise de domnul profesor Haţegan,
respectiv premierele timişorene. Aş vrea să fac amintire de câteva obiective din oarş care
cred eu şi sunt convins că şi dvs merită mai multă atenţie, respectiv monumentul Sfintei
Treimi, care este construit în jur de 1740 şi adus în Timişoara de la Viena pe o cale cred
că destul de futuristă şi respectiv pe Dunăre şi ulterior pe Canalul Bega. Monumentul, în
urma unor interpelări a fost acum renovat, dar din păcate nu este pus în valoare noaptea.
Nu este iluminat, au existat două reflectoare care au fost recuperate de anumite persoane
şi cred că ar merita nişte proiectoare cu protecţie la umiditate şi de trafic pentru a se evita
deteriorarea lor. Următorul obiectiv ar fi Podul Decebal, de care v-am amintit acum 2 luni
şi la care ne-am adus şi noi contribuţia prin personalizarea lui cu grafitti, inclusiv se face
amintire la echipa Poli şi la însemne naziste. Şi acum 2 luni am mai făcut o interpelare,
dacă vă aduceţi aminte, este un pod care reprezintă o prioritate în 1909 din punct de
vedere tehnic, cea mai mare deschidere de grinzi armate şi cu toate că foarte mulţi
concetăţeni maliţioşi spun că e un pod imperial şi nu îi prea interesează, respectivul
proiectant s-a născut la recaş, deci are o anumită legătură şi cu românii. Podul respectiv
ar trebui să fie iluminat, a fost iluminat, dar actualmente cred că 2 becuri nu funcţionează.
Următorul obiectiv, Parcul Coronini, care este cel mai vechi parc din oraş din 1859, sau
Parcul Regina Maria al cărui nume a fost schimbat de vechiul regim în Parcul Poporului.
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Parcul a fost inaugurat în urmă cu un an, prin mai, intrarea în parc în sine, reprezintă un
simbol pentru revoluţia română. După cum ştiţi în 17 decembrie s-a jertfit prima victimă,
doamna Popescu Rozalia. Respectiva intrare, nu ştiu dacă a fost recepţionată sau nu, este
incompletă. Pe cei doi stâlpi lipsesc stemele oraşului, iar lampadarul din mijloc a rămas o
tristă amintire şi în urma lui au rămas cred că 3 lanţuri, unul din ele, restauratorul sau
constructorul a reuşit să-l smulgă şi probabil reprezintă un model pentru anumite
obiective din altă parte a oraşului. Lampadarul lipseşte cu desăvârşire. Eu am la mine şi
am să vă arăt o carte poştală imediat după inaugurare, ca să putem reconstitui acest
obiectiv, care a reprezentat şi reprezintă ceva, fiind primul parc al oraşului.
Altă doleanţă ar fi legată de strada Ungureanu, o stradă foarte importantă pentru
promenadă, care nu este iluminată, sau în orice caz este foarte slab. Puteţi verifica. Aş
dori să vă întreb dacă aveţi cumva un proiect vis a vis de actuala administraţie, că cea
veche am văzut cum a administrat monumentele istorice, de a împiedica distrugerea sau
neglijarea acestor obiecte. E inexplicabil, avem aşa o furie proletară vis a vis de
obiectivele istorice, care ar putea face cinste oricărui oraş civilizat. Noi le neglijăm de 22
de ani.
DL. PRIMAR: Vă dau o veste bună. Astăzi am şi dat undă verde pentru iluminarea
artistică a monumentelor celor mai importante, inclusiv cel al Sfintei Treimi. Legat de
Podul Decebal avem o acţiune mai largă, eu consider că denumirile podurilor nu sunt
stabilite astfel ca măcar noi timişorenii să ştim care e podul cutare. Trebuie să discutăm,
să luăm acest subiect într-o analiză, eu am şi declanşat-o şi sigur să promovăm o hotărâre
de consiliu care să stabilească denumirile podurilor. Unele, evident, vor rămâne aceleaşi,
altele probabil veţi fi de acord şi dvs că nu sunt cele mai potrivite. Imediat după ce facem
asta va trebui să prevedem câte o placă frumoasă la fiecare pod, care să dea informaţii
privitorilor legat de istoria acelui pod, valoarea pe care acel pod o are şi desigur se
impune să facem cum fac toate oraşele care au şansa să aibe o apă şi nişte poduri, să le
punem în valoare prin iluminare artistică potrivită.
La Parcul Poporului, regina Maria, suntem în perioada de remedieri după recepţie.
Asta este situaţia în momentul de faţă şi vă mulţumim pentru cele semnalate. Vom avea
grijă să se facă remedieri şi în privinţa lanţurilor şi în privinţa lampadarelor ş.a.m.d.
Dl. Director Chiş este prezent, nu cred că mai e necesar să îi spun nimic în plus,
strada E. Ungureanu trebuie să fie iluminată, este inadmisibil să nu fie.
Este într-adevăr de neînţeles cum unii concitadini de-ai noştrii nu respectă
obiectivele monumentale pe care noi le avem, cele încărcate de istorie. Ne-am confruntat
cu asta de câţiva ani încoace, la o scară pe care nu mi-o imaginam. Îmi amintesc că în
urmă cu un an, colegii liberali mi-au sesizat că statuia lui Brătianu a fost vandalizată şi
chiar am demarat noi o acţiune prin care să aducem lucrurile la normalitate. Până la urmă
a fost remediată de către Primărie. Am văzut clădiri dintre cele mai frumoase cu diverse
inscripţii. Poliţia Locală şi dl. Director Spătaru este prezent, trebuie să fie necruţătoare, să
fie cât se poate de vigilentă şi cei prinşi că fac aşa ceva trebuie pedepsiţi aspru. Este
inadmisibil ca cineva să îşi permită să scrie pe toate zidurile, am văzut inclusiv pe clădiri
în stare bună cum au apărut inscripţii. Oferim ziduri şi condiţii pentru cei pasionaţi de
grafitti, dar cred că nu trebuie să tolerăm să se inscripţioneze orice, oricum, de către
oricine.
DL. DIACONU: Foarte pe scurt doresc să adaug că acum 2 zile am testat un nou
sistem de curăţare a grafitti-urilor, bazat pe ghiaţă, sistem care funcţionează extrem de
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bine şi la costuri destul de reduse, el urmând să fie folosit în perioada următoare pentru
curăţare pe orice tip de suprafaţă.
DL. MOŞIU: Haideţi să începem cu Podul Decebal, că acum 2 luni a fost aceeaşi
problemă şi au mai apărut noi inscripţionări. Atunci facem un concurs de grafitti pe podul
acela şi l-am rezolvat.
DL. DIACONU: Urmează să avem şi un forum cu grafferii, e foarte greu pentru
Poliţia Locală să îi prindă, lucrurile acestea se întâmplă în 10 secunde. Dacă le vom crea
posibilitatea să se desfăşoare în alte părţi, în general îi cunoaştem pe o parte dintre ei, eu
cred că lucrurile vor deveni mult mai bune în perioada următoare.
D-NA WOLF: Una din priorităţile consiliului local este şi reabilitarea termică a
clădirilor de interes public. Propun ca alături de reabilitarea blocurilor să abordăm şi o
strategie de reabilitare termică a şcolilor şi internatelor, ceea ce automat ar atrage după
sine economie la cheltuielile enorme referitoare la încălzirea termică.
DL. GRINDEANU: Mulţumesc d-na consilier, ştiţi că există un proiect, probabil
trebuie să fie adapta.
DL. STOIA: Există un proiect de hotărâre în acest sens. Era vorba ca banii pe care
îi luăm pe terenurile de sub case să fie folosiţi la şcol, spitale, instituţii publice.
DL. PRIMAR: Trebuie să vedem dacă nu cumva ar fi eligibile şi aceste clădiri
pentru finanţare pe acest proiect european pentru că atunci le introducem pe toate în bloc.
Am impresia că nu sunt eligibile. Oricum e un lucru care trebuie făcut.
DL. GRINDEANU: Avem o solicitare din partea consiliului seniorilor.

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al municipiului Timişoara pe
anul 2012.
Dl. ŢOANCĂ: Am 5 amendamente. Primul, se propune transferul sumei de 100 mii lei
de la capitolul Străzi la Alte servicii în domeniul culturii, recreerii, religiei pentru
finanţarea „Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici din România – Filiala Timiş” pentru
execuţia lucrărilor la Monumentul Rezistenţei Anticomuniste.
Al doilea amendament. Se propune transferul sumei de 200 mii lei de la capitolul Alte
Servicii la capitolul Alte servicii în domeniul culturii, recreerii, religiei pentru lucrări de
reparaţii şi restaurare în regim de urgenţă la treptele de acces în Catedrala Mitropolitană.
Al treilea amendament. Se propune suplimentarea sumei de 350 mii lei la capitolul Sport
pentru echipa Universitatea de Vest Timişoara la Rugby şi diminuarea cu aceeaşi sumă la
capitolul 70.02.50 Alte servicii.
Al patrulea amendament. La capitolul 74.02.05.01 – Se propune suplimentarea cu 500
mii lei la subcapitolul Întrţinere grădini parcuri zone verzi, baze sportive şi de agrement.
Ultimul amendament. Se tranferă 40 mii lei de la capitolul Întreţinere grădini, parcuri,
zone spaţii verzi la capitolul Dotări independente şi alte investiţii pentru actualizarea
documentaţiei tehnico-economice pentru clădirea educaţională multifuncţională la
Grădina Zoologică a Municipiului Timişoara.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot primul amendament.
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-Cine este pentru?
Se numără voturile: -22 voturi pentru
Supun la vot al doilea amendament.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru
Supun la vot al treilea amendament.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru
Supun la vot al patrulea amendament.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
Supun la vot ultimul amendament.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru
Supun la vot proiectul în întregime.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru
PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind recunoaşterea şi însuşirea hotarelor administrativteritoriale ale Municipiului Timişoara cu unităţile administrativ-teritoriale
învecinate:Dumbraviţa, Ghiroda, Moşniţa Nouă, Giroc, Şag, Sînmihaiu Român,
Săcălaz, Dudeştii Noi şi Sânandrei.
Dl. GRINDEANU: Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi.
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al Municipiului Timişoara.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara
în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului situat în Timişoara, B-dul
Republicii nr.12, înscris în C.F. nr. 426219, nr. Top 426219.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
- 1 vot impotriva
PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI:

13

Proiect de hotărâre privind înlocuirea Anexelor 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului
Local nr. 182/24.04.2012 privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local
nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare
internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.
83/2011.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de
funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de
funcţii ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -23 voturi pentru
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi Statului de
Funcţii ale Serviciului pentru Protecţia Copilului şi Familiei Timişoara.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 7/2011
privind închirierea terenurilor aferente imobilelor cu destinaţia de locuinţă
dobândite în proprietate în baza prevederilor Legii nr.112/1995 şi Legii nr. 79/1997.
Dl. STOIA: Din discuţiile avute înaintea şedinţei era vorba că hotărârea pe Legea 112 o
modifică dl. Secretar până la proximul plen.
Dl. PRIMAR: Această hotărâre se referă numai la închiriere până la următorul plen i-am
dat sarcină d-lui Secretar să pregătească împreună cu cei ce mai trebuie să se implice, o
procedură simplificată pentru vânzarea terenurilor. Trebuie să punem odată la punct acest
mecanism şi să ajungem să aducem venituri la bugetul local prin valorificarea acelor
terenuri care altfel nu ne aduc nimic. Aici ne referim numai la închiriere.
Dl. GRINDEANU: V-aş ruga dl. Secretar, dl. Primar nu a fost la şedinţa de acum 2
săptămâni, acelaşi lucru l-am discutat şi atunci.
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Dl. PRIMAR: Acum aţi primit sarcina de la mine dl. Secretar, eu am lipsit atunci şi nu
mi s-a adus la cunoştinţă. V-am transmis-o eu personal acum
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv al S.C. RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -23 voturi pentru
PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Actului constitutiv al S.C.
INTERNATIONAL RECYCLING ENERGY S.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturile
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de Colaborare încheiat cu
Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec cu sediul în Bucureşti.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
- 1 vot impotriva
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind rectificarea suprafeţelor şi dezlipirea imobilelor situate
în str. Gheorghe Lazăr cu număr topografic 1072/2/1 înscris în C.F. nr. 404758
Timişoara, număr topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/3/1 înscris în C.F. nr. 404766
Timişoara, număr topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/2 înscris în C.F. nr. 404994
Timişoara, număr topografic 1070/2/1/1/1/1/1/2/1 înscris în C.F. nr. 404763
Timişoara.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
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PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind atribuire nr. Cadastral pentru parcela de teren în
suprafaţă de 1881 mp ce nu deţine Carte Funciară, situată în intravilanul
Municipiului Timişoara, zonă industrială, zona Calea Şagului.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru
PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
65/03.08.2012, referitor la încheierea unui contract de împrumut de folosinţă
(comodat) pentru Baza de antrenament a Stadionului „Dan Păltinişanu”.
Dl. DIACONU: Am un amendament, care se referă în principal la termenul de folosinţă
care a rămas să se modifice în administrarea, altfel Consiliul Judeţean nefiind în
posibilitatea de a realiza lucrări pe terenul respectiv iar proiectul meu de hotărâre ar suna
astfel: Art 1: „Se aprobă darea în administrare către Direcţia de Prestări Servicii Timiş
din subordinea Consiliului Judeţean Timiş a Bazei de antrenament a stadionului Dan
Păltinişanu din Timişoara, Aleea F.C. Ripensia situat parţial pe nr. Top s.a.m.d. pe o
perioadă de un an de zile. Scopul 2 în administrare este asigurarea folosinţei bazei
sportive de către ACS POLI Timişoara pentru a creea condiţii optime pentru
desfăşurarea activităţii sportive echipelor de fotbal. Cheltuielile cu utilităţile consumate şi
respectiv cele reprezentând cheltuieli de întreţinere şi reparaţii curente sunt în sarcina
Direcţiei de Prestări Servicii Timiş.
Art.2 : Predarea- Preluarea imobilului menţionat la art.1 se va face pe bază de protocol
încheiat între părţile interesate în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a
prezentei hotărâri.
Art. 3: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze protocolul
menţionat la art.2.
Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Timişoara nr. 65/03.08.2012 - privind încheierea unui contract de
împrumut de folosinţă (comodat) cu Consiliul Judeţean Timiş, pentru Baza de
antrenament a Stadionului "Dan Păltinişanu" Timişoara.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din
cadrul primăriei.
Dl. PRIMAR: Aţi înţeles care e ideea noi am greşit la nivel de terminologie cu
precedenta hotărâre, am vrut acelaşi lucru pe care îl vrem şi acum dar nefolosind
exprimarea darea în administrare ci darea în folosinţă gratuită am creeat dificultăţi
Consiliului Judeţean să cheltuiască bani cu amenajarea cu întreţinerea s.a.m.d.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot amendamentul d-lui Diaconu.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -21 voturi pentru
Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
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Se numără voturile: -24 voturi pentru
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
nr.118/27.03.2012 privind modificarea si extinderea suprafetelor din contractele de
concesiune ale medicilor ce functioneaza in cadrul imobilului din Timisoara,
str.Teiului nr.7, precum si a Casei de Pensii a judeţui Timis.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze cu Ordinul Călugariţelor
de la Notre-Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, Contractele de
închiriere pentru imobilele în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ
– Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic „D. Obradovici” şi
Colegiul Tehnic de Vest.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timişoara, a
terenurilor ce fac obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către Zbegan
Gheorghe.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului din Timişoara, str.
Războieni nr.2, din clădire şcoală, în sediu pentru Direcţia Poliţiei Locale
Timişoara.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 24 voturi pentru
PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţă dintre Hînciu
Mihaela Corina, chiriaşă a ap.14 din str. Miloia Bl. B7, respectiv Rionesei Elena,
chiriaşă a ap.28 din str. Miloia Bl. B1 sc.A.
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Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -22 voturi pentru
PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţie şi a Analizei cost-beneficiu pentru obiectivul de investiţii „Creşterea
calităţii serviciilor medicale în cadrul Spitalului de Boli Infecţioase şi
Pneumoftiziologie Victor Babeş”.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara P-ţa
Crucii nr. 5.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -21 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str.
Mercur nr. 4.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -22 voturi pentru
PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timişoara str.
Gheorghe Şincai nr.11.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 21 voturi pentru
PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI:
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Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 1447/2003
pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în imobilul din
Timişoara, Calea Buziaşului nr.28, încheiat cu S.C. APOTHECARIA S.R.L.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 20 voturi pentru
- 1 abtinere
PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în parteneriat a Municipiului
Timişoara, în calitate de lider de proiect, în cadrul proiectului „Centru de zi pentru
îngrijirea copiilor„ în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 – „Sprijinirea dezvoltării
durabile a oraşelor – poli urbani de creştere”, Domeniul de intervenţie 1.1 – Planuri
integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul: „Poli de creştere”.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 407/13.12.2011 privind aprobarea
proiectului REABILITARE CLĂDIRE PENTRU PERSOANE ÎN DIFICULTATE,
a Documentaţiei tehnico-economice şi a Analizei cost-beneficiu, precum şi a
cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timişoara, în vederea accesării
fondurilor nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 aferent
Axei prioritare 1. – „Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor – poli urbani de
creştere”, Domeniul major de intervenţie 1.1. – Planuri integrate de dezvoltare
urbană, Sub-domeniul: „Poli de creştere”.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -22 voturi pentru
PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei Societăţii Comerciale
„CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS” S.R.L. Timişoara.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 19 voturi pentru
- 2 voturi impotriva
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PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru
atragerea de investiţii şi crearea de noi locuri de muncă pe teritoriul Municipiului
Timişoara.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis, în vederea
scutirii de la plata majorărilor de întârziere aferente obligaţiilor fiscale neachitate
în termen constând în impozit/taxă pe clădire şi/sau impozit/taxă pe teren datorate
bugetului local de câtre întreprinderile de pe raza administrativ-teritorială a
municipiului Timişoara.
Dl. STOIA: Art.6 lit.f - va avea următorul cuprins : „Întreprindere înseamnă orice entiate
implicată într-o activitate economică indiferent de forma legală a acesteia”
Art.8 se completează cu un nou alineat, alin.4 care sună aşa: „De prevederile prezentei
scheme beneficiază persoanele juridice angajate total sau parţial în activităţi comerciale,
indiferent de forma de organizare, inclusiv instituţiile publice în calitatea lor de
intreprinderi, însă doar pentru activitatea economică pe care o desfăşoară”.
Art.9 se completează cu un nou alineat, alin.4 care va suna astfel: „ Pentru a putea
beneficia de prevederile prezentei scheme, persoanele juridice angajate parţial în
activităţi economice trebuie să ţină evidenţe contabile separate faţă de celelalte activităţi
desfăşurate. Contabilitatea trebuie să evidenţieze separat cheltuielile, veniturile şi
rezultatele aferente acestei activităţi, nefiind permisă subvenţionarea încrucişată.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot amendamentele d-lui Stoia.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru
Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 23 voturi pentru

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente
impozitului pe clădire şi teren datorat de asociaţii şi fundaţii.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 21 voturi pentru
- 1 vot impotriva
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PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei din bugetul local în vederea
organizării unor evenimente cu oraşul Rueil-Malmaison din Franţa.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
- 1 abtinere
PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local nr.
123/27.03.2012 privind acordarea de burse şcolare pentru elevii din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru
PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere la
iluminatul public în municipiul Timişoara – zona de sud.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 21 voturi pentru
PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Timişoara nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea „Regulamentului
local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism
şi amenajare a teritoriului”.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: - 22 voturi pentru

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
„CONSTRUIRE BIROURI ÎN REGIM S+P+5E+Er”, str. Simion Bărnuţiu nr.
32, Timişoara.
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DL. GRINDEANU : Cine este pentru ?
-22 voturi pentru

PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu
“Demolare parţială, reamenajare, extindere şi schimbare destinaţie din anexa în
locuinţa 2 ap. în regim de înălţime S+P+2E”, str. Timocului nr. 23, Timişoara.
DL. GRINDEANU : Cine este pentru ?
-22 voturi pentru

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi
Clubul Sportiv Studenţesc Medicina Timişoara.
Dl. TOANCA: Am un amendament pe care il voi inmana si in scris. Se detaliaza
cheltuielile pe care noi avem voie sa le suportam de la bugetul local. A fost o discutie
inainte de plen si nu am vrut sa transfer aceasta discutie de principiu in plen in care se
punea problema cu care noi de 5 ani ne confruntam, pe ce baza finantam aceste
evenimente culturale, sportive, religioase, de tineret s.a.m.d.
Pentru a gasi o formula de mijloc noi am agreat in urma cu doua luni formula „
in conditiile legii”, domnul secretar insista cu o precizare cu o Hotarare de Guvern care
se refera din punctul nostru de vedere la autoritati centrale si din acest punct de vedere,
existand si la punctul 4 la suplimentare o adresa a prefectului, eu cred ca aceasta tema si
fiind vorba de un memorial de sah cu o participare internationala care face cinste
Timisoarei sa facem aceste precizari tehnice , urmand ca la punctul 4 la suplimentare sa
transam intr-o forma sau alta pe ce baza Consiliul Local si Primaria Municipiului
Timisoara finanteaza acest gen de activitati. Noi ne-am mentinut punctul de vedere, ca
vorbim de lege in ansamblul ei, prefectura va aduce in discutie acest H.G. si eu propun
sa mutam discuta la punctul 4 care este acel recurs gratios al prefectului si aceasta
finantare sa o votam asa cum am formulat-o cu amendamentul de rigoare „in conditiile
legii”.
Dl. GRINDEANU: Cine este pentru acest amendament ?
23 voturi pentru
Cine este pentru acest proiect de hotarare cu acest amendament ?
- 23 voturi pentru

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI
SUPLIMENTAR 1
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Proiect de hotărâre privind modificarea reprezentantului Municipiului Timişoara pentru
semnarea Contractului de Asistenţă Tehnică pentru proiectul: „Extinderea şi
modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”.
DL. GRINDEANU : Cine este pentru ?
-22 voturi pentru

SUPLIMENTAR 2
Proiect de hotărâre privind dezmembrarea terenului înscris în CF nr. 432457 şi
trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al
Municipiului Timişoara, a suprafeţei de 1176 mp.
Dl. HERZOG: Avand in vedere ca aceste materiale au sosit abia astazi nu ne spuneti si
noua macar in doua cuvinte despre ce este vorba ?
Dl. PRIMAR: Este o hotarare menita sa aduca o corectie unei situatii in care o eroare a
tinut blocata o intentie a cuiva de a face o investitie in domeniul medical, pe zona
oncologica.
Printr-o eroare, fundul gradinii unei proprietati figureaza a fi drum. Nu are cu ce
sa lege. De 10 ani omul nu a reusit sa rezolve aceasta problema pentru a face o investitie
in zona respectiva. Se face dezmembrarea pentru a aduce corectia.
DL. GRINDEANU : Cine este pentru ?
-23 voturi pentru
SUPLIMENTAR 3
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între
Municipiul Timişoara şi S.C. URSUS BREWERIES S.A
Dl. PRIMAR: Am vrut sa va spun ca protocolul incheiat cu ceea ce v-am promis ca vom
face cand am avut acea discutie in regim de forta majora ca urma Festivalul Berii.
Compania URSUS se obliga sa achite anual, timp de trei ani suma de 100 000 euro, suma
s-a suplimentat,iar noi ne obligam sa nu avem in perioada cand ei organizeaza Festivalul
Berii parteneriate si cu altii si sa asiguram promovarea si exclusivitatea lor la 3
evenimente: Festivalul Inimilor, Ruga Timisoarei si Ziua Timisoarei. In plus ne mai
angajam ca atunci cand vom amenaja locurile de picnic printr-o intelegere punctuala. La
acel moment sa le dam si lor posibilitatea sa se manifesteza si sa se promoveze in zona.
Dl. BONCEA: Eu sunt de acord cu acest proiect doar ca suma care vine de la URSUS
sa fie folosita in continuare pentru reabilitarea cladirilor istorice.
Dl. PRIMAR: In contract nu se stabileste ce facem noi cu banii. Noi hotaram Consiliul
Local cum ne folosim banii. Am considerat ca ar fi o rigiditate introdusa in protocol. Nu
este treaba Companiei URSUS ce facem noi cu banii, este treaba noastra. Iar noi evident
ca vom aloca banii in functie de necesitati. Daca vom reusi sa obtinem alte fonduri pentru
reabilitarea cladirilor istorice, in timp ce pentru alte obiective nu am avea acces la alte
fonduri, atunci ne-ar prinde bine un grad mai mare de libertate sa putem directiona acesti

23

bani inspre alte obiective. Altfel este o prioritate pentru executiv si pentru noi, Consiliul
Local sa reabilitam cladirile istorice ale orasului din surse financiare diverse.
Dl. BONCEA: Eu va inteleg dar si daca vom accesa alti bani pentru reabilitare de cladiri
istorice, tot nu vor fi suficienti bani pentru reabilitarea cladirilor istorice in Timisoara.
Contractul cu URSUS a fost foarte clar in acest sens si s-au facut niste reparatii care sunt
vizibile.
Eu doresc sa fac acest amendament, modificarea art. 1 „Se aproba incheierea protocolului
de colaborare intre municipiul Timisoara si S.C. URSUS BREWERIES pe o perioada de
3 ani pentru realizarea de actiuni comune, banii veniti de la S.C. URSUS , urmeaza sa fie
folositi pentru reabilitarea de cladiri istorice.
Dl. PRIMAR: Va respect punctul de vedere, nu-l impartasesc. Eu cred ca este mai bine
sa ramana in forma initiala cu o libertate mai mare pentru Consiliul Local sa dea
destinatie acelor bani.
Dl. GRINDEANU: Supun la vot amendamentul facut de domnul Boncea. Cine este
pentru ?
7 voturi pentru
13 voturi impotriva
2 abtineri
Dl. SANDU : La obligatiile primariei, art. 3 punctul b se specifica ca va fi pus la
dispozitie o singura data pe an, pe o perioada de minimum 14 zile spatiul din exteriorul
Stadionului Dan Paltinisanu. Cred ca era potrivit ca la acest punct sa se specifice si o
perioada maxima pentru ca in intervalul 15 mai – 15 septembrie sa nu ne trezim in
situatia ca URSUS doreste sa acopere intregul interval si conform contractului nu ne
putem opune.
Dl. PRIMAR: Cred ca poate ramane de 14 zile. Trebuie sa se faca pregatirile si apoi sa
aibe loc festivalul in sine.
Dl. GRINDEANU: Supun votului dumneavoastra amendamentul domnului Sandu ,
specificarea execta pentru 14 zile. Cine este pentru ?
-22 voturi pentru
Cine este pentru proiect ?
21 voturi pentru
1 vot impotriva
1 abtinere

SUPLIMENTAR 4
Adresa nr. SC2012 – 022768/26.09.2012 a Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş referitoare
la plângerea prealabilă formulată împotriva următoarelor hotărâri: Hotărârea Consiliului
Local nr. 50/24.07.2012 – privind aprobarea asocierii dintre Municipiul Timişoara şi
structuri sportive cu secţii de discipline sportive individuale şi acordarea contribuţiei
financiare pentru susţinerea activităţii sportive pe semestrul al II-lea al anului 2012;
Hotărârea Consiliului Local nr. 83/03.08.2012 – privind creşterea veniturilor Primăriei
Municipiului Timişoara prin vânzarea unor spaţii disponibile şi concesionarea în toate
parcurile importante a unor suprafeţe pentru terase şi Hotărârea Consiliului Local nr.
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84/03.08.2012 – privind creşterea veniturilor Primăriei Municipiului Timişoara şi a
calităţii serviciilor către populaţie.
Dl. GRINDEANU: Referitor la HCL nr. 50 sa primim niste explicatii.
Dl. SECRETAR: La cele 3 hotarari, Institutia Prefectului a facut un recurs gratios care
supune atentiei dumneavoastra sa analizati si sa intram in rigurozitatea legii. La aceasta
hotarare nu s-a specificat expres 1447. In cealalta hotarare care am dat-o pentru cluburi
sportive s-a specificat dar asta am dat-o inainte si nu s-a trecut.
Eu nu vreau sa va influentez in nici un fel. Nu am avizat de legalitate si nu am
nici o raspundere. Poate nu e momentul, dar va spun in premiera ca acum o luna si
jumatate a fost Curtea de Conturi si le-a imputat consilierilor judeteni tocmai pentru ca
nu au respectat 1447 si au dat banii la POLI pe treburi de premiere si pe alte chestii. E
raportul, se poate verifica, e o treaba publica. Eu nu vreau ca peste un an sau peste 2
dumneavoastra sa ajungeti in aceeasi situatie pentru o treaba minora. Banii s-au dat ca si
pana acuma si tot asa se dau pentru ca nu este o asociere cum am facut cu baschetul sau
cu echipa de fotbal Poli. E o asociere pentru scopuri anume.
Daca dumneavoastra considerati ca se poate amenda, este trecuta o Nota semnata
de Mihai Costa in care e trecut :”se modifica numai la capitolul 4 contributia partilor,
art.4 punctul 1 din contract. E o simpla modificare, o hotarare si sunt din toate punctele
de vedere intrat in legalitate si dormim linistiti.
In anul 2010 a venit Curtea de Conturi si a dat o norma, o indrumare semnata de
presedinte prin centrul lor de audit si a spus ca cheltuielile sa se faca conform 1447.
Acum ne-a verificat si ne judecam in proces, ne-a imputat c-am dat autocarul in liesing si
ca nu am respectat 1447 si ne-a imputat suma.
Ajungem la alte situatii pentru ca la nivelul tarii, in momentul de fata nu este nici
un act normativ care sa prevada cheltuielile si atunci toate primariile din tara merg pe
1447.
Vreau sa va citesc art. 1 din lege: „ Norme financiare privind activitatea sportiva.
Prezentele norme reglementeaza categoriile de cheltuieli specifice si dupa caz cuantumul
acestora ce se pot efectua pentru realizarea activitatii sportive, participarea la actiuni
sportive si alte aspecte financiare. Sigur ca la art. 2 este cum spune domnul Stoia,
„prezentei norme se aplica de autoritati institutii administratiei publice centrale , inclusiv
celor... dar daca la unitatile locale nu am nici o norma cadru sau altceva
Eu nu vad de ce ne cramponam. Faceti cum credeti dumneavoastra.Domnul Robu
cand a spus atunci, si eu am achesat la punctul de vedere sunt de acord pentru ca nu poti
sa te limitezi ca cine poate mai putin poate si mai mult si sa nu te limitezi la cheltuieli dar
cand vine sa te ia la „bani marunti” si spune : „ ai dat la clubul sportiv, si-a pus directorul
salariu de 150 milioane. E banul public, da? Cum controlezi? Ca nu ai nici un control .”
Pe cand aici sunt niste cheltuieli fixe. Daca achesati la nota asta este bine , daca
nu faceti cum considerati.
Dl. PRIMAR: Discuia este una mai complexa si avem doua posibilitati de principiu:sa
fim pragmatici sau sa incercam sa pastram o linie de abordare sanatoasa.Ca linie de
abordare dupa parerea mea nu trebuie sa consideram ca aceasta Hotarare de Guvern ni se
aplica noua.
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Curtea de Conturi este un organ de control si nu de reglementare. Nu exista nici o
prevedere in vreo lege si nici o prevedere in vreo H.G. referitoare la modul in care pot fi
cheltuiti banii acordati cluburilor sportive de catre administratia publica locala.
Curtea de Conturi a venit insa si a stabilit ca si banii acordati de autoritatile
publice locale trebuie sa respecte aceasta H.G., si-a intrecut competenta facand asta. Mie
mi se pare clar lucrul acesta.
Noi putem face doua lucruri: - sa nu facem nici o trimitere la aceasta H.G. si apoi
sa ne confruntam cu Curtea de Conturi sau sa fim pragmatici,
sa spunem : Curtea de Conturi nu avea dreptul sa faca ea o
reglementare dar daca a facut-o ne conformam ei.
Eu am propus data trecuta o formula care cred ca ar fi fost potrivita.Inteleg ca Institutia
Prefectului a avut obiectii la ea sau nu a avut.
Daca nu a avut, atunci cea mai buna solutie este sa scriem ca banii vor fi cheltuiti
conform legii. Vom vedea care e legea. Vreau sa adaug ca tocmai e in lucru la Parlament
o lege care amendeaza legea sportului si care tocmai vrea sa clarifice si aceasta situatie.
Cand va intra aceasta lege in vigoare nu va mai opera in nici un caz H.G. 1447.
Dumneavoastra votati, eu nu pot fi decat corect in raport cu dumneavoastra si nu vreau sa
va influentez.
Dl. STOIA: Sunt emotionat de grija parinteasca pe care domnul secretar o are pentru
libertatea si pentru confortul nostru psihic indemnandu-ne sa votam pentru a nu stiu cata
oara o lege pe care si un copil de clasa a IV-a daca o citeste stie ca nu ni se adreseaza
noua. La cererea dumnealui facuta catre Prefectura juristii de acolo propun folosirea
acestui 1447, am avut o discutie cu prefectul inainte de sedinta si dansul a zis :” Voi luati
la cunostinta pentru ca nu se pune problema sa atacam in instanta o chestie de genul
asta.”
In alta ordine de idei vreau sa va aduc aminte ca in 2008 tot domnul secretar va
indemna cu elan patriotic, revolutionar sa votati ca sunteti „beton” 1447. ati votat si
ulterior ati fost chemati in stanga sau in dreapta.
Cred ca obsesia asta pentru folosirea acestui H.G. deriva din dorinta de a avea un
motiv plauzibil cand esti intrebat :” Cum ati reusit sa dati 10 milioane de euro unei firme
private in trei ani de zile „?
Dl. PRIMAR: Acuma am citit si eu textul care ne-a parvenit de la Institutia Prefectului.
Intr-adevar se spune aici dar neimperativ: „...de asemenea va solicitam ca la reanalizarea
actului administrativ in speta sa aveti in vedere dispozitiile H.G. 1447/2007. Poate ca ar fi
mai bine sa mergem pe abordarea pragmatica si sa nu intram intr-o confruntare de
principiu.
Dl. GRINDEANU : Noi avem aici o propunere care ar aduce in concordanta acest
proiect de hotarare cu ceea ce ar dori si Institutia Prefectului. Propunerea este: „ din
contract la cap. 4 – contributia partilor - se completeaza art.4,punctul 4, punctul 1 cu
subpunctul 3 astfel: categoriile de cheltuieli acre se pot suporta din bugetul local aferente
contributiei mun. Timisoara in cadrul asocierii sunt precizate in anexa la prezentul
contract elaborat in conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si
sportului, art. 69, alin. 1 si 2 privind cuprinderea in contractul incheiat intre mun.
Timisoara si structurile sportive ale activitatilor si naturii de cheltuieli finantata in baza
prevederilor H.G. 1447/2007 privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea
sportiva.
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Se ataseaza la contract anexa mentionata la art.4, punctul 4 ,punctul 1, subpunctul
3 care cuprinde categoriile de cheltuieli care se pot efectua de catre structura sportiva
asociata din contributia financiara de la bugetul local.”
Aici e vorba si de legea sportului, este o combinatie intre Legea Sportului si 1447.
Exact ce va spunea domnul primar pe formularea pe care noi am avut-o in urma cu o luna
cred, respectand legile in vigoare.
Supun la vot sa modificam aceste articole in aceasta forma. Cine este pentru ?
15 voturi pentru
1 vot impotriva
3 abtineri
Dl. GRINDEANU: Cred ca nu mai e cazul sa facem altceva pentru ca ne-am conformat
la ceea ce a cerut Institutia Prefectului.
Urmatoarea hotarare nr.83/03.08.2012 :
Dl. SECRETAR: Asta este o treaba foarte minora si de forma. Inainte de sedinta in plen
de data trecuta, la proiectul initiat de o parte din consilieri, eu am facut un simplu
amendament :” in conformitate cu normele legale si avand in vedere prevederile art. 18,
alin 7 din Legea nr. 24- actualizata.” Asta ne cere si prefectura pentru ca parcurile au un
regim special. Am discutat cu domnul primar forma aceasta, a achesat si domnul primar
la acest punct de vedere, eu am fost plecat atunci, sigur ca initiatorii au spun ca-si mentin
punctul de vedere. Cu asta este foarte acoperitor.
Cei 4% nu privesc numai o terasa, privesc toate aleile, toate drumurile, parcurile,
se face un studiu, se face o treaba de urbanism, e prevazut in lege si nu ne incurca cu
absolut nimic sa facem exact prevederea asta. Atat era toata problema.
Dl. GRINDEANU: Este o chestiune de forma, eu zic ca reglementeaza si mai bine acest
proiect, un proiect bun.
Dl. PRIMAR: Nu am inteles cu 4% ce e ? In lege scrie 10%
Dl. TOANCA: In proiectul nostru de hotarare scria maxim 4%.
Dl. PRIMAR: Da, in proiectul nostru dar daca schimbam, mergem pe prevederea din
lege care spune :” prin exceptie de la prevederile alin. 5 prin care se interzice sa se
construiasca se pot amplasa pe un spatiu verde, alei pietonale, mobilier urban, amenajari
pentru sport, joc si odihna, constructii pentru expozitii si activitati culturale, constructii
usoare cu caracter provizoriu pentru activitati de comert si alimentatie publica, grupuri
sanitare, spatii pentru intretinere dar numai in baza unei documentatii de urbanism pentru
intreaga suprafata a spatiului verde si cu obligatia ca suprafata cumulata a acestor
obiective sa nu depaseasca 10% din suprafata totala a spatiului verde.”
Nimeni nu-si propune sa distruga spatiul verde de-o maniera iresponsabila cum
am vazut ca si-au facut unii griji. Eu apreciez preocuparea pentru pastrarea spatiului
verde si aduc toate garantiile ca personal voi lasa mult mai multe spatii verzi decat a a
avut Timisoara din toate demersurile pe care le vom face. Sa nu mergem la absurd. Avem
acum Parcul Copiilor, e normal sa mearga cineva cu copilul acolo si sa nu aibe un loc
unde sa poata servi un suc, o prajitura.
Totul se face cu autorizatie asa cum prevede legea .Sa nu ne ingradim
posibilitatile de a face ceea ce trebuie facut. Parca noi ne consideram pe noi insine
iresponsabili introducandu-ne ingradiri. Legea ne lasa dar noi nu vrem sa beneficiem de
posibilitatile legii.
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Dl. GRINDEANU: Cred ca e normal sa adaugam exact cum prevede legea si cum a citit
domnul primar.
Cine este pentru ?
-22 voturi pentru
- 1 abtinere
Dl. GRINDEANU: Referitor la HCL nr. 84/03.08.2012
Dl. PRIMAR: Aici lucrurile sunt mai simple. Prin modul in care noi am reglementat
lucrurile prin acest HCL, contravenim unui alt HCL. Evident ca o noua reglementare
anuleaza prevederile anterioare aflate in contradictie cu ea. Iarasi este un principiu de
drept. Nu ni se cere imperativ sa modificam nimic. Eu cred ca trebuie sa ne pastram
punctul de vedere din aceasta hotarare, daca e cazul sa adaugam o fraza ca prevederile
contrare ale prezentei devin nule odata cu intrarea in vigoare a prezentei, sigur, asta se
poate face.
Dl. SECRETAR: Achesez la punctul de vedere al domnului primar dar este o
metodologie care a fost aprobata prin hotararea 207/24.04.2012 in care se spunea la art.5
si 6 ca acesti bani se dau la scoli si scolile fac ce vreau cu ei. In aceasta situatie spunem :
art.5 si 6 se revoca din metodologie si am terminat.
Dl. PRIMAR: NU, domnul secretar, aveti excese de detaliere. Se spune generic, este si
subanteles . In Parlament cand se vine cu o noua lege, enumera articolele pe care le
anuleaza noua lege?
Spune eventual o fraza generica „orice prevederi contrare prezentei devin
nule”. Si daca nu spune este un lucru subanteles in practica legislativa si apoi judiciara.
Dl. GRINDEANU: Va propun sa introducem formularea domnului primar si dupa
aceea daca ne mentinem cu introducerea asta punctul de vedere. Cine este pentru ?
-21 voturi pentru
- 1 abtinere
Cine este pentru mentinerea HCL cu aceasta modificare ?
20 voturi pentru
1 vot impotriva
1 abtinere

SUPLIMENTAR 5
Adresa nr. SJ2012 – 7112/27.09.2012 a Serviciului Juridic referitoare la acţiunea
formulată de Instituţia Prefectului Judeţul Timiş împotriva Hotărârii Consiliului
Local nr. 267/26.07.2012 privind investiţiile de peste 1 milion de euro, dosar nr.
712/2012, cu termen de judecată 21.11.2012, în vederea angajării unui apărător.
Dl. SECRETAR; E un proiect de hotarare initiat de domnul Stoia, a fost considerat la
vremea respectiva ilegal de catre mine si institutia prefectului a fost de acord cu punctul
meu de vedere, adica al legalitatii Serviciului Juridic si a atacat in justitie. Ne aflam intr-o
situatie ingrata, nu poti sa aperi ceva prin Serviciul nostru juridic, ceva ce noi am
considerat ilegal. Noi am considerat ca trebuie acuma , asa este corect si deontologic sa
va numiti dumneavoastra un avocat care sa va apere.
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Dl. STOIA: Avem avocat.
Dl. SECRETAR: E vorba de banul public, trebuie platit din bani publici
Dl. STOIA: Lasati ca platesc eu.
Dl. SECRETAR: Nu poti sa platesti dumneata. Trebuie sa fiti de acord sa va angajati un
aparator, sa consemnam in procesul-verbal, aparatorul trebuie platit de Consiliul Local.
Dl. JICHICI: Domnule secretar, daca ati fi dat dovada de atata dorinta de a exista
aparator in procese la toate procesele din ultimii 20 de ani cred ca primaria asta ar fi in
cu totul alta situatie.
Dl. SECRETAR: Nu sunteti obligati sa va luati aparator.
SUPLIMENTAR 6
Proiect de hotărâre privind modificarea Protocolului de acordare a facilităţilor la
transportul public în comun unor categorii de cetăţeni ai municipiului Timişoara
pentru anul 2012, încheiat între Municipiul Timişoara şi Regia Autonomă de
Transport Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 421/13.12.2011
şi modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 26/07.02.2012.
Dl. GRINDEANU: Este vorba de o suplimentare de la 800 000 la 1 000 000 pentru
persoanele care au dizabilitati, pentru persoane cu merite deosebite, elevi premianti si se
mareste putin cuantumul pe care noi il suportam de la Consiliul Local pentru persoane
speciale din municipiul Timisoara.
Cine este pentru ?
-21 voturi pentru
SUPLIMENTAR 7
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului local multianual pentru
creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, incluse în baza de date a
Primăriei.
Dl. GRINDEANU : Sant cele doua proiecte spuse de domnul primar la inceputul
sedintei noastre de Consiliu Local. Unu cu un tabel de aproximativ pana in 700 de blocuri
sau consideram cele doua hotarari ca si hotarari cadru astfel incat sa putem demara si sa
accesam fondurile europene despre care amintea domnul primar la inceputul sedintei
noastre. Punctele 7 si 8 fac referire, punctul 7 pentru cele 700 si punctul 8 pentru cele
aprox. 200 de blocuri pe care in prima faza le propunem, sigur in prima faza vom ajunge
la o intelegere cu asociatiile de locatari, iar bucuria este ca majoritatea dintre asociatiile
de proprietari pana acuma s-au miscat foarte repede astfel incat sa incheiem acele
contracte intre noi ca si primarie si asociatiile de proprietari.
Cine este pentru proiectul nr. 7 . Cine este pentru ?
23 voturi pentru
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SUPLIMENTAR 8
Proiect de hotărâre privind aprobarea imobilelor inventariate pe principalele artere
ale oraşului Timişoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin
Programul Operaţional 2007 – 2013, Axa prioritară 1, Domeniul de intervenţie 1.2 –
Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe.
Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?
-22 voturi pentru
SUPLIMENTAR 9
Proiect de hotărâre privind oportunitatea demarării unui proiect de parteneriat
public – privat.
Dl. PRIMAR: Asa cum spuneam si in introducere, vrem sa rezolvam probleme concrete.
Aici avem in vedere Acvariul. Iata a sosit vremea sa scapam centrul orasului de acea
cladire si cred ca nu avem pareri divergente in privinta necesitatii de a face acest lucru. A
fost eliberat terenul de pe B-dul Republicii unde era tribuna pe vremuri pentru
manifestarile organizate in diverse momente in perioada comunismului.A fost eliberat
prin renuntarea PSD si multumesc PSD ca au agreat rugamintea pe care le-am adresat-o
de a renunta la el.Acolo cred ca este cel mai potrivit loc sa fie amplasat acvariul.
Asta se poate face printr-un parteneriat public privat dar se poate face si pe
principiul asocierii dar legea parteneriatului public privat este una mai versatila si permite
mai bine sa stabilim si in timp ce activitati se desfasoara acolo. Vrem sa creem acuma
cadrul pentru a face pasul urmator. Ca sa putem purta discutii cu proprietarii acvariului ,
trebuie ca acest teren sa fie la dispozitia Consiliului Local pentru diverse asocieri sau
parteneriate in regim public privat. Trecerea din domeniul public al municipalitatii in
domeniul privat al municipalitatii asta se solicita prin aceasta hotarare iar ce se va
intampla vom vedea intr-un alt context in urma unei negocieri care se vor purta si vom
avea o alta hotarare de consiliu pentru aprobarea acelei colaborari intr-o forma sau alta.
Dl. BONCEA: Trecerea din domeniul public in domeniul privat am vtat-o mai devreme
astazi. Acesta este un proiect privind oportunitatea demararii unui parteneriat public
privat. Intrebarea este: din cate stiu eu concesiunea a expirat in centru.
Dl. PRIMAR: Da, a expirat dar noi daca nu venim cu o propunere convenabila pentru
ambele parti, ajungem sa pierdem in instanta in mod evident pentru ca nu acordam
dreptul de superficie pentru o cladire care este facuta legal. Pentru ca dincolo de toata
zvonistica ce a circulat in diverse momente, aceasta cladire are acoperire legala totala.
Am verificat personal documentele: exista certificat deurbanism, exista autorizatie de
constructie, conform cerintelor legii.Stim bine ca atunci cand exista o cladire construita
legal este obligatia de a se acorda drept de superficie asupra ei.Nu neaparat prin
concesiune, printr-o alta formula juridica. Timisorenii sunt interesati sa vada ca acea
cladire dispare din centru. Forma prin care dispare cred ca e mai putin importanta.
Pentru mine ca om politic, cred ca e mai spectaculos sa apar acolo cu un
excavator si sa fac putin circ.Cred ca as castiga in popularitate.Ca in final sa fiu oprit
dupa prima ridicare a cupei de catre o hotarare prezidentiala pentru stoparea unei astfel de
actiuni in forta. Ce facem ? Mai stam ani de zile sa vedem acea cladire acolo?

30

Noi vrem sa facem Timisoara competitiva pentru a deveni capitala europeana.
Sunt convins ca ati auzit cu totii unele declaratii ale mele ca si parcarea de la Modex ar
trebui sa fie transformata astfel ca acolo sa fie o amenajare in acord cu ce avem intre
Opera si Catedrala si s-ar preta sa aducem si Monumentul Fidelitatii care sta ascuns in
Cimitirul din Calea Lipovei. Este onorant pentru Timisoara sa primeasca un astfel
monument pentru fidelitatea sa din partea Curtii Imperiale de la Viena. Iar cine vrea sa
puna perdea asupra istoriei ,greseste. Nu avem motive sa ne rusinam ci avem motive sa
fim mandri.
Daca vrem sa ne confruntam in instante ani de zile si acel acvariu sa fie o pata de
rusine pentru orasul nostru acolo in centru, sigur ca si asta poate fi un mod de abordare.
Nu platim nici un leu despagubire nimanul, pentru ca initial,au fost pretentii, si fata de
administratia precedenta de milioane de euro, dar trebuie sa oferim o posibilitate si acelor
oameni care au investit ceva si au obtinut toate avizele necesare. Nu fac nici o
investigatie asupra trecutului, e treaba altora daca vor sa faca, pe mine ma intereseaza ca
noi, atunci cand avem noi raspunderi, sa dam solutii complete la problemele pe care le
intalnim.
Dl. MOSIU: A existat un monument acolo in piata, exact pe locul acvariului, ar fi foarte
potrivit ca monumentul recunostintei sa ajunga pe un loc mult mai potrivit decat unde
este acum.
Dl. PRIMAR: Va multumesc.
Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?
18 voturi pentru
1 vot impotriva
3 abtineri
Este normal sa fie 14 voturi pentru ca e vorba de oportunitate, nu se voteaza acum
schimbul .
Dl. PRIMAR: Nu se angajeaza patrimoniul acum. Se creeaza cadrul, asa cum am
explicat, prin cele doua hotarari de a demara discutiile pentru a gasi formula prin care sa
se realizeze un parteneriat.
Eu am un regret, sunt situatii in care trebuie sa lasam putin deoparte... vreau sa va
spun ca mi-a fost foarte greu sa aduc lucrurile aici. Sa nu va inchipuiti ca acei oameni
care au investit acolo, e vorba si de cetateni romani si de cetateni austrieci, sume foarte
mari si au acoperire, au acceptat usor sa ajungem in acest stadiu. Eu mereu am o teama ca
ceva i-ar putea face sa se razgandeasca.
Dl. JICHICI : As dori sa se consemneze, dintr-o eroare am votat impotriva. Votul meu
este „pentru” la acest proiect.
SUPLIMENTAR 10
Informare Poli.
SUPLIMENTAR 11
Proiect de hotărâre privind transmiterea Căminului Internat I al Colegiul Tehnic „
Regele Ferdinand I” situat în Timişoara, str. Renaştri 24, înscris în CF nr.407030,
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cu nr cad. 407030, top nr.4545/1/1/1/3/1/2, proprietatea publică a municipiului
Timişoara, din administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în
administrarea Consiliului Judeţean Timiş.
Dl. PRIMAR: E vorba de o revenire, sunt activitati ale Consiliului Judetean care se
desfasoara in diverse cladiri ce apartin retelei scolare a judetului in locuri chiar
nepotrivite pentru asa ceva unde ne deranjeaza. Un exemplu este Lic. Electromotor, ar fi
bine sa fie eliberat de orice alte activitati si unde am putea sa desfasuram activitate
scolara. Se impune si reabilitarea cladirii dar in primul rand trebuie sa o eliberam de alte
sarcini. Condiliul Judetean , prin vocea presedintelui Titu Bojin ne-a rugat sa atribuim
Consiliului Judetan un alt imobil pentru a muta toate activitatile. Initial era vorba de un
anume camin in zona aceea a campusului Colegiului Ferdinand, ulterior am constatat ca e
mai potrivit un alt imobil tot de caolo la o distanta destul de mica de precedentul pentru
ca acesta la care se refera hotararea este in proximitatea unui alt camin, unde la parter va
fi Centrul Speranta care tot in juristdisctia Consiliului Judetean este. Rugamintea este sa
aprobam transferul in administrare al acestui imobil catre Consiliul Judetean cu destinatia
pe care am descris-o.
Dl. GRINDEANU: Cine este pentru ?
-23 voturi pentru
Vreau sa apreciez ca dupa 3-4 luni avem si placutele si functionarea sistemului de vot
chiar a mers de data aceasta.
Dl. PRIMAR: Am primit o notificare de la proprietarul cladirii unde functioneaza
Clinica de Oncologie ca dupa 31 decembrie nu mai gazduieste clinica acolo. Nu ne
intereseaza sa mai purtam negocieri cu proprietarul de acolo. Incercam sa mutam
provizoriu Clinica de Oncologie in cladirea Clinicii de Dermatologie .
Am vorbit cu domnul director Mazilu sa vina cu tot suportul tehnic pentru asa ceva si am
identificat un loc care sper sa-l agreati si dumneavoastra pentru a rezolva aceasta
problema.
Va trebui sa avem un alt spital in Timisoara la cu totul alte standarde . Pana atunci vom
incepe amenajarile in cladirea care a fost internat al Liceului Miu, aici pe str. Victor
Babes. Acea cladire este folosita total nejustificat prin cateva lucruri care pot fi oricand
mutate de acolo, este o cladire cu parter, etaj, este intr-un loc foarte bun pentru asa ceva,
si acolo in urma unei amenajari corespunzatoare trebuie mutata Clinica de Oncologie si
pana cand vom avea un nou spital, poate sa functioneze acolo in conditii bune .
Va multumesc ca m-ati ascultat.
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