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ROMANIA 

JUDETUL TIMIS 

MUNICIPIUL TIMISOARA 

CONSILIUL LOCAL 

 

                   PROCES-VERBAL 

   Încheiat astăzi 30.01.2013 cu ocazia şedinţei ordinare a  

  Consiliului Local al Municipiului Timişoara 

 

  

Preşedinte de şedinţă –Dl. RADU TOANCA 

Din cei de 27 de consilieri au fost prezenţi 26. 

A absentat :Dan Diaconu. 

Din  partea executivului participă: Domnul primar Nicolae Robu, domnul  viceprimar 
Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari. 

  Anexa 

                                                                                                                   la Dispoziţia nr. 83 

                                                                                                                   din data de 24.01.2013 

 
1. Interpelările Consilierilor Municipali. 
2. Aprobarea Procesului Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din data de 

15.01.2013. 
3. Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Timişoara. 
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei I pentru studii, prognoze, 

economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei III pentru administrarea 
domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi 
comerciale din cadrul Consiliului local al Municipiului Timişoara. 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Timişoara în 
domeniul public al Municipiului Timişoara a imobilelor identificate prin nr. Top1025/1 
înscris în CF  nr. 13510 Timişoara şi nr. Top. 1025/2 înscris în CF nr. 136320 Timişoara.  
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6. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat, rectificarea 
suprafetelor si alipirea imobilelor din strada Baader colt cu strada Virtutii inscrise in CF 
cu nr. 407154 Timisoara cu nr. top. 5552-5553/2 in suprafata de 1318 mp.(suprafata 
masurata de 1150 mp.) respectiv CF nr. 407603 Timisoara cu nr. top. 5554 in suprafata 
de 6296 mp.(suprafata masurata de 6401mp.) , nr.top. 50900 inscris in CF nr. 412548 
Timisoara in suprafata de 408 mp.(suprafata masurata de 419 mp.), nr. top. 5552-5553/1 
inscris in CF nr. 414229 Timisoara in suprafata de 595 mp.(suprafata masurata de 631 
mp.), nr. top. 434430 inscria in CF nr. 434430 Timisoara in suprafata de 5397 
mp.(suprafata masurata de 5397mp.). 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiului Timişoara, a 
terenului ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC TEHNOLUB  
SRL.  

8. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului – Clădire şcoală cu D+P+2E 
şi a terenului aferent, situat în Timişoara, Bv. Gen. Dragalina nr.2 din spaţiu pentru 
învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinţei gratuite a obiectivelor cu destinaţie 
sportivă (baze sportive) aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Timişoara, 
pe parcursul anului 2013, pentru structuri sportive din Timişoara. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional de modificare, 
completare şi prelungire a Convenţiei – Anexa la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara nr.29/29.01.2008 încheiată între Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara şi Fundaţia Timişoara 89.  

11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1474/2005, pentru 
spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat  în imobilul din Timişoara, Calea 
Martirilor nr. 1 AB, încheiat cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni – Sucursala 
Timişoara (actual CEC BANK S.A. – Sucursala Timişoara).  

12. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la 
Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. 

13. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la patru străzi fără nume respectiv 
schimbarea de denumiri la o alee şi o intrare din Municipiul Timişoara. 

14. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente „Olimpia „ 
şi a Complexului Sportiv Bega Timişoara. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la Asociaţia Les 
Rencontres şi a achitării taxei de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul acestei 
asociaţii.  

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  “Construire 
spalatorie auto”, str. Anton Bacalbasa  nr. 66, Timişoara. 

17. Proiect de hotărârea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire imobil 
S+P+4E cu apartamente si spatiu comercial la parter, imprejmuire si acces auto”, str. 
Timocului nr. 16, Timişoara. 

18. Adresa nr.SC2012-03144/27.12.2012 a S.C MANITARIS COMPANY S.R.L referitoare 
la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 93/23.11.2012 
- privind delimitarea Campusului Studenţesc  Timişoara si  conditiile de desfăşurare a 
activităţilor comerciale, de alimentaţie publica sau prestări servicii in perimetrul 
Campusului Studentesc Timişoara. 

19. Adresa nr. SC2013 – 001039/15.01.2013 a domnului  Corneliu Vaida. 
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Proiectele de hotărâre inscrise pe Ordinea de Zi au fost iniţiate de Primarul 
Municipiului Timişoara – domnul Robu Nicolae. 

 
MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

237/29.05.2012 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în 
Municipiul Timişoara. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice 
ocupării postului – administrator public la Municipiul Timişoara. 

3. Proiect de hotărâre privind completarea art. III din modelul cadru al contractului de 
schimb ce se va încheia între municipiul Timişoara pe de o parte şi SC ART SRL pe de 
altă parte, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 
293/18.12.2012. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente 
proiectului „Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din 
Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”. 

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei SC „CONTINENTAL AUTOMOTIVE 
PRODUCTS”SRL Timişoara. 

6. Adresa nr. SC2013 – 744/30.01.2013 a Serviciului Juridic privind comunicarea Sentinţei 
nr. 3638/21.11.2012 a Tribunalului Timiş - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, 
de admitere a acţiunii formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Timiş prin care 
instanţa dispune anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 267/26.07.2011 – privind 
investiţiile de peste un milion de euro. 

7. Proiect de hotărâre privind componenţa Consiliului de administraţie al S.C. COLTERM 
S.A. 

 
 

Dl. ŢOANCĂ:  Deschid lucrările Şedinţei ordinare a Consiliului  Local al Municipiului 
Timişoara din data de 30.01.2013.  

 

                                         PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:  

Aprobarea Procesului Verbal al Şedinţei Extraordinare a Consiliului Local din data de 
15.01.2013. 

Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 23 voturi pentru 
Vom trece la alegerea viceprimarului municipiului Timişoara ulterior dându-vă cuvântul pentru 
interpelări.  
 



  4

                                          PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:  

Proiect de hotărâre privind alegerea unui viceprimar al Municipiului Timişoara. 

Dl. SECRETAR:  Deci noi am pregătit buletinele de vot cu DA sau NU. Aşa vor fi pregătite 
buletinele de vot, propunerile se fac de către domnii consilieri, înscrierea în buletinele de vot se 
face în ordinea propunerilor, avem o comisie de validare, acum în comisia de validare supun 
atenţiei dvs. Dacă în locul d-lui senator Ehegartner trebuie numit altcineva, numiţi-l acum, 
supuneţi la vot, dăm şi pentru aceasta o hotărâre să fie completă şi comisia de validare că şi aşa 
trebuie să mergem şi după aceea trecem la alegerea viceprimarului. Să vină raportul comisiei de 
validare, nu se depune nici un jurământ de către dl. Viceprimar că este dintre dvs. Domnii 
consilieri şi a depus odată jurământul şi acestea sunt procedurile.  Propuneţi pentru comisia de 
validare.  
Dl. ŢOANCĂ:  Eu îl propun pe dl. Consilier Geană, care a venit în locul d-lui Ehegartner,  în 
comisia de validare, urmând ca secretarul comisiei de validare dl. Simonis să devină preşedinte.  
Supun la vot. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -25 voturi pentru 
 

Îl propun din partea Uniunii Social-Liberale în funcţia de viceprimar al Municipiului 
Timişoara pe dl. Stoia Traian.  
De asemenea salut prezenţa în sală a d-lui deputat Sorin Grindeanu care a ocupat aproape 5 ani 
funcţia de viceprimar şi îi dorim o carieră la fel de proeminentă în Parlamentul României.  
Dl. PRIMAR:  Vreau să precizez că există  o înţelegere între partidele componente ale Uniunii 
Social-Liberale, care prevede în termeni clari că unul din cele două posturi de viceprimar revine 
PSD.  Drept urmare nominalizarea d-lui Stoia pentru acest post de viceprimar a fost făcută de 
PSD şi întruneşte exigenţele PNL. După câte am constatat dl. Stoia este agreeat la nivelul întregii 
uniuni şi prin urmare va avea susţinerea tuturor  celor 3 partide componente ale USL.  
Dl. ŢOANCĂ:  Vă rog încercuiţi numele d-lui Stoia iar în cazul în care nu doriţi să-l votaţi să 
tăiaţi peste numele viitorului viceprimar. Rog comisia de validare să se pregătească pentru a citi 
procesul verbal.  
Dl. SECRETAR:  Încercuiţi  răspunsul Da sau Nu.  Mergem pe încercuirea răspunsului dorit de 
dvs.  
Dl. SIMONIS: Dau citire Procesului Verbal.  

 

PROCES –VERBAL 

al  Comisiei de validare a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, încheiat azi    
30.01.2013 
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 Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 2/15.01.2013 – privind încetarea de 
drept a mandatului de consilier local al domnului Grindeanu Sorin; 
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 5/22.06.2012 – privind alegerea viceprimarilor 
Municipiului Timişoara. 

Astăzi, 30.01.2013,   Comisia de validare aleasă de Consiliul Local al Municipiului 
Timişoara în şedinţa de constituire din data de 22.06.2012 , a examinat, în conformitate cu 
prevederile  art.57 alin.3 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică  locală, 
republicată şi modificată, legalitatea alegerii  noului viceprimar; 
 În urma numărării voturilor  Comisia constată  că  au fost  respectate dispoziţiile legale în 
ceea ce priveşte exprimarea votului, rezultatul fiind: 
dl. Stoia Traian a fost ales viceprimar cu 20 voturi pentru şi 6 abţineri. 
Felicitări domnule viceprimar.   
Drept care am încheiat prezentul proces-verbal. 

 PREŞEDINTE,     SECRETAR, 

SIMONIS ALFRED ROBERT    GEANĂ NISTOR PAVEL 

MEMBRII: 

1.  BOGLUŢ DOREL 

2.  BONCEA GEORGE - FLAVIUS 

3.  SARACAN MARIA 

 
Dl. ŢOANCĂ:  Vă mulţumim, îl rugăm pe dl. Viceprimar să-şi ocupe locul la prezidiu.  Dau 
cuvântul d-lui primar.  
 
 
Dl. PRIMAR:  De data aceasta toate materialele au trecut pe la comisii v-aş ruga să agreeaţi 
suplimentarea ordinei de zi cu următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
237/29.05.2012 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în 
Municipiul Timişoara. Acest proiect nu face decât să aplice noua lege în România în 
această speţă.  Nu este iniţiativa noatră dar legea e lege pentru toată lumea.  Procedura 
prevede adoptarea în Consiliul Local a taxelor mărite şi nu avem posibilitatea să fim 
împotrivă e o chestiune impusă prin noile reglementări valabile la nivel naţional.  

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice 
ocupării postului – administrator public la Municipiul Timişoara. 

3. Proiect de hotărâre privind completarea art.3 din modelul cadru al contractului de schimb 
ce se va încheia între  Municipiul Timişoara pe de o parte  şi SC ART SRL pe de altă 
parte, aprobat prin HCLMT nr. 293/18.12.2012. 
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente 
proiectului " Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din 
municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună". 

5. Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei  S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE 
PRODUCTS” S.R.L.  Timişoara.  

6. Adresa nr.SC2013-744/30.01.2013 a Serviciului Juridic.  
7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la SC  

COLTERM S.A.  
 
 
 

La punctul 3 întrucât nu a apărut nici acum acea hotărâre de guvern pe care o aşteptăm pentru 
unul din terenurile ce au făcut obiectul schimbului pe care consiliul l-a aprobat cu SC ART şi Al 
Fer Crom Design.  Acest amendament la articol separă relaţia cu cele două nu schimbă nimic din 
ce am aprobat.  Acum progresăm ca să nu stăm pe loc.  La punctul 4 e vorba de cererea pentru 
eficientizarea  energetică a 31 de blocuri în valoare de 5,5 milioane de euro.  La punctul 5 acea 
societate  S.C. CONTINENTAL AUTOMOTIVE PRODUCTS” S.R.L.  Timişoara a amenajat 
un parc şi donează municipiului mobilierul specific prevăzut acolo.  Mulţumesc pe această cale 
companiei.  
Dl. ŢOANCĂ:  Supun la vot ordinea de zi.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 22 voturi pentru 
Dl. PRIMAR:  Ieri am fost la Bucureşti pentru a semna contractele de finanţare pentru 5 
proiecte ale municipiului Timişoara finanţate din fonduri europene. Timişoara a avut cel mai 
mare număr de proiecte aprobate în această etapă obţienem 100 de milioane de lei pentru 
implementarea lor, vom avea de lucru în perioada următoare. E vorba de reabilitarea liniilor de 
tramvai pe strada Ştefan cel Mare, despre sistemul de management al traficului si supraveghere 
video, despre extinderea liniei de troleibuz în Dumbrăviţa, reabilitarea străzii Iancu Văcărescu, 
extindere staţii de transport în comun pe concept intermodal, adică prevederea de staţii de 
închiriere în regim self service a bicicletelor în staţiile de autobuze şi troleibuze de pe direcţia 
NORD-SUD sau în imediata vecinătate a acestora. Mulţumesc!  
Dl. ŢOANCĂ:   Trecem la interpelări.   
 
 
 

INTERPELĂRI 
DL. ORZA: Este bine că acum se laudă proiectele oraşului şi nu cu mult timp în urmă erau 

criticate că nu există, ele au fost depuse încă din mandatul trecut la Ministerul Dezvoltării, o 
parte dintre ele fiind semnate din mandatul trecut iar o parte, evident că urmează să fie semnate 
acum. Acest lucru nu are legătură cu investiţiile şi cu sumele prevăzute în bugetul central pentru 
municipiul Timişoara. Sunt lucruri total diferite şi trebuie specificat lucrul acesta, este vorba de 
proiecte europene şi să nu amestecăm lucrurile pentru că nu e cazul. Interpelarea mea e către 
Direcţia Dezvoltare din cadul Primăriei Municipiului Timişoara, pentru că nu s-a vorbit demult 
despre stadiul proiectelor în dezbaterile publice din Timişoara, am dori să primim consilierii 
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locali o informare cu stadiul la care se găsesc atât proiectele semnate deja, cele care trebuia să 
demareze deja ca licitaţii cât şi cele care mai sunt de aprobat la Ministerul Dezvoltării şi faza în 
care se află. 

A doua interpelare este legată de un subiect care nu a apărut încă pe ordinea de zi a 
Consiliului Local, dar care va apărea şi care deja a apărut în mass media locală legată de o taxă 
pentru proprietarii de câini, fie ei de rasă sau nu. Părerea mea şi rugămintea mea către executiv 
este ca înainte de a se iniţia un proiect de hotărâre să existe în spatele acestui proiect o dezbatere 
publică. În momentul în care legea este blocată la Curtea Constituţională făcea referire la 
posibilitatea autorităţilor locale de a decide ceea ce trebuie să facă cu câinii comunitari: fondul 
acelei legi e legat de acelaşi lucru, de a se discuta în comunitatea locală ce lucruri doreşte să facă 
comunitatea respectivă cu subiectul respectiv. Cred că e bine ca înainte de a produce diverse 
reacţii, mai mult sau mai puţin pozitive, să chemăm aici Asociaţii Chinologice, Asociaţii de 
protecţie a Animalelor, dresori de câini, medici veterinari, cetăţeni muşcaţi sau nu de câini 
comunitari şi să le ascultăm părerea. 

Mai am o rugăminte de fond, a mai fost prezentată în şedinţele anterioare, cu 
condescendenţa necesară, având în vedere experienţa administraţiei locale în proceduri să 
încercăm să diminuăm până la minimul normal proiectele de hotărâri care vin peste ordinea de 
zi, sau care vin în ziua votului. A fost un număr mare de proiecte şi cred că ar trebui să le 
estompăm cumva. 

DL. PRIMAR: Este legitimă dorinţa de a vedea stadiul proiectelor, Direcţia de Dezvoltare 
va întocmi un material şi ăl veţi primi cu toţii. Noi nu putem decât să ne bucurăm că un număr 
cât mai mare încep să prindă viaţă, pentru că despre asta este vorba în administraţie. În ceea ce 
mă priveşte în mod personal vă dau toate asigurările, că aşa cum am promis în campania 
electorală, eu mă voi axa pe punerea în operă a proiectelor pentru că oraşul nostru are nevoie de 
realizări concrete, iar dacă de la cineva din opoziţia actuală, apare vreo idee de proiect sau vreun 
proiect, eu vă asigur că nu voi avea nici o ezitare să îl introducem în portofoliul de proiecte şi să 
îl punem în operă pentru că aici discutăm despre binele oraşului iar cine generează la un moment 
dat o idee sau alta devine un lucru subsidiar. Ideile bune trebuiesc preluate şi puse în operă, eu 
cred că asta avem de făcut cu toţii aici şi pentru asta am fost aleşi. De la bugetul de stat vin 
cofinanţările care sunt pentru unele proiecte, altminteri, dl. Orza a specificat, banii mulţi vin de 
la Uniunea Europeană.  

În privinţa câinilor, nu este nimic hotărât în momentul de faţă, nici la nivelul executivului. 
Nu avem un proiect pe care să vi-l fi putut aduce aici, trebuie să avem o dezbatere şi poate dl. 
Director Bere va veni cu detalieri. Au avut loc discuţii, inclusiv cu Asociaţiile de protecţie a 
animalelor, discuţii la care au participat dl. Viceprimar Dan Diaconu şi dl.director Bere, încă nu 
există o conturare clară a tuturor măsurilor pe care le vom lua, dar eu vrea să vă spun răspicat că 
Timişoara necesită intervenţii de urgenţă pe teren, pentru a împuţina radical numărul câinilor fără 
stăpân aflaţi pe teritoriul oraşului. Am făcut astfel de intervenţii vizibile şi apreciate după 
feedback-urile pe care le am, începând de luna octombrie. Trebuie să continuăm, cu tot respectul 
pentru toţi protectorii de animale, noi ne vom vedea de sarcina asumată în faţa cetăţenilor de a 



  8

rezolva această problemă şi desigur dorim să o rezolvăm respectând legea şi cu toată bşândeţea 
vis a vis de aceste vietăţi pe care le îndrăgim, dar de care din păcate trebuie să ne şi protejăm.   

DL. BERE: Aş dori să vă informez că s-au purtat discuţii cu mai multe asociaţii 
neguvernamentale pentru promovarea unui proiect de hotărâre, suntem în faza finală, probabil la 
viitoarea şedinţă de consiliu materialul va fi gata, dar aşa cum a spus şi domnul Primar, nu 
înainte de a avea loc această dezbatere publică. Între timp s-a încheiat un protocol cu aceste 
asociaţii neguvernamentale pentru sterilizarea câinilor de pe domeniul public, lucru care s-a şi 
întâmplat din luna decembrie, continuăm în luna ianuarie, dar unul din partenerii de protocol, 
respectiv Universitatea de Medicină Veterinară are studenţii în examene şi procesul este sistat 
până se termină sesiunea de examene, urmând ca ulterior să continuăm.  

D-NA WOLF:  Doi ani la rând am asistat printre multe alte evenimente culturale şi la 
desfăşurarea festivalului Eurotalia, care din păcate anul trecut nu a putut avea loc. Consider că 
este un festival, organizat de Teatrul German de Stat care pe parcursul desfăşurării sale şi-a 
dovedit nivelul înalt. De asemenea şi activitatea Teatrului German de Stat se poate reflecta şi în 
premiile pe care le-a obţinut în ultima vreme. Cu această ocazie sper ca anul acesta să ne putem 
bucura de o nouă ediţie a acestui festival. Era programat de obicei în noiembrie. Ţinând cont şi 
de cursa în care timişoara s-a angajat este o notă suplimentară de interculturalitate.  

DL. PRIMAR: Foarte scurt, doresc să vă spun că vom susţine acest festival aşa cum vom 
susţine o agendă culturală mai bogată decât cea care a fost până acum, având în vedere că acum 
ne-am înscris în acea cursă pentru a deveni capitală culturală europeană şi desigur avem şi o 
obligaţie de a face această susţinere implicit când vom adopta bugetul va trebui să susţinem cu 
toţii mai mulţi bani pentru cultură decât am avut în anii anteriori. 

DL. VESA: În urmă cu câteva zile am fost contactat de doamna Cătălina Filip, 
reprezentanta unei asociaţii de proprietari de pe strada Lucian Blaga nr. 1 şi mi s-a adus la 
cunoştinţă că la parterul acelui bloc funcţionează o societate S.C. Azuras GMG, care a închiriat 
spaţiul pe care îl deţine unei alte firme Divine Events SRL care a deschis un club de noapte cu 
numele de Delirio. Acesta funcţionează între orele 22 şi 7 dimineaţa şi din câte am înţeles nu are 
autorizaţie de funcţionare, efectiv a făcut viaţa acestor locatari un coşmar. Au fost nenumărate 
intrepelări la factorii în drept, inclusiv la poliţie şi la Poliţia Locală, s-a ajuns şi la jandarmi care 
au intervenit, dându-li-se şi amenzi, dar după ce echipajele de poliţie au plecat muzica a fost dată 
la maxim iar unii dintre clienţi au agresat locatarii din acel imobil. Cu câteva minute înainte de 
începerea plenului doamna Cătălina Filip mi-a înmânat şi un memoriu, care vă este adresat 
domnule Primar nu numai cu speranţa ci şi cu credinţa că îi veţi putea să ajuta să rezolve această 
problemă.  

DL. PRIMAR: Ne vom documenta şi vom interveni. Desigur că nu e în regulă tot ce s-a 
semnalat, dacă e aşa vom lua măsuri urgente. 

DL. RUŞEŢ: Vreau să aduc în atenţia executivului trei aspecte care au rezultat în urma 
întâlnirilor cu diverşi cetăţeni. Un aspect este că deja a început str Mărăşeşti să fie pentru 
autoturisme în general dinspre str. Eugeniu de Savoya, unde lipsesc doi stâlpi care au fost iniţial 
montaţi pentru interzicerea accesului.  
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De asemenea aş dori să rog executivul primăriei ca în planul de reparaţii al trotuarelor de 
anul acesta să prioritizaţi trotuarele care deja s-au deteriorat vizibil după cele două perioade de 
zăpadă şi îngheţ.  

În al treilea rând, unele parcări ecologice s-au deteriorat fiind pîmânt bătătorit, pe timp 
uscat surse de praf, pe timp umed, surse de noroi în special pe strada Martir Constantin Zăbulică 
din zona Lipovei. 

DL. PRIMAR: Vom analiza materialul dvs. scris şi vom interveni.   
DL. MOŞIU: Am observat că victoria răsunătoare a USL-ului din Timişoara şi Banat nu a 

fost apreciată la nivel de Bucureşti iar parlamentarii noştrii au transformat vizita la Guvern într-o 
frumoasă excursie. Ne pare rău pentru asta şi dl. Primar aş vrea să remarcaţi risipa de bani 
publici care se face în ultima perioadă cu semnele de circulaţie. Au apărut, mai ales în zona 
centrală, de câteva zile sute, dacă nu mii de semne cu oprirea interzisă în locuri în care cel puţin 
de 15 ani eu ştiu că erau parcări şi se obturează efectiv accesul cetăţenilor către instituţii de 
învăţământ, farmacii, bănci. Mă refer la zona Pieţei Libertăţii, Bocşa, ceea ce mi se pare curios 
deoarece am mai avut o discuţie şi în anii anteriori legat de semnele de circulaţie. Acoperirea 
acestei afaceri este făcută de onorata Comisie de Circulaţie la care ar trebui să contribuiţi şi să îi 
aduceţi un aer mai primăvăratic. Se pare că s-au închistat în nişte posturi pe care le folosesc doar 
pentru a-şi onora obligaţiile din campania electorală. Şi din nou m-aş referi la miile dacă nu 
zecile de mii de stâlpişori verzi de inox, galbeni, negri, albi, care toamna şi iarna adună noroi iar 
vara nu fac decât să adune praf. O parte din ei sunt distruşi de cetăţeni, o altă parte sunt distruşi 
de către utilajele de deszăpezire ale Primăriei, pentru că sunt în dilemă, să ocolească stâlpişorii, 
să nu deszăpezească, e o dilemă. Pe o bucată de 20 de m au fost montaţi chiar aici în faţa 
Primăriei şi au fost distruşi de un autobuz RATT care bineînţeles că nu poate lua curba. V-aş 
ruga să aveţi mare atenţie la deciziile aberante pe care le ia comisia de circulaţie şi la banii 
publici irosiţi efectivi pentru a se onora anumite obligaţii. V-aş ruga să vă spuneţi părerea. 

DL. PRIMAR: Am să îi cer domnului consilier Chirilă să preia o misiune de control în 
privinţa relaţiei cu Rosign să vedem ce se întâmplă cu toate cele semnalate de dvs. Sigur că ar fi 
foarte grav ca lucrurile să stea astfel, să fie irosiţi bani pe semne inutile care mai mult de atât ne 
şi încurcă. Vom verifica întreaga relaţie cu Rosign pentru că de-a lungul timpului a comportat 
diverse suspiciuni şi acuze. 

DL. MOŞIU: Vă mulţumesc, chiar aş vrea să specific dl. Viceprimar a fost pus într-o 
situaţie stânjenitoare zic eu când o anumită televiziune l-a întrebat ce părere are despre o stradă 
unde din 20 în 20 de m erau nişte semne de oprire interzisă efectiv aiurea puse. 

A doua interpelare ar fi legat de programul de integrare a timişoarei ca şi capitală cultural 
europeană. Am constatat cu mâhnire dispariţia plăcii din zona în care s-a născut Johnny 
Weismuller. Este un fapt curios, mai ales că s-a făcut cu înştiinţarea Primăriei şi la acceptul unei 
persoane din Primărie. Respectiva persoană pe a cărei casă era placa inscripţionată nu a mai 
suportat vizitele, mai ales din străinătate şi omul chiar avea dreptate, adică după ce că nu 
primeşte nici o înlesnire de la Primărie, le mai dădea şi câte o ţuică şi le mai spunea tot felul de 
istorii. Domnule Primar cred că este necesar de urgenţă în zonă  să se pună un mic monument cu 
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o placă comemorativă, dacă nu se poate cu un bust, în mai multe limbi şi să nu uităm că acesta 
nu are nici o vină că s-a născut în Timişoara şi totuşi a făcut 74 de recorduri mondiale fiind 
prima persoană din lume care a înnotat suta de m sub 60 de secunde. Îmi pare foarte rău că aşa 
ceva se poate întâmpla în Timişoara şi repet, cu acceptul Primăriei. Trebuia prima dată să se facă 
monumentul şi apoi să se permită respectivei persoane să îşi ia placa de pe clădire.  

DL. PRIMAR: Este vorba despre o proprietate privată, proprietarul acelei case, fără să ne 
consulte a luat această decizie de a înlătura placa respectivă simţindu-se agasat, după cum dvs aţi 
prezentat de vizitatori şi mulţi dintre ei străini. Va trebui să avem o placă comemorativă, evident 
cu inscripţii multilingve, dar mai mult de atât eu am făcut o consultare informală a opiniei 
publice, cred că va trebui să realizăm în Timişoara un ansamblu, chiar dacă nu cu amplasare în 
acelaşi loc, de statui de personalităţi de maximă notorietate ale Timişoarei. Cred că un oraş de 
talia Timişoarei nu poate fi lipsit în continuare de statui ecvestre. Eu am venit cu nişte idei în 
acest sens şi pe lângă acele statui ecvestre cred că este obligatoriu caîn timişoara să existe şi o 
statuie, nu un simplu bust a celui care a fost Johnny Weismuller. Vom face asta, dar în privinţa 
acelui proprietar lucrurile au decurs la iniţiativa sa aşa cum aţi spus şi dvs. Vom vedea cum 
putem să îl motivăm să mai suporte aceasta agasare. Noi oricum trebuie să venim cu o inscripţie, 
fie şi cu titlu provizoriu până vom avea un monument corespunzător.  

DL. MOŞIU: Asta am vrut să vă rugăm să se pună în zonă. Cred că nu e o mare investiţie 
să se pună trei bănci şi un monument cu o placă comemorativă care să amintească de prezenţa 
lui. Străinii când merg acum până acolo chiar sunt surpirnşi de neglijenţa noastră.  

DL. SANDU: Având în vedere că în perioada următoare se va da în folosinţă Piaţa Iozefin 
aş dori să vă reamintesc că există Hotărârea 426 din noiembrie 2010 care prevede organizarea 
unei zone pentru producătorii locali de fructe şi legume. De la data la care respectiva hotărâre a 
fost aprobată s-a mai reorganizat în Timişoara piaţa din Badea Cârţan şi nu aş vrea să fiu foarte 
dur, dar acolo cred că s-a ignorat total, dacă nu din rea voinţă, amplasarea acestui sector pentru 
producători, continuând să fie piaţa destinată doar importatorilor şi distribuitorilor de fructe şi 
legume exotice şi de import. Cred că scopul pieţelor agroalimentare din Timişoara este acela de a 
pune la dispoziţia locuitorilor oraşului fructe şi legume proaspete, pe cât posibil din producţia 
autohtonă, produsele din import şi produsele exotice pot fi achiziţionate din orice supermarket 
sau hypermarket. În acest sens v-aş ruga ca odată cu inaugurarea acestei pieţe să existe acest 
sector de 30% din suprafaţa pieţei, care să fie pus la dispoziţia producătorilor locali în condiţii 
care să şi facă posibilă închirierea respectivelor suprafeţe de către producători.  

DL. PRIMAR: Sunt total de acord cu dvs şi dacă aţi urmărit, în sensul acesta am avut 
toate demersurile, toate intervenţiile, doar că trebuie să perseverăm să avem o  mulţime de 
intervenţii de control întrucât se ştie cum stau lucrurile în realitate. Noi cerem una şi se găsesc 
diverse modalităţi de a fi păcăliţi. Asta ne dorim, ca în pieţele Timişoarei să aibe prioritate şi mai 
ales în noua Piaţă Iosefin să aibă prioritate producătorii nemijlociţi, producătorii de lucruri de 
calitate, româneşti, pe care cu toţii le preţuim pe măsură ce trece vremea, din ce în ce mai mult. 
Am văzut că din afară ne vin numai lucruri bune, iar în acest domeniu al produselor alimentare 
am stat noi mult mai bine şi lucrurile noastre mai de calitate, mai gustoase şi mai sănătoase. Vom 
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continua, vă asigur să avem controale, chiar şi cu primarii din zona noastră de unde vin pieţarii, 
să ne confirme dincolo de ceea ce putem constata noi, că într-adevăr avem de a face cu 
producători autentici.  

DL. BĂRSĂŞTEANU: Nu e o interpelare propriu zisă, vreau doar să vă amintesc celor 
care aţi fost consilieri în mandatul 2004 – 2008, că împreună cu dl. Profesor Avram Jecu, chiar 
am iniţiat un proiect de hotărâre vis a vis de o statuie pentru celebrul personaj Johnny 
Weismuller care urma să fie amplasată în apropierea Grădinii Zoologice cred. S-a şi votat acel 
proiect de hotărâre, eu chiar am o parte din proiectul arhitectural şi am să vi-l pun la dispoziţie 
domnule Primar ca să vă daţi cu părerea vis a vis de oportunitatea acestui proiect. 
 
                                              PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea componenţei Comisiei I pentru studii, prognoze, 
economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei III pentru administrarea domeniului 
public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul 
Consiliului local al Municipiului Timişoara. 

 
Dl. ŢOANCĂ:   Prin plecarea d-lui Grindeanu în Parlament şi ocuparea locului de viceprimar a 
d-lui Stoia, s-a vacantat un loc în Comisia I, dl. Bârsăşteanu urmând să ocupe acest loc.  Prin 
plecarea d-lui Ehegartner s-a vacantat un loc în Comisia III, dl.Geană va ocupa acest post.  
Supun la vot.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 26 voturi pentru 

 
 
 
                                              PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al municipiului Timişoara în 
domeniul public al Municipiului Timişoara a imobilelor identificate prin nr. Top1025/1 
înscris în CF  nr. 13510 Timişoara şi nr. Top. 1025/2 înscris în CF nr. 136320 Timişoara.  
 
Dl. ŢOANCĂ: Supun la vot.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -24 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public in domeniul privat, rectificarea 
suprafetelor si alipirea imobilelor din strada Baader colt cu strada Virtutii inscrise in CF cu 
nr. 407154 Timisoara cu nr. top. 5552-5553/2 in suprafata de 1318 mp.(suprafata masurata 
de 1150 mp.) respectiv CF nr. 407603 Timisoara cu nr. top. 5554 in suprafata de 6296 
mp.(suprafata masurata de 6401mp.) , nr.top. 50900 inscris in CF nr. 412548 Timisoara in 
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suprafata de 408 mp.(suprafata masurata de 419 mp.), nr. top. 5552-5553/1 inscris in CF nr. 
414229 Timisoara in suprafata de 595 mp.(suprafata masurata de 631 mp.), nr. top. 434430 
inscria in CF nr. 434430 Timisoara in suprafata de 5397 mp.(suprafata masurata de 
5397mp.). 

 
Dl. CIURARIU :  Directia de Urbanism este responsabila in ceea ce priveste exactitatea 
documentatiei in forma in care se prezinta.Oportunitatea, respectiv orice alt aspect nu e direct in 
obiectul nostru de activitate. Noi am facut aceasta analiza tocmai pentru a verifica ca ea este 
corect identificata, ca respecta legislatia in vigoare privitor la aceste operatii. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

- 20 voturi pentru 
-  4 voturi impotriva 

 
    PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiului Timişoara, a terenului 
ce face obiectul renunţării la dreptul de proprietate de către SC TEHNOLUB  SRL.  

 
 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 22 voturi pentru 
 
 
     PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului – Clădire şcoală cu D+P+2E şi 
a terenului aferent, situat în Timişoara, Bv. Gen. Dragalina nr.2 din spaţiu pentru învăţământ 
în spaţiu cu altă destinaţie.  

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 25 voturi pentru 
 
 
    PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea folosinţei gratuite a obiectivelor cu destinaţie sportivă 
(baze sportive) aflate în proprietatea sau administrarea Municipiului Timişoara, pe parcursul 
anului 2013, pentru structuri sportive din Timişoara. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 24 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii actului adiţional de modificare, completare şi 
prelungire a Convenţiei – Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
nr.29/29.01.2008 încheiată între Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi Fundaţia 
Timişoara 89.  
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Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 22 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.1474/2005, pentru spaţiul 
cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat  în imobilul din Timişoara, Calea Martirilor 
nr. 1 AB, încheiat cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni – Sucursala Timişoara (actual CEC 
BANK S.A. – Sucursala Timişoara).  

 
Dl. PRIMAR :  Va propun sa scoateti de pe ordinea de zi acest proiect pentru ca  vreau sa va rog 
sa reanalizati tarifele in vigoare. Eu cred ca este una tariful pentru o locuinta sociala si cu totul 
altceva tariful pentru o banca sau tariful de inchiriere sau concesiune catre societati comerciale. 
Dl. ORZA :  Dumneavoastra ati introdus proiectul, dumneavoastra il si retrageti. 
Dl. PRIMAR:  Retrag acest proiect de pe ordinea de zi. 
 
 
 
    PUNCTUL 12 AL ORIDNEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei Consiliului de Administraţie la Spitalul 
Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 26 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri la patru străzi fără nume respectiv 
schimbarea de denumiri la o alee şi o intrare din Municipiul Timişoara. 

 
Dl. MOSIU: Vreau sa fac o  observatie referitoare la comisia de denumire a strazilor. Am 
obsrvat in zona Ciclop o strada noua denumita strada Iepurelui. Ar trebui sa ne gandim cam cati 
iepurasi sunt in Timisoara si cate ciori ?  
 Mult mai potrivita ar fi o alta denumire. 
Dl. TOANCA:  Aveti grija cu ciorile ca limba romana este polisemantica. 
Dl. MOSIU:  Sunt niste pasari dragute carora le place in centru . 
Dl. PRIMAR:  Suntem intr-o situatie ridicola in privinta denumirii multor strazi.Nu este in 
regula nici sa venim cu schimbari de denumiri de strazi numai ca sa dam cetatenilor de lucru sa-
si schimbe actele. Atunci cand avem strazi fara nume si trebuie sa atribuim denumiri strazilor 
trebuie sa fim atenti. Nu se face asta  de pe o zi pe alta. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 26 voturi pentru 
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    PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor de folosire a Sălii Polivalente „Olimpia „ şi a 
Complexului Sportiv Bega Timişoara. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 24 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Municipiului Timişoara la Asociaţia Les 
Rencontres şi a achitării taxei de membru pentru Municipiul Timişoara în cadrul acestei 
asociaţii.  

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 23 voturi pentru 
 
 
 
    PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  “Construire spalatorie 
auto”, str. Anton Bacalbasa  nr. 66, Timişoara. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

- 24 voturi pentru 
 

 
    PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărârea privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu “Construire imobil 
S+P+4E cu apartamente si spatiu comercial la parter, imprejmuire si acces auto”, str. 
Timocului nr. 16, Timişoara. 
 

Dl. HERZOG:  Mi-a fost atrasa atentia ca la  acest proiect s-ar putea sa fie prea putine locuri de 
parcare si vreau sa intreb pe cei care au intocmit referatul cate apartamente sunt si cate locuri de 
parcare sunt prevazute. 
Dl. CIURARIU: Cert este ca avizul Comisiei Tehnice a fost respectat si avizul Comisiei de 
circulatie a fost respectat din punct de vedere al pozitionarii si numarul  locurilor de parcare vis-
a-vis de numarul  apartamentelor. Putem verifica cele doua documente care justifica pozitionarea 
si numarul lor. 
Dl. HERZOG:  Doresc sa cer amanarea discutarii acestui proiect pana stim o cifra clara. 
Dl. MOSIU: Nu  exista nici locuri de parcare. Si regimul de inaltime a fost depasit. Este o zona 
de trei parti case si numai pe o parte blocuri. 
Dl. JICHICI:  Este o problema cu care eu ma confrunt de 5 ani de cand activez la comisia de 
urbanism. Materialul  respecta intocmai prevederile legii in vigoare. Legea este foarte proasta 
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saueste extrem de permisiva cu madalitatea de calcul a numarului de locuri de parcare. Si eu sunt 
de acord cu dumneavoastra ca principiu dar se respecta 100 % prevederile legale. Metodologia 
de calcul  este gresita in asemenea situatii. 
Dl. TOANCA: POT-ul este de 39,86 nu este un procent de ocuparea a terenului iesit din 
comun.CUT-ul este 2,45, accese auto si pietonale, 43,09% din suprafataiar vad pe toata suprafata 
delimitata a acestui imobil,  peste  tot sunt garaje la subsol. Votati cum credeti de cuviinta. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

- 21 voturi pentru 
-  1 vot impotriva 
-  4 abtineri 

 
 
    PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 

Adresa nr.SC2012-03144/27.12.2012 a S.C MANITARIS COMPANY S.R.L referitoare la 
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 93/23.11.2012 - 
privind delimitarea Campusului Studenţesc  Timişoara si  conditiile de desfăşurare a 
activităţilor comerciale, de alimentaţie publica sau prestări servicii in perimetrul Campusului 
Studentesc Timişoara. 

 
Dl. TOANCA: In cazul in care ne pastram votul votati cu Da si daca v-ati schimbat punctul de 
vedere votati cu Nu. Cine este pentru pastrarea HCL-ului vechi. 

- 21 voturi pentru 
-  2 abtineri 

 
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 

Adresa nr. SC2013 – 001039/15.01.2013 a domnului  Corneliu Vaida. 
 

Am luat la cunostinta. 
 

 
MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI 

 
 
    SUPLIMENTAR 1 

Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
237/29.05.2012 – privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013 în 
Municipiul Timişoara. 

 
Dl. CIUHANDU: Art. 1 spuna ca incepand cu data de 1 februarie 2013. Legea invocata aici 
spune ca incepand cu 1 ianuarie 2013. 
Dl. BODO:  In Ordonanta spune foarte clar ca se aplica de la 1 februarie, deci nu retroactiveaza 
legea, diferentele pentru cei care au achitat deja le vom calcula si ele sunt scadente la 30 
septembrie si daca se achita integral pana la acea data , beneficiaza cei care au platit integral pe 
tot anul de acea bonitate de 10%. 
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Dl. PRIMAR:  Noi am avut grija sa fim in acord cu legea de la 1 februarie devenea obligatorie 
majorarea si de aceea nu am vrut sa venim cu masuri retroactive, am procedat in acord cu aceasta 
noua lege. 
Dl. CIUHANDU:  Cred ca la nivelul la care USL a castigat in Romania se putea face un lobby 
ca aceasta lege sa nu fie in vigoare si ca atare grupul PDL va vota impotriva acestei HCL. 
Dl. ORZA:  Legea e cea care  e votata de parlament iar hotararile de guvern nu sunt legi.Legea e 
Cosul Fiscal care incepand cu 2004, era prevazuta in lege indexarea la 3 ani cu rata inflatiilor pe 
anii precedenti. 
       Din nefericire in Romania, cand sunt alegeri, pentru ca populismul trebuie sa fie mai presus 
de  orice, s-a renuntat la asta , pentru ca aceasta hotarare trebuie sa apara inainte. Aceasta 
hotarare trebuie aplicata .Deranjul va fi la cei care au platit deja impozitele.oamenii vor veni la 
ghisee si se vor descarca pe functionarii de  la Directia Fiscala. 
Dl. BODO:    Solutie nu exista, legea spune foarte clar ce trebuie sa facem. Cei care au platit 
sunt intre 10-15.000 cetateni si trebuie sa revina la ghiseu. Si nu este pentru prima data. 
Dl. PRIMAR:  Eu inteleg ca este neplacut pentru toti. Nici nu este firesc sa fie nevoie de un vot 
cand exista o reglementare de rang superior. Noi dam un vot, daca ne punem in acord cu legea 
sau ramanem in afara legii. 
 
 Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

- 19 voturi pentru 
-  6 voturi impotriva 
-   1 abtinere 

 
SUPLIMENTAR 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării 
postului – administrator public la Municipiul Timişoara. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

- 24 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
 

SUPLIMENTAR 3 
Proiect de hotărâre privind completarea art. III din modelul cadru al contractului de schimb 
ce se va încheia între municipiul Timişoara pe de o parte şi SC ART SRL pe de altă parte, 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 293/18.12.2012. 

 
Dl. HERZOG : Va informez ca in data de 7 decembrie am facut o Adresa catre Consiliul 
Director al uniunii Nationala a Evaluatorilor din Romania, avand in vedere suspiciunea mea, 
firma care a intocmit rapoartele de evaluare care stau la baza schimbului la data la care a elaborat 
rapoartele respective nu mai avea dreptul de a elabora astfel de rapoarte. ANEVAR-ul s-a intalnit 
prima data in sedinta la o zi dupa ce am emis adresa, pe 8 decembrie si mi-au promis ca in data 
de 18 ianuarie vor aduce in discutie problema respectiva. Eu vreau sa va rog sa nu mai se voteze 
nimic pe acest subiect pana nu vom avea un raspuns oficial de la Uniunea Nationala a 
Evaluatorilor. 
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Dl. PRIMAR:   Dupa ce dumneavoastra ne-ati semnalat ca firmei respective i s-a retras 
abilitarea, am cerut expertilor sa-si asume individual ca si experti ANEVAR cu certificat valabil 
in continuare acea evaluare. Drept urmare acum ea este in perfecta legalitate pentru ca avem de 
la toti expertii documente de asumare la nivel personal de expert autorizat al acelei evaluari. 
Dl. TOANCA:  Sigur ca este neplacut ca acest  subiect sa tot revina, de data aceasta acest 
amendament e fara miza mare. Vorbim de un drept de servitute si de trecere. 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

- 18 voturi pentru 
-  3 voturi impotriva 
-  3 abtineri 

 
SUPLIMENTAR 4 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare şi a cheltuielilor aferente proiectului 
„Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul 
Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 de euro/lună”. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 
 - 23 voturi pentru 
 
 

SUPLIMENTAR 5 
Proiect de hotărâre privind acceptarea donaţiei SC „CONTINENTAL AUTOMOTIVE 
PRODUCTS”SRL Timişoara. 

 
Dl. TOANCA:  Cine este pentru ? 

- 22 voturi pentru 
-  1 abtinere 

 
 

SUPLIMENTAR 6 
Adresa nr. SC2013 – 744/30.01.2013 a Serviciului Juridic privind comunicarea Sentinţei nr. 
3638/21.11.2012 a Tribunalului Timiş - Secţia de Contencios Administrativ şi Fiscal, de 
admitere a acţiunii formulată de reclamantul Prefectul Judeţului Timiş prin care instanţa 
dispune anularea Hotărârii Consiliului Local nr. 267/26.07.2011 – privind investiţiile de 
peste un milion de euro. 

 
Dl. SECRETAR:  Instanta a dat castig de cauza prefecturii si a anulat Hotararea nr. 171 – 
investitiile cu milionul de euro. Am avut o sansa ca exact astazi a venit sentinta si termenul de 15 
zile curge in continuare. Numiti-va acum in cadrul sedintei , un presedinte si daca doriti este 
termen de recurs. 
Dl. TOANCA: De azi avem vice-primar  care este unul dintre initiatorii acestui proiect. Probabil 
ca domnul vice-primar Stoia se va ocupa in perioada urmatoare pentru ca era o hotarare prin care 
investitiile mari din Timisoara beneficiau de cateva zile pentru obtinerea autorizatiei. Vom face 
recurs . 
 
    SUPLIMENTAR 7  
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Proiect de hotărâre privind componenţa Consiliului de administraţie al S.C. COLTERM S.A. 
 
Dl. PRIMAR;   Am fost sesizat ca in Consiliul de Administratie de la COLTERM sunt niste 
inadvertente fata de doleantele  celor de la PNTCD si ca sa poata fi lamurite lucrurile va propun 
sa retragem acest proiect de hotarare. 
 
 
 
 
 
 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 
 
Cons. RADU TOANCA             IOAN COJOCARI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


