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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 
 
    PROCES-VERBAL 
  Incheiat astazi 30-05-2013 cu ocazia sedintei ordinare a 
  Consiliului Local al Municipiului Timisoara; 
 
 
 Presedinte de sedinta – Cons. MOSIU SIMION 
 Din numarul total de 27 consilieri au fost prezenti 25; 
 Au absentat : Purceld Octavian, Ciprian Jichici; 
 Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, domnul viceprimar 
Dan Diaconu, domnul viceprimar Traian Stoia si domnul secretar Ioan Cojocari 
 Sedinta a fost convocata prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara 
Nr./ 0.05.2013 
 
 
    ORDINEA DE ZI: 
 

 
          ANEXĂ  
              la Dispoziţia nr. 1046 
            din data de 28.05.2013 
 

1. Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local din data de 
14.05.2013. 

2. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul 
Timişoara pentru anul 2014. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al 
Municipiului Timişoara.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C. Compania 
Locală de Termoficare COLTERM S.A. pe anul 2013. 

5. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi aprobarea Organigramei , Statului de funcţii şi 
a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Timişoara. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru 
Filarmonica Banatul. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii 
al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de 
serviciu şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a 
serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea 
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de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice 
umane din Municipiul Timişoara. 

9. Proiect de hotărâre privind interzicerea comercializării pe raza municipiului Timişoara a 
produselor chimice bronz aluminiu, bronz argintiu şi bronz auriu. 

10. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat la Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de 
locuinţă situate în Timişoara, str. Eneas nr.15. 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în 
domeniul privat al municipiului Timişoara a unei suprafeţe de 7,72 mp din terenul de 
28.962 mp înscris în CF nr. 400393 Timişoara, nr. top 26169/1/1/1/1/1/1/1. 

12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în 
domeniul privat al municipiului Timişoara, a terenului situat în str. Crişan nr.73, înscris în 
C.F. 413310 Timişoara nr.cad./topo. 22024. 22025 şi a terenului situat în str. Ardealului 
nr.71, înscris în C.F. nr.427553 Timişoara nr.topo.384/b-1, aferent imobilelor cu 
destinaţia de locuinţă dobândite în baza legii nr.112/1995. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara cu nr.71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la 
chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea 
Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara. 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă 
destinaţie decât aceea de locuinţă. 

15. Proiect de hotărâre privind  aprobarea amplasamentelor  pentru scoaterea la licitaţie 
publică deschisă în vederea ocupării domeniului public cu chioşcuri de comercializare şi 
difuzare a presei cât şi a modelelor agreate. 

16. Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta 
imobilelor  cu destinaţia de unităţi sanitare proprietatea publică a municipiului Timişoara 
aflate în administrarea spitalelor. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru închirierea spaţiilor temporar 
disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul 
Timişoara. 

18. Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat. 

19. Proiect de  hotărâre privind  subînchirierea  spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă din Timişoara str. 1 Mai (actual Scuar  Martir Radian Belici) nr. 1. 

20. Proiect de hotărâre privind completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, 
proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de 
interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează 
să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002. 

21. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  partea Consiliului 
Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 
locuinţă SAD 1A, situat în imobilul din str.E. Ungureanu nr.9, la preţul de 160.000 euro. 

22. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie 
decât acea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.8, la preţul de 
25.000 euro. 
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23. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara asupra imobilului situat în Timişoara, Bv. Gen. Dragalina nr. 2, 
înscris în CF nr. 427521 Timişoara, top nr. 17156, 17157. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Manualului de Proceduri a programului 
„Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei, Infrastructură 
Municipală Fază II”.  

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi 
autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în 
Municipiul Timişoara şi constituirea Comisiei de atestare. 

26. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii   Consiliului Local nr. 53/28.02.2012 şi 
Hotărârii Consiliului Local  nr. 142/27.03.2012 privind aprobarea organizării şi 
funcţionării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul 
Timişoara pentru anul şcolar 2012 – 2013. 

27. Proiect de hotărâre privind revocarea art.1 din HCL nr. 199/16.07.2002  - privind 
transmiterea fără plată a unor autoturisme către Centrul Comunitar de Asistenţă Socială 
Timişoara, Casa Corpului Didactic Timişoara şi Corpul Gardienilor Publici. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public 
Zona de Nord. 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public 
Zona de Sud. 

30. Adresa nr.SC2013 – 14386/23.05.2013 a salariaţilor Clinicii de  Dermato-Venerologie din 
cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara privind plângerea prealabilă 
formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.216/23.04.2013 – privind transferarea  
activităţii medicale a Clinicii de Dermato-Venerologie, laboratorului şi a Ambulatoriului 
de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, în Căminul 
cu P+4E al Colegiului Tehnic „Ion I.C. Brătianu”, situat în Timişoara, str. Daliei nr.17. 

31. Adresa nr. SC2013 – 14348/23.05.2013  privind depunerea declaraţiilor  de avere şi de 
interese. 

 
 
 
 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu excepţia pct. 9 au fost iniţiate de 

Primarul Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu. 
Proiectul de hotărâre de la punctul nr. 9  a fost iniţiat de  domnul  Radu Ţoancă – consilier 

local. 
 
 
Dl. MOSIU: Buna ziua si bine ati venit. Permiteti-mi sa incep aceasta sedinta cu cateva memente 
special, prina a omagia cativa tineri deosebiti ai orasului care ne fac cinste si suntem dispusi sa le 
acordam intreg sprijinul iar azi vom cauta printr-un gest symbolic sa le acordam recunostinta 
noastra. 
 Il rog pe domnul primar sa inamaneze plachetele, cupele si diplomele si o sa incep cu 
lotul echipei de baschet feminin, under 23- baschet municipal Danzio-Timisoara. 
Dl. PRIMAR:  Buna ziua! Doresc inainte de a trece la inmanrea diplomelor si medaliilor as vrea 
sa mentionez ca eu cred ca este o satisfactie pentru toti timisorenii sa vada ca banii publici ai 
municipiului Timisoara, alocati 
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 pentru sustinerea activitatii sportive, produc rezultate. Cred ca ne putem mandri cu totii, noi ca 
timisoreni, ca avem sportive de performanta in ramuri sportive spectaculoase dar si in altele unde 
munca este foarte grea, nu se vede, nu are  elemente de spectaculozitate dar trebuie apreciata si ea 
in egala masura. 
 Adresez din suflet felicitarile mele pentru toti cei care astazi vor fi premiati si vom avea o 
serie mai lunga de premieri. Incepem cu zona sportive si vom ajunge intr-o zona profesioanla, 
aceea a arhitecturii. 
 
 In continuare se trece la inmanarea premiilor. 
 
Dl. MOSIU:   Dau cuvantul domnului primar avand in vedere ca avem o serie  de material 
suplimentare. 
Dl. PRIMAR: V-as ruga sa acceptati cateva materiale suplimentare pe ordinea de zi care au 
intervenit in regim de urgenta dar vreau sa precizez ca va prpun 11 materiale in plus si 2 in 
minus. 
 Va propun sa  scoatem de pe ordinea de zi punctual 13 unde  am constatat ca mai trebuie 
muncit la niste documente suport ca sa le aducem la forma ceruta de lege  si vom reveni cu la 
urmatoarea sedinta si punctual 25 unde am constatat  niste contradictii cu legea, limitarea la 2 ani 
a valabilitatii atestatului. 
  Vor intra in discutii in sedinta de peste 2 saptamani. 
In continuare va propun cele 11 puncte suplimentare. 
 

MATERIALE SUPLIMENTARE LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 30.05.2013 
 

       
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al 

Regiei Autonome de Transport Timişoara,  Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Regiei Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de 
funcţii precum şi desfiinţarea efectivă a unui număr de 7 posturi din structura regiei. 

2. Proiect de hotărâre privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 
2013 a Casei de Cultură a Municipiului Timişoara cu evenimentul cultural, opera 
rock-simfonică „Meşterul Manole” organizată de Asociaţia Pro-Philharmonia. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unei 
suprafeţe de 318,60 mp, situată în imobilul din str. Cicio Pop nr. 1 pentru Grădiniţa cu 
Program Prelungit nr. 33 care are în structura sa Grădiniţa cu Program Prelungit 
„Poştă”. 

4. Proiect de hotărâre privind  guvernanţa corporativă a  Regiei Autonome de Transport 
Timişoara. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei pentru aparatul de specialitate 
al Primarului Municipiului Timişoara. 

6. 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 500 de euro/lună”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare nr. 2  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”. 
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8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare nr.3 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”. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare nr.4 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”. 

10. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 249/04.12.2012 şi atribuirea în 
folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 de ani a unui teren în suprafaţă de 1185 mp din 
suprafaţa dtotală de 6911 mp din imobilul situat în Timişoara, zona Lunei înscris în 
CF 425534 cu nr. top 30674/1/1/a către Biserica Penticostală Filadelfia Timişoara, în 
vederea construirii unui lăcaş de cult. 

11. Proiect de hotărâre privind  instituirea dreptului de superficie al Municipiului 
Timişoara asupra terenului înscris  în C.F. 433378 Timisoara proprietatea Universităţii 
de Vest din Timişoara în vederea construirii unui nou edificiu pentru Liceul „Nikolaus 
Lenau” 

 
Dl. CIUHANDU:  Va rog sa faceti ceva cu sistemul de climatizare. 
Dl. PRIMAR: Cred ca sunteti de acord ca toata sala aceasta are nevoie sa ajunga la un cu totul 
alt aspect si la un alt nivel de functionalitate.Vom avea in vedere ca pe viitor sa rezolvam aceasta 
problema. 
Dl. BARSASTEANU:  Grupul PSD apreciaza efortul executivului in vederea sustinerii unui ritm 
crescut al proiectelor pentru a le pune in practica. Sunt cateva proiecte care erau urgente dar 
dorim ca pe viitor sa nu se mai repete acest mecanism care s-a uns si merge foarte bine cu foarte 
multe materiale suplimentare. In timp ce lucruri foarte importante pentru noi stagneaza si  ma 
refer la o informatie pe care am primit-o de la conducerea Spitalului de Copii, ca proiectul tehnic 
inca nu s-a realizat si riscam sa nu ne incadram in timpo si sa nu cheltuim banii care au venit de 
la Guvern, unul din putinele obiective finantate in Timisoara cu bani de la Guvern. 
 Noi votam in regim de urgenta opera rock „Mesterul Manole „ care are premiera in luna 
octombrie. 
Dl. PRIMAR: Noi ne straduim sa venim cu cat  mai putine materiale suplimentare.Daca vrem sa 
recuperam din ramanerea in urma a Timisoarei, trebuie sa intelegem ca asta e ritmul. Avem 
sedinte de consiliu din doua in doua saptamani si nu o data pe luna cum este uzual. Avem un 
numar foarte mare de proiecte de hotarare pentru ordinea de zi de baza pentru fiecare din sedinte. 
Productia de proiecte de hotarare care sunt necesitati nasscute din nevoile orasului nostru apar in 
ultimul moment. Va rog sa trecem peste faptul ca nu le-am putut trece de la bun inceput pe 
ordinea de zi. Va asigur ca poate inainte de oricine poate mie mi-ar fi convenit cel mai mult sa se 
intample asa. 
 Nu am venit cu lucruri nesemnnificative. 
     In legatura cu opera rock, este o opera creata de timisoreni, daca o aprobam evident ca trebuie 
intr-un anumit timp.Asta nu are chiar nici un impact negativ asupra mersului proiectului tehnic de 
la Spitalul de Copii. Am facut toate demersurile pentru a obtine finantare dar stiti bine ca  trebuie 
facut S.F. , proiect tehnic si faci tot posibilul sa comprimi acele termene. E grav ca nu s-a 
demarat aceasta lucrare mai de mult timp. 
Dl. TOANCA:  Problema il vizeaza pe domnul secretar Cojocari.Exista anumite derapaje  a unui 
functionar public care intra intr-o sfera a jumatatilor de masura, a declaratiilor politice care nu 
arunca o lumina foarte buna asupra institutiei  Primariei Municipiului Timisoara si a Consiliului 
Local al Municipiului Timisoara. 
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 Nu cred ca este normal ca un inalt functionar public sa declare ca detine (undeva acasa) 
piese de artilerie grea pe care nu le scoate in conditiile in care dumnealui a fost timp de 21 de ani 
secetarul municipiului Timisoara si ar trebui sa fie prin excelenta si prin lege interfata cea mai 
transparenta intre conducerea primariei, Consiliul Local si cetateni. Eu nu cred ca in fisa postului  
unui secretar exista sintagma de „secretar jucator”. 
 Nu vreau sa intru in polemica dar nu cred ca astea sunt prioritatile administratiei.Nu stiu 
cine are dreptate, nu vreau sa intru in polemica, nu vreau sa iau apararea domnului viceprimar 
Stoia,dar mi se pare ca lucrurile nu merg intr-o directie buna si nu trebuie confundat postul de 
secretar , de inalt functionar public, cu postul de viceprimar, consilier municipal. 
 Lucrurile astea trebuie sa fie stopate inainte de a se ajunge la alt gen de anecdotici 
nedorite. 
Dl; PRIMAR: Eu nu stiu despre ce declaratii este vorba dar deduc ca au fost facute la conferinta 
de presa de astazi ca l-ati nominalizat pe domnul secretar.Il las pe domnul secretar sa spuna ce 
are de spus. 
Dl. SECRETAR:  In sala sunt o parte dintre ziaristii care au fost la conferinta de presa.Din ce 
spuneti dumneavoastra acuma, nu e nimi adevarat. In 21 de ani penru prima data acuma am 
considerat ca este dreptul meu ca sa spun niste probleme legate de problemele juridice. 
 Imi pare rau ca am laudat consiliul actual am zis ca am avut un an de zile armonie si nu 
am avut nici un carcotas. 
 Uite ca a aparut Radu Toanca si cred ca mi se trage de la Aurolac. 
Dl. TOANCA:   Nu l-am facut pe domnul secretar aurolac. 
Dl. PRIMAR: Eu am spus pe parcursul campaniei electorale ., si dupa ce am devenit primar ca 
eu sunt un om al armoniei.Mie nu-mi place sa lucrez intr-un climat al armoniei, intr-un climat 
unde sunt conflicte si evident ca daca e nevoie sa intervin eu voi inerveni pentru a nu fi in 
primarie o atmosfera conflictuala care sa nu fie propice pentru performanta. 
 Fiecare functionar trebuie sa-si faca datoria si nu are voie sa aduca atingeri imaginii 
institutiei prin prestatia sa.Iar a detine nu stiu ce piese in regim privat, cand piesele sunt ale 
institutiei, este inadmisibil. Ceea ce este a institutiei trebuie sa ramana in institutie. 
Ce este privat este privat si nu ne amestecam in zona privata. 
 Sper ca lucrurile sunt perfect intelese si voi urmari sa vad despre ce este vorba. Imi doresc 
ca in primarie sa fie o atmosfera in care sa se poata face performanta. Tot ce este scos la iveala ca 
fiind abuz facut, nu conteaza de cine si cand, evident ca trebuie demonstrat si dovedit ca atare. In 
tara aceasta exista organe de ancheta, organe care judeca. Noi avem de facut lucruri pentru 
Timisoara si nu sa ne substituim acestor organe. Prin urmare tot ce exista  in primarie , in arhiva 
si oriunde, intre documentele de lucru curent, este la dispozitia oricarui reprezentant al unei 
institutii a statului care doreste sa faca investigatii şi aşa cum am mai spus-o şi altă dată, întăresc 
şi acum, eu personal intervin pentru a asigura accesul facil la orice document din primărie pentru 
orice reprezentant al vreunei instituţii care are în misiune să facă anchete.  Sper că am fost corect 
înţeles şi că vom proceda aşa cum se cuvine.  
Dl. MOŞIU: Supun la vot suplimentarea ordinei de zi.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 
Supun la vot  ordinea de zi în ansamblu. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 23 voturi pentru 
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PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Aprobarea Procesului-Verbal al Şedinţei Ordinare a Consiliului Local din data de 
14.05.2013. 
 
Dl. MOŞIU: Supun la vot. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 23 voturi pentru 
 
 

   PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara 
pentru anul 2014. 
 
Dl. HERZOG: Aveam o propunere de amendament pe care totuşi nu o voi ridica acum, aş vrea 
să aduc puţin în discuţie. 
Dl. PRIMAR:  Sunt dator cu o intervenţie, în urma dezbaterii publice pe care am organizat-o. Cu 
ocazia dezbaterii publice eu am promis celor care au fost prezenţi la dezbatere că voi propune 
două amendamente.  Şi desigur eu vă propun dvs. Să preluaţi această propunere şi din postura de 
consilieri să o înaintaţi în maniera în care o cer regulile jocului. O dată: taxa de tranzit să fie 
plătită doar de către transportatorii care, având rute ocolitoare tranzitează oraşul. Era un prim 
amendament pe care l-am promis şi pe care doresc să-l avem înglobat în hotărârea noastră. Şi al 
doilea e referitor la taxa pentru artificii. A fost prevăzută o taxă de 200 de lei pentru artificii, am 
făcut ulterior şedinţe la care un cetăţean prezent ne-a semnalat că e prea mult, că se ridică 
semnificativ costul la diverse evenimente de bucurie ale unor cetăţeni ai Timişoarei până la urmă.  
Am făcut o analiză ulterioară cu dl. Director Bodo şi suma pe care o încasăm este aşa de mică 
încât după părerea mea nu se justifică să păstrăm această taxă. Şi eu vă propun să o eliminăm să 
fie 0 lei nu să o reducem ci pur şi simplu să o eliminăm. Asta ar fi fost.  
Dl. HERZOG: Este vorba de regimul impozitării unor clădiri de performanţă energetică 
superioară care deţin o certificare oficială recunoscută la nivel mondial. Sunt trei certificări 
importante LED, BREAMS, DGNB, cunoscute ca şi construcţii verzi. Ce se întâmplă cu aceste 
construcţii verzi? De obicei când se face o construcţie care e capabilă să îndeplinească astfel de 
criterii, ea costă mai mult. Este mai scump să construieşti o astfel de clădire ecologică şi atunci 
aplicând aceeaşi taxă, acelaşi procent de impozitare la o construcţie care costă mai mult, ajungi tu 
ca şi proprietar care ai construit o clădire ecologică să plăteşti către impozitul local mai mult 
decât cineva care nu e dispus să facă astfel de cheltuieli deci este o, îl pedepseşti pe cel care a 
făcut ceva ecologic. Atunci iniţiativa mea este de a aduce Timişoara în aceeaşi categorie ca şi 
Clujul care are deja o hotărâre de consiliu local valabilă pentru anul 2013, noi să încercăm măcar 
în anul 2014 să stabilim o cotă de impozitare minimală. În minimul permis de lege pentru aceste 
clădiri care îndeplinesc criteriile respective.  Din discuţii am înţeles că la nivelul executivului 
primăriei respectiv la nivelul d-lui Bodo există o altfel de abordare pentru acest lucru respectiv că 
am putea-o încadra-o într-un minimis şi a primi o reducere pe această schemă şi aş dori să-l 
convoc pe dl. Bodo la Comisia de Buget Finanţe pentru a discuta ca în viitorul plen să avem un 
punct de vedere comun şi să facem. Nu există în Timişoara deocamdată  nici o clădire care să 
îndeplinească aceste standarde.  
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Dl PRIMAR: Eu împărtăşesc acest punct de vedere că trebuie nu să-i taxăm suplimentar pe cei 
care construiesc astfel de clădiri ci dimpotrivă trebuie să încurajăm realizarea în Timişoara a unor 
astfel de clădiri. Am avut o discuţie cu dl. Bodo pe acest subiect şi dânsul pregăteşte o schemă de 
facilităţi atât cât ni se permite pe schema de minimis. Aceasta e abordarea pe care dl. Director ca 
profesionist o consideră cea mai potrivită pentru a încuraja şi mie mi s-a părut corectă 
argumentaţia pe care mi-a prezentat-o.  Dl. Director vă rog trebuie să pomovăm acest spirit de 
încurajare a realizării de clădiri ecologice în Timişoara.  
Dl. DIMECA:  Pe această lungime de undă atât pentru persoanele fizice cât şi pentru cele 
juridice am discutat cu dl. Bodo pentru schema de ajutor de minimis să putem găsi pe perioada de 
50 de ani cât s-ar amortiza cei aproximativ 20% - creşterea invetiţiei, să poată să existe o 
reducere de impozitare. Atât fizice cât şi juridice.  Pe lângă aceasta am o serie de propuneri vis a 
vis de modificări ale tarifelor ceea ce am mai discutat noi în decursul ultimei perioade pentru a 
readuce la... înainte de majorările făcute.  Propuneri pe care eu vi le-aş da şi le-aş citi ca să 
meargă mai uşor dialogul, lucruri care au fost discutate cu dl. Bodo prin prisma întâlnirii noastre 
pe comisii şi ca procedură aici lipseşte un element eu zic de îmbunătăţire.  Pentru că Marţi eu am 
vrut să le dau în comisii să se discute dar mi s-a spus că tot ce a trecut deja o dată de comisii, nu 
se mai bagă în comisii cu toate că acum ar fi fost timp să se bage în comisii. Dar mod în care 
atunci s-ar fi armonizat şi am fi ajuns cu toţii să le vedem.  Eu m-am trezit la ora comisiei că nu 
sunt materialele în mape şi atunci îmi fac datoria si o să le prezint acum dar vi le dau să le aveţi.  
Dl. SIMONIS:  Propunem eliminarea taxei de artificii de la 200 de lei la 0.  Taxa de tranzit să fie 
impusă decât celor care au  rute ocolitoare şi intră în oraş deşi au aceste rute ocolitoare.  
Dl. CIUHANDU:  Cei care au rute ocolitoare şi depăşesc 7,5 tone şi intră pe Simion Bărnuţiu de 
exemplu până în Calea Aradului deşi au centură pe partea respectivă, acolo există şi amendă. 
Atunci plăteşte şi taxa de tranzit şi amenda?  Amenda e mult mai mare. Deci dacă un camion 
intră.  
Dl. PRIMAR: Dacă are taxa de tranzit plătită nu va mai fi amendat.  Amenda este pentru 
depăşirea tonajului şi pentru... 
Dl. MOŞIU:  Poliţia Rutieră o să amendeze.  
Dl. CIUHANDU: E puţin nonsens.  În sensul că eu de fapt  îi dau o alternativă, plăteşte 200 de 
lei şi îi dau alternativa să nu mai meargă pe centura care e făcută ci să vină exact pe la UMT, i-
am dat alternativa cu 200 de lei.  
Dl. PRIMAR: Dacă are voie, şi noi dăm voie până la 7,5 tone, la peste 7,5 tone spuneţi dvs? 
Acolo unde este interzis pur şi simplu că sunt drumuri unde este interzis din raţiuni tehnice şi de 
zgomot. Acolo se dă amendă şi nu se permite plata pentru...când se face plata, ea nu se face 
pentru acele străzi. Deci când cineva plăteşte să poată tranzita oraşul, are dreptul să o facă numai 
pe acele străzi care nu au restricţie la peste 7,5 tone. Aşa se aplică.  
Dl. CIUHANDU: Şi nu au rută ocolitoare.  
Dl. PRIMAR:  Exact.  
Dl. SANDU: Aş vrea să întreb totuşi legat de acest punct pentru că totuşi trebuie să funcţioneze 
impecabil ca să nu creeze deranj în rândul transportatorilor. Cum preconizaţi că se va realiza 
plata acestor taxe şi cum îi vom depista  pe cei care fără să aibă treabă în oraş totuşi pătrund în 
oraş? 
Dl. PRIMAR:  Taxa se va plăti conform unei scheme pe care Direcţia Fiscală o pregăteşte 
inclusiv cu ajutorul telefonului.  Este una din variantele pe care le vor avea la dispoziţie 
transportatorii. Pentru că nu are rost să-i obligăm să coboare, să staţioneze, să coboare din maşină 
să caute puncte unde să plătească, dacă pot pur şi simplu, nu în timp ce conduc că nu permite 
legea, pot să oprescă undeva să trimită un sms scurt.  
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Dl. ORZA: Legat de chestia cu artificiile, vreau să vă atrag atenţia că sunt foarte mulţi cetăţeni 
deranjaţi de multitudinea de focuri de artificii care se fac în oraş. La un moment dat când legea nu 
gestiona foarte în detaliu aceste lucruri deşi ea nici nu prea se respectă, domnule a devenit o 
modă, dacă îşi lua unu carnetul de conducere făcea foc de artificii cu prietenii şi sărbătorea 
evenimentul.  Sigur că a existat o viziune la un moment dat care s-a şi votat în Consiliul Local ca 
aceste focuri de artificii să se facă doar la evenimente publice şi la evenimente cu caracter 
naţional.  Dacă noi nu punem o taxă chiar şi simbolică o să fie iarăşi o nebunie, ţineţi minte ce s-a 
întâmplat cu ani în urmă nici Revelionul nu se putea ţine de bombardamentele care se făceau cu 
artificii. Deci eu cred că trebuie să dim mai riguroşi la chestiunea aceasta poate pare puţin 
superflu şi neimportantă dar să ştiţi că oamenii sunt foarte deranjaţi şi am primit sute de 
reclamaţii cu bubuielile care se întâmplă cu diverse ocazii. E sezonul nunţilor toţi fac artificii aşa 
o taxă cred că  totuşi ar mai pondera din lucrurile acestea. Adică cine îşi permite să dea 5000 de 
euro, nu ştiu zic şi eu o cifră, nu ştiu câte mii de euro pe un foc de artificii sau câteva milioane de 
lei, cred că ar trebui să existe totuşi o taxă. Asta era propunerea mea adică să nu fie 0.  
Dl. PETRIŞOR: Ele oricum sunt reglementate focurile acestea primesc autorizaţie de la cineva 
nu are legătură cu taxa.  Nu vom putea noi acum să ieşim pe stradă să aruncăm artificii, noi 
consiliul numai încasăm o taxă dar focurile de artificii oricum se desfăşoară după un anunţ.  
Dl. PRIMAR: Focurile de artificii pot avea loc doar pe baza unei aprobări date de Comisia de 
Ordine Publică, comisia nu va aproba un foc de artificii asa când i se năzare oricui să facă. Dar 
cum consideraţi eu v-am făcut o propunere pentru că analizând lucrurile şi tehnico-economic am 
constatat că mai mult avem de lucru cu birocraţia aferentă decât încasăm ca venituri că nu sunt 
aşa de multe evenimente.  
Dl. ORZA: Evident că nu se pune problema îmbogăţirii primăriei, era doar o chestiune care să 
descurajeze din zgomotul care se face.  
Dl. PRIMAR: Taxă de descurajare mai degrabă. Cum consideraţi eu am făcut o propunere eu îmi 
ţin promisiunile, atunci am promis că vom reduce la 100 dar după ce am analizat cu dl. Bodo cum 
stăm, am ajuns la concluzia că mai bine o eliminăm cum consideraţi dvs.  
Dl. MOŞIU: Supun la vot amendamentul d-lui Simonis. Cel cu taxa de tranzit.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 

- 2 abtineri 
Supun la vot  al doilea amendament al d-lui Simonis. Cel cu eliminarea taxei.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 19 voturi pentru 

- 3 voturi impotriva 
- 1 abtinere 

Dl DIMECA: Mai sunt două amendamente. E vorba de trecerea de la tariful vechi la cel nou la 
anexa nr.1.  
Dl. PRIMAR: După părerea mea e riscul foarte mare într-un cod fiscal local  să intervenim prin 
câteva pagini, asta nu cred că merge, propuneri aşa de schimbare undeva 2-3 rânduri pot fi făcute, 
intervenţii majore făcute aici în acest cadru nu cred că e bine să facem.  
Dl DIMECA: Era vorba de revenirea la tarifele iniţiale ceea ce am discutat în decursul 
intervenţiilor anterioare.  
Dl. PRIMAR: Da dar sunt multe.  Pierdem coerenţa şi consistenţa sistemului de taxe.  Cu multe 
intervenţii.  
Dl. CIUHANDU:  Eu am înţeles că se doreşte inclusiv din partea executivului să rămânem cu 
taxele la nivelul anului 2013.  
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Dl. PRIMAR: Taxele sunt toate la nivelul anului 2013. 
Dl. CIUHANDU:  În proiect nu sunt toate şi am vorbit cu dl. Bodo,   au fost nişte greşeli. Putem 
face un singur amendament.  
Dl. PRIMAR: Acelea s-au corectat, la acestea vă referiţi? La corecţii?  
Dl. DIMECA:  Nu sunt corectate.  
Dl. PRIMAR: Astea nu mai apar sunt corectate.  Oameni buni eu sunt primar vă rog să respectaţi 
altfel iese urât.  A fost o eroare materială şi v-am spus să o eliminaţi, nu hotărăşte dl. Secretar.  
Atunci sigur că trebuie.  Noi aşa am discutat de la bun început toate taxele şi impozitele locale 
rămân la nivelul celor din 2013 pentru 2014.  Aşa a fost discuţia şi pentru că a fost o eroare eu am 
spus am sesizat eroarea cu multă vreme în urmă, schimbăm pur şi simplu şi mergem mai departe 
cu materialul corectat. Dacă nu s-a făcut corecţia atunci sigur că trebuie să facem acum acea 
corecţie.  Au fost verificate? Atunci amendamentul d-lui Dimeca este:  Eu aş propune mai 
simplu, să stabilim că toate taxele sunt la nivelul din 2013. Să spunem: taxele din Anexa 1 şi 5 
rămân la valorile din 2013, e corect aşa da?  
Dl. SIMONIS: Artificiile sunt în anexa 5, şi amendamentul a trecut.  
Dl. PRIMAR: Mai puţin taxa de artificii care se anulează şi taxa de tranzit care e aşa cum am 
stabilit-o.  
Dl. SECRETAR: Dl. Dimeca a făcut formularea ele eu fost pe comisii trebuiau să intre prin 
amendament, cum spune dl. Primar rămân la acelaşi nivel şi le anexăm şi gata.  Să nu pierdem 
timp.  Minus artificiile.  
Dl. DIMECA:  La Anexa 3 mai sunt câteva observaţii pentru că în momentul de faţă noi ne 
adresăm blocurilor de apartamente nu imobilelor de locuit. Fac referire la punctul 1: „Beneficiarii 
acestei facilitati sunt proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai imobilelor cu 
destinatia de locuinta, pentru personae fizice şi juridice”. Restul rămâne nemodificat.  Pentru 
că altfel se interpreta că numai blocurile de locuinţe. Nu şi imobilelor.  E trecut în material la 
punctul 1.  Tot la Anexa 3, la punctul 2. 
Dl MOŞIU: Votăm  propunerea de a rămâne la fel taxele cu excepţia celor două amendamente 
ale d-lui Simonis. În primă fază.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 

- 1 vot impotriva 
Dl. PRIMAR: Se vizează ceea ce spunea dl. Dimeca, extinderea facilităţilor la reabilitarea 
termică şi la clădiri de instituţii, de firme. Mai degrabă se face o clarificare de fapt decât o 
extindere pentru că şi până acum cadrul nostru permitea asta dar e mai clar aşa cum propune dl. 
Dimeca.  Şi citesc la Anexa 3:  
Beneficiarii acestei facilitati sunt proprietarii apartamentelor din blocurile de locuinţe şi ai 
imobilelor cu destinatia de locuinta, care au executat, pe cheltuială proprie, lucrările de 
intervenţie/activitatile pentru cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, prevazute 
la art.4 alin.1, alin.2 si alin.3 din OUG nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011 si actualizata 
cu modificările şi completările aduse de către  OUG nr. 63 din 30 octombrie 2012, respectiv:  a) 
Lucrări de reabilitare termică a anvelopei: izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin 
înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, 
cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie 
dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei 
condensului pe elementele de anvelopă;  
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    - izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termo-hidroizolarea terasei, respectiv 
termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme 
termoizolante;  
    - închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a 
parapeţilor, cu respectarea prevederilor art. 1 alin. (3) şi art. 3 alin. (3) teza a doua din OUG 
nr.18/2009 actualizata; 
    - izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt 
prevăzute apartamente la parter. 
b) Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire; 
- repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste 
subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură 
şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de 
presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de 
încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei; 
    - repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul 
creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO(2). 
Elementele noi sunt la punctul 2 care va avea următorul conţinut: “Pentru a beneficia de aceasta 
facilitate, contribuabilii (persoane fizice sau persoane juridice ce detin in proprietate 
apartamente/imobile cu destinatia de locuinta) trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii: 
Sa realizeze la blocurile de locuinte/imobilele cu destinatia de locuinta, lucrarile de interventie 
prevazute la art.4 alin.1, 2, si 3 din OUG nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a 
blocurilor de locuinţe, actualizata;  

Lucrarile de interventie trebuie sa fie efectuate la intregul bloc de locuinte, eventual pe 
tronsoane,  sau la intreg imobilul cu destinatia de locuinta; 

- Lucrarile de interventie realizate la blocul de locuinte/imobilul cu destinatia de 
locuinta, trebuie sa fie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă 
energetică sau în raportul de audit energetic, fundamentate in raportul de audit energetic şi, după 
caz, în raportul de expertiză tehnică şi detaliate în proiectul tehnic şi detaliile de execuţie; 

- Realizarea lucrărilor de intervenţie trebuie sa aibe ca scop creşterea performanţei 
energetice a blocurilor de locuinţe/imobilelor cu destinatia de locuinta, astfel încât consumul 
anual specific de energie calculat pentru încălzire să scadă sub 100 kWh/m² arie utilă, în condiţii 
de eficienţă economică; 

- Din procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor, intocmit in conditiile legii, 
trebuie sa reiasa ca s-au realizat lucrarile recomandate de auditorul energetic; 

- Lucrarile de interventie au fost executate exclusiv din surse proprii; 
- La data depunerii cererii sa aibe achitate toate obligatiile datorate bugetului local, cu 

termenele scadente inainte de data acordarii scutirii. 
 

Pct.3. va avea urmatorul continut:  
 3. Scutirea se acorda pe o perioada de 7 ani, cu incepere de la data de intai ianuarie a 
anului fiscal urmator finalizarii lucrarilor de reabilitare. 
 Scutirea reglementata prin prezenta anexa se aplica incepand cu anul 2014. 
Pct.4 spune ce documente sunt necesare şi noutatea este cu Bold.  
În cazul persoanelor juridice se vor depune documente din care sa rezulte ca apartamentul 
din blocul de locuinte/imobilul la care au fost efectuate lucrarile de interventie prevazute la 
pct.1, are destinatia de locuinta.  
Pct.5. va avea urmatorul continut:  
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Scutirea se acorda de catre serviciul de specialitate din cadrul Directiei Fiscale a Municipiului 
Timisoara pe baza referatului intocmit de catre Directia de Urbanism – Serviciul de Dezvoltare 
Urbana si Reabilitare si Conservare Cladiri Istorice. Verificarea indeplinirii conditiilor 
stabilite de catre auditorul energetic se va efectua de catre Serviciul Energetic şi 
Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, 
care va transmite punctul de vedere conform competentelor, Serviciului de Dezvoltare 
Urbana si Reabilitare si Conservare Cladiri Istorice.  
Dl. DIMECA: La punctul 3 s-a scos paragraful “În cazul înstrăinării scutirea de la plata 
impozitului nu se aplică începând cu anul 2014”. Adică urmăreşte scutirea apartamentului nu 
proprietarul, pentru că aici au fost multe discuţii sunt proprietari care pe urmă obstrucţionează că 
ştiu că vor să vândă şi nu sunt de acord cu lucrările şi atunci de fapt urmăreşte scutirea 
apartamentului nu proprietarul. Ca noutate.  
Dl. PRIMAR: Documentul rămâne scris înregistrat la documentaţia acestei şedinţe că nu am citit 
în totalitate.  
Dl. MOŞIU: Supun la vot anexele.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 21 voturi pentru 

- 1 abtinere 
Supun la vot proiectul în ansamblu.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: -22 voturi pentru 

- 1 abtinere 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului Multianual de Dezvoltare 2013-2016 al 
Municipiului Timişoara.  
 
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 23 voturi pentru 
 

  PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli a S.C. Compania 
Locală de Termoficare COLTERM S.A. pe anul 2013. 
 
Dl. PETRIŞOR: Aş dori şi eu un răspuns scris de la COLTERM, privind stadiul de 
implementare al proiectelor europene, dacă sunt întârzieri la licitaţii şi o informare cu privire la 
schimbarea preşedintelui Consiliului de Administraţie că am înţeles că s-a făcut puţin peste 
noapte din informaţiile pe care le am de la o zi la alta. 
Dl. PRIMAR: În privinţa proiectului lucrurile sunt în regulă, dl. Pampu este aici şi ne poate da 
informaţiile la zi nu este nimic grav. În privinţa schimbărilor din Consiliul de Administraţie 
Consiliul Local a votat nişte actualizări ale acestuia.  Se primeşte răspuns scris.  
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 22 voturi pentru 
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     PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI: 

 
Proiect de hotărâre privind  modificarea şi aprobarea Organigramei , Statului de funcţii şi 
a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Cantinei de Ajutor Social Timişoara. 
 
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 23 voturi pentru 
 
                                                 PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii şi a Organigramei pentru 
Filarmonica Banatul. 
 
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 22 voturi pentru 
 
 
                                                 PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii 
al Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara.  
 
Dl. MOŞIU: Supun la vot proiectul. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 20 voturi pentru 
 
 
                                                PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de 
serviciu şi a Caietului de Sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a 
serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea 
de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice 
umane din Municipiul Timişoara. 
 
Dl. MOŞIU: Propun: „Paza cimitirelor să fie efectuată de Poliţia Locală urmând a se factura la 
administratorii care câştigă licitaţia”.  Să avem un control că dacă lăsăm paza în grija 
administratorilor s-ar putea să nu mai prea intre nimeni pe acolo, eu cred că ar trebui să vă 
mobilizaţi, e o idee.  
Dl.ŢOANCĂ: Avem suficienţi poliţişti locali? Ar fi o idee bună.  
Dl. COJAN:  Efectivele în prezent sunt absolut insuficiente pentru orice activitate în plus.  Sunt 
foarte mari demersuri pe care le facem pentru a încerca să suplimentăm necesarul de efective.  
Dl. MOŞIU: Contra cost.  
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Dl. COJAN:   Noi nu lucrăm contra cost deci Poliţia nu poate prin lege prin definiţie să 
desfăşoare activităţi de pază contra cost. Doar la guarzi.  
Dl. ORZA: Ia primăria banii.  Nu dvs.  
Dl. SIMONIS:  În condiţiile în care nu sunt oameni suficienţi nici pentru a acoperi, ce au acum 
în prezent de făcut? 
Dl. PRIMAR: Propunerea ar fi bună ca idee pentru că am fi mai liniştiţi dacă am şti că Poliţia 
asigură paza acolo însă sunt cele două aspecte. În primul rând nu avem resurse umane suficiente, 
mie mereu mi se spune când îmi exprim nemulţumirea că nu văd poliţişti în locuri unde ar trebui 
să fie, că suntem mult sub indicatorul european în ceea ce priveşte numărul de poliţişti la 
populaţia Timişoarei şi al doilea aspect nu putem încasa bani pentru servicii de pază, de aceea noi 
am prevăzut ca paza să fie în sarcina administratorului care câştigă prin licitaţie.  
Dl. SANDU: Am două amendamente.  Primul se referă la art.26 şi se referă la redevenţa minimă 
anuală de la care porneşte licitaţia. În proiect este trecută suma de 72 de mii de lei mi se pare o 
sumă extrem de mică, revin cca 6 mii de lei pe lună, în condiţiile în care chiar şi pentru spaţiile 
comerciale am ajuns să cerem chirii mult mai mari. În acest sens vă propun să pornim licitaţia de 
la o sumă minimă de 100 de mii de lei pe an. Acesta e primul amendament.  
Al doilea se referă la art.13 alin.2 care sună aşa: Concesionarul va elabora programe de 
dezvoltare şi optimizare a serviciilor prestate şi va efectua investiţii de reabilitare, extindere şi 
modernizare din fonduri proprii, cu aprobarea concedentului. La finalul articolului aş adăuga : “la 
expirarea contractului de concesiune toate aceste investiţii vor trece în proprietatea concedentului 
fără nici un fel de despăgubiri” 
Dl. PRIMAR: Eu susţin ambele amendamente.  Sunt binevenite.  
Dl. MOŞIU: Supun la vot amendamentele d-lui Sandu.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 23 voturi pentru 
Supun la vot luarea la cuvânt.  
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  - 13 voturi penru 

- 4 voturi impotriva 
- 2 abtineri 

INVITAT:  Sunt prezente cele mai vechi firme de pompe funebre din Timişoara şi vorbim în 
numele majorităţii firmelor de pompe funebre şi a cetăţenilor care apelează la noi. Referitor la 
starea capelelor aleile care nu mai există ţinuta groparilor şpaga, după 10 ani de concesionare 
dacă am face un bilanţ am observa că majoritatea am avut de pierdut.  Prin redevenţele care nu s-
au încasat ani de zile plus celelalte. S-a scris mult în Caietul de Sarcini  arată bine dar după 10 ani 
de bilaţ constatăm că nu s-a respectat ceea ce era acolo.  Era mai bine când cimitirele erau 
administrate direct de către primărie, era un control mai direct.  Lumea era mulţumită nu au 
existat atâtea nereguli, se pare că doar pentru unii e bine şi pentru majoritatea e rău.  
Dl. PRIMAR:  Problema este rezolvată, în primărie se va face repartiţia locurilor de veci şi vă 
asigur că nu se va mai întâmpla ceea ce s-a întâmplat înainte.  Au fost multe nereguli s-a 
acumulat o datorie de 1 milion de euro către primărie ceea ce este inadmisibil. Acum regulile sunt 
foarte stricte şi vom interveni administrativ nu prin instanţă din mers de îndată ce vom constata 
sincope. Ne-am pus şi noi problema dacă nu ar fi mai bine să administreze direct primăria, nu pot 
să fac aici un expozeu pe acest subiect dar unul din motivele care ne împiedică să facem asta sau 
care în orice caz ne determină să nu fie asta prima opţiune a noastră este că schema de personal 
este foarte restrânsă şi posturile sunt blocate. Mai mult se vorbeşte despre o posibilă desfiinţare în 
perioada următoare a tututror posturilor vacante pe care acum le avem oricum blocate, nu le 
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putem ocupa cu oameni şi dacă vom ajunge într-o astfel de situaţie nu vom avea resursele umane 
cu care să putem administra cimitirele şi am risca să creem într-un domeniu sensibil foarte mari 
probleme pentru oraş pentru oamenii care au nenorociri. De aceea am optat să scoatem la licitaţie 
administrarea cimitirelor dar pe cu totul alte baze decât înainte cu măsuri de protecţie încât să nu 
se mai ajungă la ceea ce s-a ajuns şi să nu se mai întâmple acele lucruri rele care au creeat atâtea 
nemulţumiri timişorenilor. V-aş ruga să votaţi acest regulament este a doua oară supus la vot dacă 
nu trece azi atunci vom avea o foarte mare problemă şi nu cred că cineva îşi asumă 
responsabilitatea de a fi coautor sau autor la marea problem care s-ar creea dacă ar rămâne în aer 
în continuare problema cimitirelor în Timişoara.  
Dl. MOŞIU: Supun la vot priectul.   
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: - 23 voturi pentru 
 
                                            PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI:  
 
Proiect de hotărâre privind interzicerea comercializării pe raza municipiului Timişoara a 
produselor chimice bronz aluminiu, bronz argintiu şi bronz auriu. 
 
Dl. SECRETAR:  Tocmai că nu fac politică vă spun că nu e legal şi nu-l vizez de legalitate.  
Dl. PRIMAR:  Vă rog să lăsaţi orice nunaţă de polemică şi să vorbiţi pur tehnic.  Dacă nu daţi 
aviz juridic trebuie să explicaţi de ce.  
Dl. SECRETAR:  Am dat notă care e la fiecare în dosar. Şi în acea notă am spus că nu poate fi 
avizat de legalitate pentru următoarele considerente: Ministerul Sănătăţii este în măsură să aplice 
sancţiunea suspendării autorizaţiei de desfăşurare a activităţilor de comercializare. 
Concluzionând prin hotărâri ale Consiliului Local nu pot fi instituite sancţiuni care nu sunt date 
prin lege în competenţa sa. Prin hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice locale sau 
judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile de activitate pentru care 
acestora le sunt stabillite atribuţii prin lege.  În măsura în care în domeniul respectiv nu sunt 
stabilite contravenţii prin legi ordonanţe sau hotărâri ale guvernului.  În domeniul substanţelor 
chimice interzise de la comercializare sunt în vigoare acte normative care interzic, sancţionează 
comercializarea lor cum ar fi: Legea 339/2005 precum şi Regimul juridic al plantelor substanţelor 
preparatelor stupefiante actualizat în 22.10.2012. Deci noi nu putem interzice printr-o hotărâre a 
Consiliului Local vorbind acum la modul cel mai serios vânzarea de bronz aluminiu bronz 
argintiu şi bronz auriu pentru că şi dvs ştiţi foarte bine nu o folosesc numai aurolacii, foloseşte 
orice cetăţean al Municipiului Timişoara de la tâmplărie până la sobe.  Eu v-am spus punctul de 
vedere că nu este legal. Restul ca oportunitate nu mă opun şi nu am nimic împotrivă.  
 
DL. SANDU: Iniţiativa este lăudabilă, suntem conştienţi că o restrângere a accesului unei 
categorii de cetăţeni la aceste substanţe este binevenită. Problema este să o facem şi legal şi 
colegii din consiliul trecut ştiu problemele de care ne-am lovit când am încercat să restrângem 
comercializarea etnobotanicelor. De aceea l-aş întreba pe dl. Cojan dacă din punct de vedere al 
Poliţiei Locale crede că poate să pună în aplicare o asemenea hotărâre şi să fie şi eficientă. 
DL. COJAN:  Vă informez că nu. Nu putem pune în aplicare pentru simplul fapt că nu este un 
produs direct care să fie de către noi controlat, respectiv aurolacul. Sunt produse care se folosesc 
şi în gospodării, care se folosesc şi în mica industrie. Personal ştiu că folosesc toţi, noi am 
încercat să stopăm prin eliminarea fenomenului cerşetorie. Cauza este că există aceşti oameni şi 
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folosesc acest aurolac. Modul de obţinere nu e niciodată direct. Niciun boschetar nu se duce să îşi 
achiziţioneze direct acest produs, el nu este cumpărat de cei care îl şi consumă întotdeauna. 
DL. ŢOANCĂ: În calitate de coiniţiator, pentru că iniţiativa vine din zona medicală, din zona 
universitară, aparţine prorectorului Universităţii de Medicină şi Farmacie din Timişoara, dl. 
Poenaru, provine din zona civică şi din zona presei, a fost o iniţiativă care s-a dezbătut vreo 6 
luni, să aduc cel puţin două argumente în măsură să acrediteze ideea că acest proiect este şi legal 
şi oportun. În primul rând în mandatul trecut un coleg de-al nostru Corado Toader a propus un 
proiect similar cu etnobotanicele, au fost la fel discuţii că nu se poate aplica, a trecut fără aviz 
juridic şi la două luni după ce acest proiect de hotărâre a fost adoptat, Guvernul s-a sesizat şi a dat 
o lege prin care a interzis etnobotanicele. Sigur că această iniţiativă a noastră singulară nu rezolvă 
problema şi subscriu la ceea ce spunea şeful Poliţiei Locale, dar poate stopa, mai ales în zona 
centrală, în anumite zone cu un mare impact social, poate stopa acest fenomen. Vreau să vă mai 
spun că puteţi sta liniştiţi, în toate ţările avansate ale Uniunii Europene acest tip de bronz este 
interzis pentru că este o substanţă toxică. Sigur că o să vină normativele de mediu la noi, va veni 
doamna ministru să sesizeze un parlamentar să facă o iniţiativă. Sigur că şi instituţiile de protecţie 
socială de pe raza municipiului, sau cele de pe raza judeţului trebuie să coopereze cu acest tip de 
demers, dar este un început şi eu zioc că este un început dincolo de partea de imagine şi de 
semnal. Pe de altă parte nu încălcăm legea concurenţei, aţi văzut materialul semnat de 
viceprimarul de resort, dl. Stoia şi de cei de la Patrimoniu. Nu am putut să interzic şi nu avem 
dreptul prin consiliul local să interzicem o substanţă care nu este interzisă prin lege, dar o putem 
limita. Cei care mai vopsesc cu bronzaluminiu pe la ţară pot să îşi procure din zona Buziaşului 
unde sunt magazine en gros, de unde se pot aproviziona fără doar şi poate cu acest tip de 
substanţe care nu mai sunt chiar atât de la modă cum era pe vremea bunicilor noştrii. Asta este 
punctul meu de vedere, vă rog să votaţi. Îmi pare rău că nu am fost la plenul de luna trecută, dar 
ar fi un semnal bun şi pe fondul acestui proiect care nu poate deranja pe nimeni am putea gândi şi 
un set de măsuri locale coroborate cu măsuri legislative, venite să amelioreze acest fenomen care 
este efectiv în centru Timişoarei, în Piaţa Unirii, sunt deranjanţi aceşti tineri care arată aşa cum 
arată din cauză că la magazine ultracentrale se vând aceste substanţe cu 4-5 lei. Acest tip de 
demers ne permite legea şi aici îl contrazic pe dl. Cojan, sigur că sunt amenzi mai mici pe care 
P0oliţia Locală le poate da, dar sunt măcar simbolice şi pot descuraja fenomenul. Vă mulţumesc 
şi vă rog să votaţi proiectul.  
DL. ORZA:  Aş dori să vin cu o propunere ca să împăcăm şi legalul şi oportunul. E clar că 
necesitatea unui demers care să vină să – cuvântul interzis sau eradicarea e puţin probabil că se va 
întâmpla, dar să limiteze cred că e mai potrivit. Din câte ştiu eu, atâta timp cât există o lege şi ea 
nu interzice producerea şi comercializarea unor produse, e complicat să venim noi să le 
interzicem de la comercializare. E clar că aceste substanţe se folosesc combinate între ele şi dau 
acel produs care folcloric este denumit aurolac. Îl înţeleg şi pe dl. secretar că spune stricto sensu 
că din punct de vedere legal nu se poate aviza. Propunerea mea este următoarea: să nu ne referim 
la comercializare şi să ne referim la utilizarea lui şi a derivaţilor lui în spaţiul public, pentru că 
este o lege care spune că nu e voie ca acei comercianţi să vândă produsele respective la minori. 
De unde îşi fac ei rost de ele e probabil o poveste foarte complicată şi greu de demonstrat, dar eu 
cred că dacă mergem pe varianta să interzicem utilizarea lor în spaţiul public putem să acoperim 
şi o variantă şi alta.  
DL. MOŞIU:  E un amendament să înţeleg? 
DL. ORZA: Da. 
DL. PRIMAR: Părerea mea este că putem să mergem mai departe cu acest proiect aşa cum a fost 
el formulat, eventual completat şi nu schimbat în ceea ce priveşte interdicţia pe care o prevede, 
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completat cu propunerea domnului Orza, să interzicem şi comercializarea şi consumul în spaţiul 
public. Dar dacă îl procură din altă parte? Trebuie să avem în vedere şi faptul că unele hotărâri 
sunt cu rol de semnal dat, de descurajare, chiar dacă suntem conţtienţă că va fi foarte greu să 
punem în operă ad literam ceea ce hotărâm.  

DL. ORZA:  Vor ataca în contencios şi o să câştige.  
DL. PRIMAR:  Unii comercianţi, şi cu ocazia aceasta îi vom şi vedea cine sunt şi câţi sunt, 

vor ataca în contencios această hotărâre. Dacă se întâmplă acest lucru şi vom pierde în instanţă 
hotărârea devine nulă. Poate totuşi nu se va întâmpla acest lucru şi dacă nu se întâmplă avem o 
bază pentru interevnţiile Poliţiei Locale şi vis a vis de cei care încalcă această hotărâre chiar dacă 
noi nu avem sancţiuni prevăzute prin vreo lege pentru aceşti comercianţi, dar descurajăm 
fenomenul, cel puţin acesta cred că ar fi efectul.  

DL. ORZA:  Problema e că sunt încă pensionari care au sobe de acelea vechi şi sunt 
magazine de metalo – chimice de bună credinţă care vând acest produs oamenilor care au nevoie 
de el. E absurd să îl interzicem, vom ajunge să interzicem apa pentru că se dizolvă nu ştiu ce 
substanţă. E greu să interzicem comercializarea unui produs care nu e interzis şi e folosit de 
oameni care nu au nicio legătură cu aurolacii. 

DL. PRIMAR:  Cred că la ora actuală folosirea acestui produs în alte scopuri e foarte 
mică. Cel puţin aceasta este percepţia mea, poate mă înşel. Cred că mai sunt foarte puţini cetăţeni 
care folosesc aceste sobe care se dau cu bronzaluminiu. Percepţia mea este că principalii 
consumatori sunt cei care îl folosesc în alte scopuri.  

DL. MOŞIU:  Revenim la amendament: consumul în spaţiul public.   
DL. ORZA:  Eu am spus utilizarea. 
DL. ŢOANCĂ:  Subscriu la amendamentul d-lui Orza. Se păstrează alin. 1 şi la art. 2 se 

sancţionează consumul în spaţiul public pe raza municipiului Timişoara. Acesta e amendamentul 
la care subscriu, dar îmi menţin şi părerea iniţială.  

Nu e vorba de a-i obtura pe micii consumatori care mai au antichităţi de acest gen, dar cu 
acest tip de abordare eu zic că descurajăm comercianţii, aţi văzut preţurile, 4-5 lei, nu se 
îmogăţeşte nimeni, nu obturăm liberul comerţ că nu mai vindem aurolac. 

DL. ORZA:  Ceea ce spune dl. Ţoancă e ok, problema e că există lege care interzice 
comercializarea acestor produse la minori şi iată că nu are efect.  

DL. PRIMAR:  Dl. Ţoancă spunea că inclusiv în zona centrală sunt magazine care vând 
aşa ceva. Am constatat că avem o mare problemă cu ceea ce se întâmplă în zonele noastre 
centrale. Au apărut magazine de produse second hand. Locul acestora nu e în Piaţa Victoriei, nu e 
în zona Cetate, e în cu totul şi cu totul altă parte. Înţelegem că trebuie să existe aşa ceva şi evident 
nu se pune problema să intervenim vis a vis de existenţa acestor magazine din care trăiesc unii 
care vând şi de care beneficiază, din păcate mulţi cetăţeni care pot accede doar la nivelul acesta. 
Nu trebuie să fie aceste magazine în zona centrală, dacă respectăm oraşul nostru atunci trebuie să 
interzicem comercializarea în zona centrală a produselor second hand. Eu aş avea intenţia să 
venim cu un proiect de hotărâre care să interzică asta şi alte activităţi comerciale în zona centrală, 
care nu onorează oraşul în zona centrală. Nu vreau să dezvolt subiectul, mai sunt şi altele.  

DL. MOŞIU:  Dl. primar, cred că au autorizaţie de funcţionare dată chiar de Primărie. 
DL. PRIMAR:  Da, dar nu pentru second hand. Ei au activităţi comerciale şi iată că au 

apărut în zona centrală astfel de activităţi comerciale. Nu învinuim pe nimeni numai că trebuie să 
rezolvăm această problemă apărută, care spune ceva. 

DL. MOŞIU:  Votăm amendamentul d-lui Orza. Iniţiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot: 
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-19 voturi pentru 
-1 vot împotrivă 

 
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul 
privat la Municipiului Timişoara, a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă situate în 

Timişoara, str. Eneas nr.15 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot: 
-20 voturi pentru 

 
PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul 
privat al municipiului Timişoara a unei suprafeţe de 7,72 mp din terenul de 28.962 mp înscris în 

CF nr. 400393 Timişoara, nr. top 26169/1/1/1/1/1/1/1 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot: 
-20 voturi pentru 
-1 abţinere 

 
 

 
PUNCTUL 12 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 str. Crişan nr.73, înscris în 
C.F. 413310 Timişoara nr.cad./topo. 22024. 22025 şi a terenului situat în str. Ardealului 

nr.71, înscris în C.F. nr.427553 Timişoara nr.topo.384/b-1, aferent imobilelor cu 
destinaţia de locuinţă dobândite în baza legii nr.112/1995 

 
DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot: 
-21 voturi pentru 

 
PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timişoara cu nr.71/26.02.2013 privind stabilirea tarifelor de bază pe mp. la 

chiriile pentru spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea 
Consiliului Local al MunicipiuluiTimişoara 

 
DL. MOŞIU:  Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 
 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţiile cu altă 

destinaţie decât aceea de locuinţă 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot: 
-20 voturi pentru 
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PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea amplasamentelor  pentru scoaterea la licitaţie 

publică deschisă în vederea ocupării domeniului public cu chioşcuri de comercializare şi 
difuzare a presei cât şi a modelelor agreate 

 
DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot: 
-21 voturi pentru 

 
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiilor temporar disponibile situate în incinta 
imobilelor  cu destinaţia de unităţi sanitare proprietatea publică a municipiului Timişoara 

aflate în administrarea spitalelor 
 

DL. SANDU:  Aici aş vrea să întreb referitor la Spitalul Victor Babeş, dacă cineva 
cunoaşte situaţia de acolo. La cabina portarului a apărut de curând o farmacie Sensiblu, în baza 
cărui proiect de hotărâre sau în baza cărui document s-a realizat închirierea acelui spaţiu pentru 
că văd că Spitalul Victor Babeş ne propune prin proiectul de hotărâre închirierea a 2 mp pentru 
un automat de cafea şi alte jucărele de genul acesta, dar o farmacie Sensiblu, care este acolo o 
mină de aur pentru proprietari văd că nu trece prin Consiliul Local. Aş dori să ştiu care este 
cauza. 

DL. DIACONU:  Acordul a fost cerut în octombrie sau noiembrie anul trecut de la comisia 
de spaţii cu altă destinaţie. Comisia de spaţii cu altă destinaţie şi-a dat acordul la momentul 
respectiv, ba mai mult şi acum un an şi jumătate exista un acord din partea Comisiei de spaţii cu 
altă destinaţie cu privire la organizarea de licitaţie către Spitalul Victor Babeş cu destinaţia 
farmacie. Licitaţia nu a fost organizată de Primărie şi ca atare nici nu avea cum să fie în consiliul 
local. Metodologia a apărut ulterior acelui proiect. 

DL. SANDU:  Atunci pun totuşi o întrebare. Adică spitalul cere aprobare să îşi amplaseze 
pe culoar un automat de cafea care ocupă o jumătate de mp şi o ditamai farmacia acolo în gura a 
două spitale mari din oraş o închiriază fără solicitarea consiliului local.  

DL. DIACONU:  Am votat metodologia pentru unităţile sanitare şi de învăţământ după 
organizarea licitaţiei de către spital. Aceasta este o metodologie pe care am votat-o anul acesta. 

DL. SANDU: Acuma stabilim nişte tarife care vor deveni obligatorii pentru toate unităţile 
care au spaţii închiriate în şcoli şi spitale.  

DL. DIACONU:  Înainte aveau dreptul să îşi organizeze propriile licitaţii, ulterior s-au 
stabilit aceste metodologii. 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-18 voturi pentru 
-1 vot împotrivă 

 
PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor tarife pentru închirierea spaţiilor temporar 
disponibile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul 

Timişoara 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-18 voturi pentru 
-1 vot împotrivă 
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-1 abţinere 
 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiilor temporar disponibile din incinta unităţilor 

de învăţământ preuniversitar de stat 
 

DL. ORZA:  N-am fost suficient de rapid să zic chestiunea asta şi înainte de proiectul cu 
spaţiile. Problema este că tot mai mult creşte presiunea pe lipsa de spaţiu şi de la învăţământ şi de 
la sănătate şi ar cam trebui să fim puţin mai strânşi la curea ca să le închiriem pentru că la 
învăţământ există tot felul de nevoi şi există situaţii precum şi cea spusă de dl. Sandu, apar spaţii 
comerciale în incinta unităţilor de învăţământ şi a spitalelor care poate ar fi putut fi ocupate strict 
pe o activitate mult mai directă. Sigur  că o farmacie într-o zonă din aceasta e binevenită, dar 
dacă stăm să ne gândim că probabil suntem unica ţară din Europa unde găsim farmacii în spitale, 
unde în mod normal cetăţenii primesc medicamentele direct de la spital şi nu şi le cumpără.  

DL. PRIMAR:  Nu e vorba despre asta. Se avizează închirierea pentru activităţi punctuale, 
a cantinelor, a unor spaţii disponibile, sală de sport ş.a.m.d. 

DL. ORZA:  Asta spun că e absurd să spunem că sunt disponibile când suntem presaţi de 
lipsa de spaţiu.  

DL. PRIMAR:  Asta e realitatea, din păcate. Nu mai stau copiii în internate pentru că mulţi 
nici nu mai vin să facă şcoală, mă refer mai ales la copiii din mediul rural şi atunci unele şcoli 
care au internate cu cantine şi cu tot felul de dotări cer închirierea acestora pentru că ar mai putea 
să scoată nişte bani. Despre asta este vorba, respectiv chiar dacă le au în stare de exploatare, 
aceste unităţi gen cantină, în weekend copiii pleacă, cantina nu ar funcţiona şi ea poate fi 
închiriată pentru un eveniment care ar mai aduce nişte bani. 

DL. MOŞIU:  E vorba de activităţi temporare.  
DL DIACONU:  dacă vă uitaţi pe listă, marea majoritate sunt bufete de incintă care existau 

şi până acum ca spaţii şi care urmează să fie licitate şi închiriate. Aceste bufete şi-au pierdut între 
timp închiriatorii, pe cei care desfăşurau acea activitate şi urmează să fie licitate de către 
primărie. Marea majoritate dintre ele sunt bufete de 6-8 mp, 4 mp, automate de băuturi calde sau 
răcoritoare cu excepţia unei săli de aerobic şi a unei săli de fitness de la Şcoala generală nr. 30, 
care într-adevăr este o activitate punctuală.  

DL. BONCEA:  Eu aş avea o propunere la punctele 5 şi 6 din anexă, unde avem spaţiu cu 
suprafaţă maxim 50 mp 13 lei mp/ lună, spaţiu de peste 50 mp – 9 lei mp/lună. Eu aş zice să 
egalizăm aceste sume pentru că dacă votăm hotărârea aşa vom ajunge la situaţia în care cineva 
care are un spaţiu de 50 mp va plăti mai puţin decât cineva care are un spaţiu de 70 mp.  

DL. DIACONU:  Asta este hotărârea pe care tocmai am votat-o mai înainte. Eram la 
caietele de sarcini pentru licitaţie. Sigur că putem reveni dacă e cazul.  

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
21 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de  hotărâre privind  subînchirierea  spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 

locuinţă din Timişoara str. 1 Mai (actual Scuar  Martir Radian Belici) nr. 1 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-20 voturi pentru 
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PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind completarea listei spaţiilor comerciale sau de prestări servicii, 
proprietate privată a statului, care se află în administrarea Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de 
interes local de sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, care urmează 

să fie vândute potrivit dispoziţiilor Legii nr. 550/2002 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-21 voturi pentru 

 
PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune  din  partea Consiliului 
Local Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de 

locuinţă SAD 1A, situat în imobilul din str.E. Ungureanu nr.9, la preţul de 160.000 euro 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-21 voturi pentru 

 
PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie 

decât acea de locuinţă SAD 1, situat în imobilul din B-dul Regele Carol I nr.8, la preţul de 
25.000 euro 

 
DL. CIUHANDU:  Vă rog să consemnaţi că mă abţin de la vot fiind în conflict de interese. 
DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-20 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Consiliului Local al 

Municipiului Timişoara asupra imobilului situat în Timişoara, Bv. Gen. Dragalina nr. 2, 
înscris în CF nr. 427521 Timişoara, top nr. 17156, 17157 

 
DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-20 voturi pentru 
DL. PRIMAR:  Am făcut acest schimb cu Ordinul Călugăriţelor şi despre asta este vorba. 

Noi ne ridicăm administrarea asupra clădirii cedate.  
 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Manualului de Proceduri a programului 

„Reabilitarea Monumentelor Istorice din Cartierele Istorice ale Timişoarei, Infrastructură 
Municipală Fază II” 

 
DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
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-21 voturi pentru 
 

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de atestare a persoanelor fizice şi 

autorizarea persoanelor juridice pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobile în 
Municipiul Timişoara şi constituirea Comisiei de atestare 

 
DL. MOŞIU:  Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 
 

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii   Consiliului Local nr. 53/28.02.2012 şi 

Hotărârii Consiliului Local  nr. 142/27.03.2012 privind aprobarea organizării şi 
funcţionării unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi privat din Municipiul 

Timişoara pentru anul şcolar 2012 – 2013 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-21 voturi pentru 

 
PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind revocarea art.1 din HCL nr. 199/16.07.2002  - privind 
transmiterea fără plată a unor autoturisme către Centrul Comunitar de Asistenţă Socială 

Timişoara, Casa Corpului Didactic Timişoara şi Corpul Gardienilor Publici 
 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-19 voturi pentru 

 
PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public 
Zona de Nord 

 
DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-20 voturi pentru 

 
PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de extindere iluminat public 
Zona de Sud 

 
DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-20 voturi pentru 

 
PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 

Adresa nr.SC2013 – 14386/23.05.2013 a salariaţilor Clinicii de  Dermato-Venerologie din 
cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara privind plângerea prealabilă 

formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.216/23.04.2013 – privind transferarea  
activităţii medicale a Clinicii de Dermato-Venerologie, laboratorului şi a Ambulatoriului 
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de specialitate din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara, în Căminul 
cu P+4E al Colegiului Tehnic „Ion I.C. Brătianu”, situat în Timişoara, str. Daliei nr.17 

 
DL. MOŞIU:  Votăm dacă ne menţinem sau nu punctul de vedere. Iniţiez procedura de 
vot: 
-15 voturi pentru 
-2 voturi împotrivă 
 

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2013 – 14348/23.05.2013  privind depunerea declaraţiilor  de avere şi de 

interese 
 

DL. SECRETAR:  Domnilor şi doamnelor consilier până în 15 iunie sunteţi obligaţi să vă 
depuneţi declaraţia de avere şi de interese.  

 
DL. MOŞIU: Trecem la materialele suplimentare de pe ordinea de zi.  

 
SUPLIMENTAR 1 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului de reorganizare şi restructurare al Regiei 
Autonome de Transport Timişoara,  Regulamentului de organizare şi funcţionare al Regiei 

Autonome de Transport Timişoara, Organigramei şi Statului de funcţii precum şi desfiinţarea 
efectivă a unui număr de 7 posturi din structura regiei 

 
DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-19 voturi pentru 

 
SUPLIMENTAR 2 

Proiect de hotărâre privind suplimentarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2013 a Casei 
de Cultură a Municipiului Timişoara cu evenimentul cultural, opera rock-simfonică „Meşterul 

Manole” organizată de Asociaţia Pro-Philharmonia 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-20 voturi pentru 

 
SUPLIMENTAR 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unei suprafeţe de 
318,60 mp, situată în imobilul din str. Cicio Pop nr. 1 pentru Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 

33 care are în structura sa Grădiniţa cu Program Prelungit „Poştă” 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-20 voturi pentru 

 
SUPLIMENTAR 4 

Proiect de hotărâre privind  guvernanţa corporativă a  Regiei Autonome de Transport Timişoara 
 

DL. PRIMAR:  Asta înseamnă o schimbare a Consiliului de Administraţie.  
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DL. ORZA: Am o întrebare juridică: la chestia asta legată de cerinţele pentru membrii 
consiliului de administraţie se spune „minim 5 ani de experienţă în administrarea ori 
managementul unor regii autonome sau societăţi comerciale profitabile, din domeniul de 
activitate al RATT Timişoara, inclusiv societăţi comerciale din sectorul privat cu cel puţin un 
exerciţiu financiar încheiat pe profit”. Ce înţelegem prin ce e după virgula, inclusiv societăţi 
comerciale din sectorul privat? 

DL. PRIMAR:  Societăţi comerciale, pur şi simplu care să fi avut profit. Asta e cerinţa 
legală, din domeniul de transporturi, evident. 

DL. ORZA:  Păi da, înainte de virgulă  se referă la asta, dar după virgulă nu poate să se 
refere tot la asta.  

DL. PRIMAR:  E o anumită ambiguitate, dar sensul este regii din domeniu, inclusiv 
societăţi private, lasă subînţeles că tot din domeniu. Şi vreau să fac o precizare: fiecare grup 
politic să îşi identifice candidaţi care să îndeplinească cerinţele legale, să nu creadă cineva că ar fi 
vreo conotaţie politică în toată această abordare. E vorba despre un management corporatist şi 
pentru acesta există nişte exigenţe legale foarte clar definite.  

DL. SECRETAR:  S-a respectat procedura legală, s-a făcut procesul verbal de selecţie, s-a 
stabilit hotărârea veche, deci toţi paşii sunt făcuţi aceasta este ultima finalitate. Eu nu mă bag la 
persoane, dar procedura s-a făcut după lege.  

DL. ORZA:  Eu v-am spus legea şi v-am cerut o părere juridică ce înţelegeţi după virgulă. 
Dacă înainte de virgulă se referă la societăţi comerciale din domeniul RATT, la ce se referă după 
virgulă? 

DL. SECRETAR: La societăţile comerciale din domeniul privat care au profit. 
DL. ORZA:  Dar nu se mai spune să fie din domeniul RATT. 
DL. SECRETAR:  Din domeniul RATT se spune în prima parte. 
DL. ORZA:  Da deci spuneţi şi dvs că se referă doar la societăţile comerciale care au 

profit. 
DL. SECRETAR:  Da. 
DL. ORZA:  Păi şi vedeţi că nu s-a întâmplat aşa? Nu s-a aplicat aşa şi după virgulă tot din 

domeniul transporturilor. 
DL. SECRETAR:  Păi s-a aplicat, dar dacă noi era obligatzoriu să aplicăm din domeniul 

privat? 
DL. PRIMAR:  Şi au rămas locurile libere. Şi aici reiau aceeaşi abordare. Deocamdata asta 

sunt propunerile şi la şedinţa următoare mai aplicăm odată procedura. Dacă juriştii consideră că 
interpretarea pe care o susţine dl. Orza: societăţi comerciale fără să mai fie aceeaşi exigenţă ca la 
regii să fie din domeniu, noi putem accepta cu riscul ca cineva să conteste. 

DL. ORZA: Cu tot respectul dl. Primar, după virgulă, ca şi condiţie pentru societăţile 
comerciale se spune să aibe profit. Prima dată se zice societăţi sau regii din domeniul RATT şi 
după virgulă se spune socităţi comerciale cu profit. Aici e vorba tot din domeniul RATT? 

DL. MOŞIU:  Faceţi un amendament dacă doriţi dl. consilier.  
DL. SECRETAR:  Nu e cazul de niciun amendament. Cum a spus şi dl. primar ce s-a făcut 

până acum e bun făcut, dacă doriţi se reia procedura şi sunt multe oraşe unde sunt societăţi 
comerciale din domeniul privat care sunt pe profit şi sunt cooptate fără nicio problemă. Sunt 
multe oraşe în care nu sunt regii în domeniul transportului, sunt societăţi private de la început. A 
spus foarte bine dl. Primar, este o fază de început, s-a făcut procedura pe lege. Votaţi-o asta şi 
apoi reluaţi.  

DL. PRIMAR: Nu putem oricum schimba rezultatul procedurii de selecţie acuma. E 
obligatoriu să o reluăm. 
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DL. ORZA:  Demersul meu era doar clarificator pentru cei care îşi doresc să îşi depună 
dosarul, să ştie cum se interpretează partea de după virgulă, atâta tot. 

DL. PRIMAR:  Haideţi să mai consultăm juriştii, să vedem textul de lege exact cum este. 
DL CIUHANDU:  Noi acuma votăm membrii care au dat concurs şi au fost acceptaţi. 

Precizarea domnului consilier e ok, dar nu ţine de proiectul acesta.  
DL. PRIMAR:  Trebuie procedat aşa cum am spus eu.  
DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-17 voturi pentru 
-1 vot împotrivă 
-1 abţinere 
 

SUPLIMENTAR 5 
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei pentru aparatul de specialitate al 

Primarului Municipiului Timişoara 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-21 voturi pentru 

 
SUPLIMENTAR 6 

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 500 de euro/lună” 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-20 voturi pentru 

 
SUPLIMENTAR 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare nr. 2  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. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-20 voturi pentru 

 
SUPLIMENTAR 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare nr.3 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. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-21 voturi pentru 

 
SUPLIMENTAR 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare nr.4 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” 
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DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-21 voturi pentru 

 
SUPLIMENTAR 10 

Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr. 249/04.12.2012 şi atribuirea în folosinţă gratuită 
pe o perioadă de 49 de ani a unui teren în suprafaţă de 1185 mp din suprafaţa dtotală de 6911 mp 

din imobilul situat în Timişoara, zona Lunei înscris în CF 425534 cu nr. top 30674/1/1/a către 
Biserica Penticostală Filadelfia Timişoara, în vederea construirii unui lăcaş de cult 

 
DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-20 voturi pentru 
 

SUPLIMENTAR 11 
Proiect de hotărâre privind  instituirea dreptului de superficie al Municipiului Timişoara asupra 
terenului înscris  în C.F. 433378 Timisoara proprietatea Universităţii de Vest din Timişoara în 

vederea construirii unui nou edificiu pentru Liceul „Nikolaus Lenau” 
 

DL. MOŞIU:  Supun la vot proiectul de hotărâre. Iniţiez procedura de vot:  
-21 voturi pentru 
Cu ascestea declar închisă şedinţa de astăzi. 
DL. PRIMAR: Vă mulţumesc pentru colaborarea tuturor. 
 
DL. ŢOANCĂ:  Stimaţi colegi mâine avem AGA pentru fuziunea ADP cu SDM. Trebuie 

să fim 21, dacă nu doar după 15 zile ne mai putem convoca.  
DL. PRIMAR:  Chiar vă rog foarte mult să veniţi. Această fuziune trebuie confirmată 

acum printr-un vot în AGA. A trebuit să facem şedinţa astăzi şi nu mâine să nu riscăm cumva cu 
cererile de finanţare a blocurilor pentru că mâine e ultima zi.  

 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    SECRETAR, 
CONS. SIMION MOŞIU           IOAN COJOCARI 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


