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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

     PROCESUL - VERBAL 
                  Incheiat astazi  08.01.2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  

Preşedinte de şedinţă –Dl.viceprimar Dan Diaconu 
Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi  24; 
Au absentat:  Dan Idolu, Dugulescu Cristian,   Lucian Taropa, 

Popescu Raluca, Ioan Mateescu. 
    Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu, 
domnul viceprimar Farkas Imre, domnul viceprimar Dan Diaconu si doamna 
secretar doamna Simona Dragoi 

 
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 3    din 05.01.2018 
 

                                                                                                                              

1. Aprobarea Procesului Verbal al şedinţei în plen din data de 20.12.2017. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 

2017. 
3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  Protocolului de 

acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai 
Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi 
completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 
34/15.01.2013,  nr. 80/26.02.2013, nr.  478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, 
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nr. 392/01.08.2014,  nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 
35/02.02.2016 şi nr. 244/20.12.2016 

 
 

DL.DIACONU: Inainte de a intra in ordinea de zi, dau cuvantul d-lui Primar. 

D-NUL PRIMAR: Incepem un an nou, vom avea foarte multe lucruri de hotarat, 
portofoliul de obiective este unul foarte larg, fiecare necesita aprobari, pentru unele 
sunt deja date, multe altele necesita aprobari de acum incolo. Dincolo de 
apartenenta noastra politica, hotaram pentru Timisoara si pentru timisoreni si nu 
pentru partidele sau ideologiile noastre. Sunt deschis sa port si mai multe discutii, 
daca este cazul si va indemn, stimati colegi din opozitie politica, sa nu ezitati sa ma 
contactati ori de cate ori doriti si va invit sa veniti si la sedintele pregatitoare, cand 
putem sa clarificam o multime de lucruri pentru a ne face activitatea in plen mai 
eficienta. Invit deodata toti membrii consiliului, nu am facut sedinte separate 
niciodata cu colegii de partid, ci mereu am tinut sa am discutia pregatitoare 
deodata cu toti consilierii locali, intelegand prin asta un semnal de deschidere de 
cooperare pentru interesul Timisoarei si timisorenilor. Nu stim cum va fi cu 
bugetul, pentru ca, in mod evident, cea mai mare parte din bugetul local pe care il 
obtineam drept cota-parte din impozitul pe venit recoltat pe raza Timisoarei e 
afectata drastic de noul cod fiscal, din care eu apreciez foarte multe masuri, 
inclusiv pe cea care conduce la aceasta situatie si anume, reducerea impozitului pe 
venit de la 16% la 10%. Eu am pledat pentru fiscalitate mai redusa. Sa speram ca 
ne va fi compensata acea scadere, asa cum s-a spus, altfel, ne va fi greu, pentru ca 
aprox.33 milioane euro pe an, mai putin la bugetul local, e greu de dus. Noi nu 
putem renunta la obiective, pentru ca dorim sa  facem orasul mai bun, mai frumos 
si cu o calitate mai ridicata a vietii. Sa nu uitam ca in 2021 vom fi Capitala 
Europeana a Culturii. Nu putem astepta turistii in 2021cu infrastructura pe care o 
avem acum. Trebuie sa actionam in forta in continuare pentru modernizarea 
infrastructurii la toate capitolele, infrastructura de mobilitate, in primul rand, 
pentru cultura, pentru evenimente, pentru educatie, pentru sanatate, pentru 
administratie, toate trebuie imbunatatite. Toate necesita sume mari. Nadajduiesc ca 
se va face, intr-o forma sau alta, acea compensare promisa. Noi am incheiat anul 
2017 cu un numar important de facturi neplatite, in primul rand pe obiective de 
investitii. Incasarile in luna decembrie au fost mult sub nivelul asteptat, de 34 
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milioane lei, am incasat cu 7 milioane mai putin, la inceput 26 de milioane, apoi, 
spre final, a mai intrat aprox.1 milion. Inevitabil, au ramas facturi neplatite, pe 
diverse obiective. Ne-am inteles cu toti cei care ar fi trebuit sa beneficieze de 
platile respective, ca in luna ianuarie le vom plati, iar oamenii au fost intelegatori, 
sub promisiunea de onoare ca in luna ianuarie vom face plati masive. La sfarsit, 
cand nu mai aveam posibilitatea sa facem plati, pentru ca trezoreria nu a mai 
functionat, ne-au mai intrat niste bani. Cei intrati in ultimul moment, impreuna cu 
banii care au reprezentat excedentul din anul trecut, se constituie, la sfarsit de an, 
intr-un excedent de aprox.5 milioane lei. Acesta, daca ramane in conturi, va fi 
impartit in doua: 50% ne va lua Guvernul, cred ca nu vrem asta niciunul dintre noi, 
ar fi pacat, primim putin de la bugetul centralizat al tarii, sa pierdem niste bani care 
provin din veniturile noastre. Acesti bani inca pot fi cheltuiti pe obiective de 
investitii, daca noi, pana maine, facem dovada aprobarii pe care o aveti pe ordinea 
de zi, de cheltuire a acestui excedent. Acesta este motivul pentru care am convocat 
aceasta sedinta, dorinta de a salva cu aprox.2,5 milione lei, care, fara aceasta 
sedinta, ar fi fost luati de Guvern si dusi la bugetul centralizat al tarii. Sunt 
convins, ca, indiferent de apartenenta politica, veti vota acest proiect de hotarare, 
astfel incat sa nu pierdem nici un leu. Sunt lucrari mari in derulare la Spitalul de 
Boli Infectioase, la Spitalul de Copii, sunt lucrari mari care au fost facute la pasajul 
Popa Sapca, aici se duc principalele sume, avem plati mari de facut si catre 
Colterm, catre R.A.T.T. si mai avem o restanta de platit pentru a obtine certificatul 
fiscal ca sa putem semna contractul de finantare a largirii la patru benzi a drumului 
dintre Timisoara si autostrada, proiect pe care il implementam in parteneriat, noi, 
Consiliul Judetean si Consiliul Local Dumbravita. Am vorbit in luna decembrie cu 
d-nul ministru Nica si l-am asigurat, am facut-o si in scris si prin viu grai, ca, pana 
in 15 ianuarie, o sa platim acea suma si vom avea certificatul fiscal. Saptamana 
trecuta am mai avut o discutie cu d-nul ministru Nica, a spus ca nu este nici o 
problema, daca lucrurile raman asa cum ne-am inteles. Eu i-am spus ca 90% o sa 
platim inainte de 15 ianuarie. Dar, mi-am luat o marja de siguranta pentru ca nu 
imi place sa fac promisiuni care nu se onoreaza. Deci, acestea ne sunt prioritatile 
acum, sa facem aceste plati pentru a salva acel excedent si sa tinem in viata, fara 
probleme la nivelul cetatenilor si abonatilor persoane juridice, Coltermul, si sa 
asiguram un transport in comun in conditii cat mai bune. 
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DNA TUNDREA: In numele grupului PSD, am fi dorit sa ridicam problema 
acestor corectii financiare care sunt in avantajul nostru, acel proiect de largire a caii 
de acces la autostrada este benefic pentru noi toti, el a fost aprobat, din pacate, 
insa, am inteles ca, momentan, nu poate fi inaintat din cauza ca aceste corectii 
financiare nu au fost realizate si Primaria nu poate elibera un certificat fiscal de 
valoare zero. Daca primul proiect este legat de excedentul bugetar, noi am fi venit 
cu propunerea de a pune in discutie posibilitatea de a achita aceste sume la una 
dintre aceste rubrici, in masura in care contabil este posibil. 

D-NUL PRIMAR: Nu se poate legal, pentru ca acest excedent are un regim 
special. El poate fi cheltuit pentru obiective de investitii, dar este o prioritate pentru 
noi, de indata ce avem unda verde sa facem plati, din incasarile pe care am inceput 
sa le facem la Directia Fiscala, vom plati acea suma. Asta inseamna cel tarziu in 
15, dar desigur va fi mai devreme. E prioritatea absoluta. Nu mai suntem in situatia 
din decembrie, cand nu am avut lichiditati. Au ramas sume foarte mari. 
Principalele probleme le-am avut cu R.A.T.T. si cu COLTERM. Ganditi-va cum 
ati fi procedat in locul meu, cand trebuia sa alegeti: lasati timisorenii, in prag de 
sarbatori fara caldura, lasati angajatii de la RATT fara nici un leu primit, si asa nu 
si-au primit salariile complete, sau platiti asta. A trebuit sa aleg intre rele si 
consider ca raul cel mai mic este acesta. Am avut o discutie cu d-nul ministru al 
fondurilor europene, Nica, si in decembrie si acum, nu pierdem absolut nimic, doar 
ca este o intarziere de trei saptamani, de la momentul la care ar fi fost bine  sa fim 
cu certificat fiscal pana la momentul la care vom fi cu certificat fiscal pe zero. Va 
asigur ca este o prioritate. 

DNA TUNDREA: Ne bazam pe cuvantul d-voastra ca pana la 15 ianuarie se va 
rezolva problema. 

D-NUL ORZA: Un scurt comentariu legat de prezentarea d-lui Primar, pe un 
anumit subiect, si anume faptul ca foarte multi primari din tara s-au plans de faptul 
ca, desi s-au redus impozitele la cetateni, prin aceasta masura s-au redus cotele 
defalcate din impozitul pe venit, care au produs o diminuare a veniturilor bugetelor 
locale. Nu cred ca initiatorul acestui demers financiar va veni cu o masura 
compensatorie dintr-un singur motiv: banii diminuati la bugetele locale nu au ajuns 
la bugetul central. Au ramas in bugetele private ale oamenilor. Nu cred ca vor veni 
cu o masura compensatorie, pentru ca exista presiune financiara si la nivel 
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guvernamental, pe pensii, salarii. Cred ca una din preocuparile primariei ar trebui 
sa fie aplecarea spre obtinerea de fonduri europene. Sunt cele mai ieftine solutii 
financiare pe care le avem la indemana. Dar sunt si cele mai costisitoare din punct 
de vedere al timpului, pentru ca nu produc efecte imediat in ceea ce inseamna 
infrastructura, etc. Sa ne aplecam spre obtinerea de proiecte europene in regim 
urgent, mai ales ca este ultimul exercitiu bugetar prin care se mai pot obtine astfel 
de solutii. 

D-NUL PRIMAR: Sigur ca da, nici nu putem concepe sa nu accesam la maximum  
ce este la dispozitia noastra fonduri europene. Stiti ca fondurile sunt alocate si 
trebuie implementate proiecte. Avem o  multime de proiecte peste cota care ne 
revine. Vom merge undeva cu proiectele la dublul sumelor care sunt la dispozitia 
noastra, pentru ca, pe de o parte, noi am facut intotdeauna economii la 
implementare, prin licitatie, apoi, pe parcursul lucrarilor, la multe proiecte nu am 
cheltuit tot ce s-a contractat la licitatie si vrem ca ceea ce se economiseste sa treaca 
catre proiecte de pe lista de rezerva, dar trebuie sa fi pregatit pentru redistribuiri de 
fonduri, oricat se spune ca nu se face nici o redistribuire si acum ni s-a spus foarte 
clar la toate discutiile pe care le-am purtat pe tema diverselor programe, axe, ma 
rog, ca nu se fac redistribuiri, ca sumele asa raman pana la capat.  

    Practica a aratat ca intotdeauna s-au mai obtinut derogari de la Comisia 
Europeana pentru a se face anumite redistribuiri, asa am beneficiat noi, spre 
exemplu, de fondurile pentru reabilitarea liceelor Loga, Lenau si Calderon, au 
ramas bani pe POS-ul de mediu si au fost redistribuiti catre reabilitari de scoli. 
Daca noi n-aveam contracte de lucrari semnate, angajate pe venituri proprii, nu 
eram eligibili pe aceste sume redistribuite, v-am dat un exemplu; deci eu 
intotdeauna am mers pe aceasta idee si cand eram rector, ca la sfarsit se mai fac 
redistribuiri.  
    Va asigur ca vom avea un numar de proiecte foarte mare si portofoliul e definit, 
nu acum stam pe ganduri ce facem. Nu sunt aparute ghidurile pentru elaborarea 
cererilor de finantare, decat pentru o parte din axe, acolo noi deja ne-am miscat si 
ne miscam in continuare, nici o problema.  
    Recent, prin G.A.L.-urile pe care le avem infiintate, stiti ca am infiintat doua 
tipuri de structuri: A.D.I.-uri, Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara si G.A.L.-
uri, Grupuri de Actiune Locala. Unii zic “de ce sa platim noi cotizatii, sume destul 
de importante, de ce sa platim strategii, care se elaboreaza in aceste structuri?” Pai, 
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stimati colegi, iata de ce: daca nu ai facute lucrurile acestea, nu ai nici o sansa sa 
obtii fonduri pe anumite surse de finantare, avandu-le obtii fonduri!  
    Noi am castigat doua proiecte acum, pe zona sociala, pentru ca avem si zone 
defavorizate in oras, 7 milioane de euro bucata si evident ca va trebui la 
urmatoarea sedinta de Consiliu sa aprobam sumele care trebuie asumate de noi, 
pentru ca finantarea sa curga efectiv si contez pe votul pozitiv al dumneavoastra, al 
tuturor, astfel incat sa putem duce proiectele la bun sfarsit. Stiti ca orice proiect 
este finantat cu adevarat in momentul in care e implementat conform 
angajamentelor, in rest sunt doar posibilitati de finantare, promisiuni de finantare. 
Finantarea o ai cand s-a tras linia si s-a considerat ca ti-ai indeplinit angajamentele, 
altfel poti sa o ai si sa ti se ia banii inapoi. bat in lemn, n-a fost cazul si sper sa nu 
fie cazul niciodata la noi.  
     Noi am implementat cu succes 35 de proiecte din 35, iar cu malurile Begai daca 
tot a venit vorba de fonduri europene, problema este in curs de rezolvare, nu e 
rezolvata, ma simt dator sa va informez. Am avut discutii cu doamna Secretar de 
Stat Petcu, documentul pe care i l-am transmis de la Ministerul Apelor si Padurilor, 
cu doamna Secretar de Stat Caraman de la Dezvoltare si Administratie Publica 
Locala si am promisiunea ca in aceasta perioada de vacanta parlamentara se va 
adopta o Ordonanta de Urgenta de modificare a Legii de Infiintare a Ministerului 
Apelor si Padurilor. Numai dupa ce se modifica aceasta lege va fi posibil ca acest 
Minister sa infiinteze acea structura pentru care ne zbatem de atata vreme, 
Administrarea Caii Navigabile Canalul Bega. De indata ce noi am aprobat 
transferul administrarii portiunii de Canal de pe raza Municipiului Timisoara, catre 
Ministerul Apelor si Padurilor am transmis hotararea la Minister, evident ca in 
adresa insotitoare am mentionat ca pe langa asta, trebuie ca Guvernul sa modifice 
acea Ordonanta, acea lege si trebuie cinci cuvinte adaugate, eu am si scris dupa o 
documentare facuta si cu ajutorul Ministerului Transporturilor ce trebuie sa apara 
in lege. Promisiunea este ca se rezolva si asta, dar nu ne putem bucura deocamdata 
ca e si rezolvata, pentru ca nu-i; deci tragem tare pe fonduri europene.  
    DL. DIACONU: Multumesc mult! Sa intram, va rog, in ordinea de zi! Avem 
doua proiecte pe ordinea de zi suplimentara, ambele urgente, unul referitor la 
Agentia Nationala de Locuinte, celalalt referitor la organizarea Eurovizion, la 
sfarsitul acestei luni la Timisoara si daca nu sunt discutii v-as ruga sa … 
   DL. PRIMAR: Doua fraze de explicare a urgentei. A.N.L.-ul doreste sa 
porneasca efectiv investitia in primul bloc de locuinte destinat cadrelor medicale si 
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e nevoie de aceasta hotarare, ne-au cerut-o si n-are rost sa mai amanam pentru 
urmatoarea sedinta de Consiliu, pentru ca incurcam A.N.L.-ul. Nu s-a putut mai 
devreme, s-au parcurs toate etapele pregatitoare. Al doilea proiect, am considerat 
ca este bine sa angrenam Timisoara in proiectul Euroviziune si sa gazduim editia 
din 2018 la Timisoara. O asemenea gazduire, dincolo de orice discutii ar putea fi 
comportate de ce inseamna Eurovizion astazi, dincolo de orice discutii, gazduirea 
unui asemenea eveniment asigura, da, o promovare aproape fara egal a orasului 
care gazduieste; ori, noi trebuie sa ne pronuntam printr-o hotarare, ca e vorba de 
bani.  
    Conditiile legale sunt indeplinite, pe acea regula pana la adoptarea bugetului a 
12-a parte din executia de anul trecut, drept urmare e legala hotararea, asta e. 
    DL. DIACONU: Multumesc! Va supun la vot punctele de pe ordinea de zi 
suplimentara, includerea lor in ordinea de zi. Deschid sesiunea de vot. Votam. 
Inchid sesiunea de vot. 

- 21 de voturi pentru si o abtinere.  
   Va supun la vot intreaga ordine de zi. Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid 
sesiunea de vot. 

- 22 de voturi pentru  
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
 

   Aprobarea Procesului Verbal al şedinţei în plen din data de 20.12.2017. 

     DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 
- 22 de voturi pentru  
 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
 

       Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din 
anul 2017 

    

     DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 
- 22 de voturi pentru  
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PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
 

     Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea  Protocolului de 
acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai 
Municipiului Timișoara și operatorului de transport, aprobat prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012, modificat şi 
completat prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 
34/15.01.2013,  nr. 80/26.02.2013, nr.  478/24.09.2013, nr. 612/10.12.2013, nr. 
392/01.08.2014,  nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015, nr. 35/02.02.2016 şi nr. 
244/20.12.2016 

    DNA. TUNDREA: Domnule Viceprimar, daca imi permiteti cateva cuvinte din 
partea grupului PSD, in legatura cu acest proiect!  
    DL. DIACONU: Foarte grabit, daca puteam sa citesc macar titlul proiectului de 
HCL, ma rog, modificat si completat prin diverse alte HCL-uri. Va rog, doamna 
Tundrea!  
    DNA. TUNDREA: Nu, dar erati asa grabit, mi-a fost teama sa nu pierd randul, 
ca stiti ca s-a intamplat sa se mai voteze pana am apucat sa zicem si domnul Primar 
a patit-o, asa ca eu am fost precauta.  
    DL. DIACONU: Poftiti! 
    DNA. TUNDREA:  In legatura cu acest proiect, banuiesc ca stiti sau ati primit 
cu totii pe mail, un mail de la un cetatean pe nume Cristi Brancovan, legat de art. 4 
si anume cursele speciale cu vehicule pentru transport marfa sau persoane si asa 
mai departe, nu ma apuc sa citesc mail-ul, banuiesc ca fiecare dintre 
dumneavoastra l-ati lecturat. Noi, insa, am avea un punct de vedere legat de 
modificarea si completarea acestui Protocol.  
    Stimati colegi, in primul rand, domnilor Viceprimari, domnule Primar, avand in 
vedere toate aceste discutii si avand in vedere faptul ca exista regulamente 
comunitare legate de serviciile publice de transport local, care coroborate cu textele 
din legile interne, stabilesc ca aceasta gratuitate se poate acorda in conditiile in 
care este vorba despre prestarea unui serviciu public si nu doresc aici sa reiau o 
discutie indelungata care a avut loc, legata de aceste gratuitati.  
    Noi am fi dorit sa punem in discutie la acest art. 4 un amendament de 
completare a textului cu aceasta sintagma, cursele, si anume imi permit sa citez: 
„cursele speciale si de vehicule pentru transport marfa sau persoane si utilaje 
solicitate pentru care sunt coparticipant, evenimente de interes public, deservirea 
unor curse ocazionale, interne si internationale, pentru institutii publice si alte 
entitati, incidente de circulatie, lucrari sau reparatii, nu e cazul. ” Este vorba de 
aceste curse, sa fie subsumate notiunii de prestare de serviciu public, sa se faca 
pentru prestarea unui serviciu public, aceasta ca sa nu existe discutii ulterior si cu 
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Curtea de Conturi. Eu zic ca e interesul nostru al tuturor, care votam si ne dam 
gurul pentru aceste gratuitati. Cunoasteti foarte bine ca aceste subventii au un 
regim juridic extrem de special, ele sunt atent monitorizate si nu cred ca ne-am dori 
vreunul dintre noi sa se ajunga intr-o astfel de situatie. Va multumesc! Deci doresc 
sa supun acest amendament votului dumneavoastra.  
    DL. DIACONU: Multumim! Defapt, stiti ca discutam despre o perioada foarte 
redusa de timp, pana la incheierea contractului de servicii publice, cel care in mod 
normal va guverna mai departe relatia noastra cu societatea de transport public si 
probabil in doua, trei luni acest contract va putea fi incheiat, cu tot ceea ce tine de 
incheierea contractului, adica anuntarea in Jurnalul European, pe care am facut-o 
deja, de altfel, de un an de zile si asa mai departe, tot ce tine de aceste proceduri.  
     Acum practic e o perioada de cateva luni pana la incheierea contractului 
serviciului public, dupa care acest Regulament teoretic ar trebui sa dispara, pentru 
ca toate aceste prestatii sunt incluse in contractul de servicii publice si 
compensatiile aferente sunt incluse in acelasi contract, dar de acord cu aceasta 
mentiune. O formulati ca amendament da? Ca prestatie.. inca o data.. 
      DNA. TUNDREA: La art.4, deci daca va uitati pe proiect, da, e pe pagina a 
doua, in coltul din stanga sus, art.4 alin.1 lit. b „se completeaza si va avea 
urmatorul continut: cursele speciale cu vehicule pentru transport marfa sau 
persoane sau utilajele solicitate de catre Primaria Municipiului Timisoara pentru 
actiunile la care sunt coparticipante, evenimente de interes public, deservirea unor 
curse ocazionare interne si internationale pentru institutii publice si alte entitati, in 
vederea prestarii unui serviciu public.” 
       Aici as dori sa inserez aceasta sintagma. E vorba de randul 4. Pagina a doua. 
    DL. ORZA: Da, nu toti am citit mailul, ca am inteles ca a fost trimis recent, sau 
ceva de genul asta, am primit niste…a, nu, ok, dar vreau sa zic ca nu am citit 
mailul, domnul Brancovan a venit inainte de sedinta cu niste biletele si am apucat 
sa discutam asa…eu l-am prins de exemplu intamplator, ca ne-am urat la multi ani 
cu domnul Culita si era ideea ca ce inseamna “alte entitati” si nu intelegeam ce 
sunt entitatile astea. Bun, unii au zis ca poate sa fie, nu stiu, firma privata, 
entitati..nu stiu.. ONG-uri..nu stiu.. 
    DNA. TUNDREA: Domnul Orza, nu are importanta, eu cred ca daca includem 
aceasta sintagma, acopera orice situatie de gratuitate, pentru ca este in concordanta 
cu legea si prevederile Regulamentelor Comunitare.  
     DL. PRIMAR: Deci trebuie sa  avem grija la termeni. De exemplu: cere 
OSUT, Organizatia Studentilor din Universitatea de Vest un autobuz, pentru un 
eveniment organizat de ei, se intampla asta,da? Organizatia este un O.N.G. Nu e un 
O.N.G. de interes public, deci ajungem in zona in care ridicam mingea la fileu 
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pentru interpretari care ne creaza probleme. Eu stiu..dar serviciu public ce 
inseamna in acceptiunea..? 
    DNA. TUNDREA: In interesul public al comunitatii, ca acest O.N.G. al 
Universitatii noastre sa participe la o conferinta la Szeged, nu stiu, sa zic asa, deci 
este un interes public si poate fi justificat, dar credeti-ma ca, daca noi propunem si 
sunt de multa buna credinta, daca propunem o astfel de sintagma este suficient de 
generoasa, ca sa poata sa acopere toate situatiile in care poate si ONG-uri, deci eu 
zic sa nu fim foarte suparati pe ONG-uri, pentru ca avem nevoie de ele si ne ajuta 
la randul lor in activitatile noastre, in parteneriat cu autoritatile locale, dar pe de 
alta parte la eventuale, la o eventuala chestionare a modului in care s-au acordat 
aceste gratuitati, daca nu incalca legea ajutorului de stat zic eu si Primaria si 
Consiliul Local noi suntem acoperiti pentru ca am justificat un interes public. 
Intelegeti? Aceasta era propunerea noastra.  
    DL. PRIMAR: In acceptiunea de bun simt sunt total de acord cu 
dumneavoastra, dar trebuie sa avem in vedere acceptiunea pe care o au organele de 
control asupra termenilor, stiti? Haideti sa trecem, nu, nu-i in regula nici cu 
entitate, ca intr-adevar este interpretabil. Haideti sa punem organizatii 
nonguvernamentale nonprofit.  
   DNA. TUNDREA: Nu era vorba de organizatii, poate sa ceara o scoala, sa ceara 
un ONG. 
   DL. PRIMAR: Scoala e cuprinsa, ca scrie institutii publice. 
   DNA. TUNDREA: Da, dar nu de institutii, deci nu cine cere, ci de scopul 
calatoriei,da? Deci cum ati spus si dumneavoastra. Un autobuz sa se duca la un 
concurs la Szeged. E vorba de finalitatea transportului, nu sa fie un transport in 
interesul personal, sa zicem ca studentii se duc la un chef la Szeged. Nu mai este o 
actiune de interes public, asta era ideea.  
    DL. PRIMAR: Da, eu v-am spus, inteleg perfect sub aspectul bunului simt, dar 
aici trebuie sa avem in vedere ca vine un organ de control si o sa spuna “de ce 
trebuia sa mearga la Szeged organizatie studenteasca ce nu e de interes public in 
acceptiunea legii, cu sprijin de la RATT?”   
    DNA. TUNDREA: O sa le raspundeti: “pentru ca au prestat un serviciu de 
interes public pentru imaginea Municipiului Timisoara”.  
    DL. ORZA: In baza unui parteneriat cu Consiliul Local. 
    DL. PRIMAR: Eu va spun, da, trebuie atunci sa facem cumva sa fie un 
parteneriat pentru fiecare actiune punctuala, sa fie un parteneriat. 
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    DL. ORZA: Da si coorganizator.  
    DL. PRIMAR: Atunci e buna ideea, atunci poate functiona, pentru ca daca o 
lasam numai asa, va spun ca este foarte interpretabila de catre organele de control. 
Noi vedem lucrurile intr-un fel, ei le vad altfel.  
   DL. BORDEASU: Eu vin cu un exemplu de la fiul meu cel mic, care este in 
Danemarca care e student, ca va tot luati de studenti, sa stiti ca acolo Primariile 
sunt de-a dreptul doritoare sa ajute organizatiile studentesti, dar intotdeauna sunt in 
niste acorduri si chiar daca e vorba de doi studenti sa-i sprijine cu un mijloc de 
transport, pe cei doi studenti ii sprijina, dar intotdeauna in baza unui acord; deci 
daca nu exista aceste acorduri bine definite inseamna ca cumva ne situam in afara 
cadrului legislativ.  
    DNA. SECRETAR: Da, dar trebuie facuta distinctia intre actiune de interes 
public sau serviciu public. Serviciul public il presteaza societatea, de aia zic ca 
formularea.  
    DL. IONESCU: In baza unui protocol sau al unui parteneriat incheiat si..exact. 
    DL. PRIMAR: Domnul Presedinte de sedinta a cautat in lege. Serviciile publice 
sunt enumerate o multime in acceptiunea legii.  
    DL. ORZA: Sunt foarte putine ONG-uri de interes public definite, pentru ca e o 
procedura foarte complicata. Nu, nu, nu, stiu, am vrut sa zic doar ca si formulare, 
dar poate il ascultam pe domnul Brancovan sa ne spuna la ce s-a gandit cand ne-a 
scris asta cu entitatile.  
   DL. DIACONU: Poftiti, domnule Brancovan! 
   DL. PRIMAR: Stiti foarte bine la ce s-a gandit, ca doar..s-a manifestat de multe 
ori pe tema asta.  
   DL. BRANCOVAN: La multi ani! Multumesc ca mi-ati dat posibilitatea sa ma 
exprim. Am plecat de la o situatie foarte intalnita in cursul anului trecut si anume 
acordarea de autobuze cu titlu gratuit catre clubul sportiv de drept privat ACS 
POLI, stiti discutia. Din pacate n-au fost evidentiate pe cererea, pe 544 acele 
autobuze, insa in fapt prin martori, prin situatii concrete, videoclipuri si filmari 
stim ca s-au acordat astfel de autobuze. Probabil ca domnul Director, in urma 
sesizarilor mele s-a speriat putin si a inserat in proiectul de hotarare o astfel de 
chestie, care sa il acopere pe dansul, nu-i vorba de dumneavoastra si a venit cu 
sintagma aceasta “alte entitati”, aceste alte entitati sunt definite la art. 1 ca: 
“entitatile mentionate in prezentul protocol pot fi cu, sau fara personalitate 
juridica”, adica daca doi, doua persoane private se duc la domnul Director, sau la 
domnul Primar, teoretic se pot da. Nu scrie in nici o alta reglementare in plus, 
trebuie reglementata simplu situatia, astfel incat sa nu impiedice nici ce spunea 
domnul Primar, nici doamna Consilier local.  
   DNA. TUNDREA: Entitatile nu pot fi persoane. 
   DL. BRANCOVAN: Ba da, cu contract de avocat. 
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   DNA. TUNDREA: Entitatea este un grup de persoane. . 
   DL BRANCOVAN: Da, doua, doua persoane, da exact! Trebuie un pic mai bine 
definita, astfel incat, nu stiu, Organizatia Municipala a PNL, a PSD, a altcuiva, sa 
nu poata sa beneficieze, pentru că sunt până la urmă foarte mulţi bani publici, sunt 
2,2 milioane. Vă cer scuze, eu am spus aşa ca să nu mă refer doar la PNL. Dar vă 
daţi seama sunt 2,2 milioane lei, foarte mulţi bani. Trebuie foarte bine definit ce se 
întâmplă cu acei bani altfel rămâne la latitudinea unui director şi a d-lui primar. 
Mie mi se pare foarte subiectivă treaba. Vă mulţumesc!  
Dl. PRIMAR: Era limpede, asta e problema. Acel ONG care a fost nominalizat, a 
fost unul din beneficiari, nu este o structură. Sigur în sensul legii nu este de interes 
public, cum spunea şi dl. Orza, foarte puţine ONG –uri au putut ajunge cu acest 
statut. Dar este un ONG, ce privat e un ONG care are ca membri asociaţi Consiliul 
local, Consiliul Judeţean şi Universitatea Politehnica. 3 instituţii publice, ce interes 
privat au cele trei instituţii publice? Au interes privat în sensul legii, că ştim bine şi 
patrimoniul este domeniu public şi domeniu privat. Dar trebuie să înţelegem exact 
semnificaţia termenilor, să mergem pe spiritul legii. Ori eu tocmai asta am vrut să 
preîntâmpin, capcane care să fie folosite după aceea de organele de control. Deci 
noi trebuie să venim cu formulări care să facă posibil un astfel de sprijin, spunea 
dl. Bordeaşu, în orice ţară din Europa aceasta dezvoltată, administraţiile publice 
locale sprijină societatea civilă, sprijină mai ales organizaţiile studenţeşti care sunt 
nişte ONG –uri ca şi alte feluri de ONG –uri. Există Asociaţia Pensionarilor, păi ce 
înseamnă, dacă pensionarii vor să meargă undeva, nu le putem da un autobuz 
că....nu e bine cum e formulat.  

Dl. ORZA: Cum e formulat aici... poate fi persoană privată care se duce. Adică 
privată, un om, o entitate umană că ziceam că entitate, se duce la Dl. Director şi 
spune: vreau să plec cu autobuzul cu nişte prieteni la ...păi te înscrii aici.  

Dl. PRIMAR:  De acord, deci intervenţia aceasta a d-nei Ţundrea e de bun simţ că 
trebuie să fie evidenţiat în ce scopuri.  

Dl. ORZA:  Cred că protocolul sau acordul cum a  zis dl. consilier rezolvă 
subiectul. În baza unui acord fie cu primăria fie cu consiliul local. Care e mai 
simplu de făcut e cu primăria, cu consiliul, dacă are cineva o urgenţă şi nu ai timp 
de şedinţă de consiliu local, dar măcar la primărie se face un protocol de colaborare 
şi atunci nu poate să vină Popescu să ceară autocar Ratt.  
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Dl. IONESCU:  Propun un text final pe baza discuţiilor de până acum. Pentru 
acţiuni de interes public, pe baza unui protocol de parteneriat, sau a unei convenţii 
de parteneriat.  
Dl. PRIMAR:  Interesul public e definit de lege deci trebuie să avem grijă aici. Tot 
mai multe probleme apar după părerea mea datorită interpretabilităţii. Sigur sunt 
cazuri de rea-credinţă când unii fură, le excludem, dar sunt foarte multe situaţii în 
care, oameni de bună-credinţă care nu au niciun avantaj pentru ei înşişi sau pentru 
apropiaţi de-ai lor, ajung să dea socoteală pentru că legile sunt interpretabile. Şi 
trebuie să evităm această interpretabilitate.  
Dna. ŢUNDREA: Putem insera: interes public sau comunitar, e vorba de interesul 
comunităţii. Pentru că altfel...am închis subiectul. Public, care are credeţi-mă foarte 
multe definiţii şi interpretări legale şi comunitar- referitor la comunitatea noastră. 
Şi atunci zic eu că acoperim şi poate cazurile când nu e un interes public în sensul 
legii la care v-aţi referit.  
Dl. PRIMAR:  Punctual, că totul a plecat de la dl. Brâncovan, că noi ne cunoaştem 
de multă vreme şi el nici nu cred că neagă asta, de la faptul că în câteva rânduri s-a 
folosit şi se intenţionează să se folosească câte un autobuz de la RATT dar în 
situaţii rare se întâmplă asta, că sunt situaţii de forţă majoră, de către clubul 
comunităţii, că e al comunităţii nu e al unui grup de persoane care s-au asociat, este 
al comunităţii, comunitatea reprezentată de Consiliul Local, Consiliul Judeţean, 
Universitatea Politehnica. Comunitatea e reprezentată de aceste structuri Consiliul 
Local, Consiliul Judeţean. În rest orice cetăţeni se pot asocia şi pot să facă ce 
doresc. Este, întrebare tranşantă, este în interesul comunităţii să se pună la 
dispoziţie  un mijloc de transport, atunci când sigur, este stringent necesar? Este? 
Dl. BRÂNCOVAN: E deja reglementat de Consiliul Concurenţei. Şi aţi văzut că 
pe lângă finanţările nerambursabile, în avizul solicitat de dvs.  spune acolo că pe 
lângă aceasta nu aveţi voie să-i ajutaţi nici cu taxe, impozite şi alte redevenţe. Deci 
e deja reglementat.  
Dl. PRIMAR:  Nu sunt ajutaţi cu bani de la bugetul local.  Facem distincţie, dacă 
se produce vreun ajutor, un sprijin, acela e dat de către o societate comercială care 
îşi are multiple venituri nu numai venituri din subvenţia dată către cetăţeni. Deci să 
nu confundăm lucrurile.   

Dl. BRÂNCOVAN:  Ar trebui totuşi evidenţiate. Să ştiţi că Dl. Director General 
nu a trecut acele autobuze niciunde. A făcut solicitare dna Codruţ de la Pressalert şi 
nu a evidenţiat la curse speciale, acele curse. Le-am găsit eu prin martori, le-am 
găsit pe Internet. Să ştiţi! Şi dvs spuneţi de ele acum.  
Dl. PRIMAR:   Trebuie evidenţiat, trebuie făcut totul transparent, corect dar 
trebuie să existe un cadru legal pentru asta că dacă noi nu-l facem suntem absurzi. 
Nu ştiu despre ce societate evoluată şi democratică vorbim dacă o astfel de 
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societate nu poate să sprijine, repet nu din bani publici, sprijină din veniturile 
proprii pe care le obţine din publicitate şi din multe alte activităţi. Sprijinul e o 
nimica toată, e din când în când, că nu e toată ziua asta.  
Dl. BRÂNCOVAN:  Dvs cereţi acum de la cetăţeni aceşti bani, nu din fondurile 
de la RATT. Uitaţi-vă bine pe ce propuneţi.  
Dl. PRIMAR:   Nu. Nu scrie niciunde.  
Dl. ORZA: Noi ne plângem de multe ori în administraţie că primim legi de la 
Parlament sau pe hotărâri de guvern şi nu sunt explicite. Haideţi să facem o chestie 
explicită, dna. avocat că de aici a pornit discuţia a venit cu o propunere ca să 
explicităm, să fie clar. Noi nu facem nici pentru ACS hotărârea asta nici 
pentru...există o grămadă de situaţii fie că ţin de domeniul social fie de Casa de 
Cultură, de şcoli de Consiliul Seniorilor cărora le-am mai dat transport şi s-au dus, 
au avut excursii, cu bătrânii. Adică sunt n situaţii, eu cred că cu un termen care să 
nu fie blocat din punct de vedere juridic acela al interesului comunitar în baza unui 
protocol cu autoritatea locală, am rezolva problema pentru că atunci la baza acelei 
situaţii vine OSUT şi zice ajutaţi-ne că mergem la Szeghed la întâlnirea studenţilor 
din fostul bloc comunist. Şi facem parteneriatul se semnează şi are dl. director ok 
să dea. Este un act oficial, adică nu mai poate interveni elementul de surpriză 
negativă şi gata.  
Dl. PRIMAR:   Ei fac şi promovare, pentru că anunţă, la acea acţiune este un 
parteneriat cu primăria. Dar eu cred că am putea merge că ne-am mai uitat pe lege, 
pe servicii publice şi de interes comunitar. De interes local. Sau cum să punem? Ca 
să mai adăugăm ceva pe lângă servicii publice. 
Dna. ŢUNDREA: Deci am zis aşa, să adăugăm aşa, să nu mai individualizăm 
entităţile că sunt publice sau nu ci tipul de călătorie. Deci cum am zis, nu mă duc la 
Szeghed la chef, merg la o conferinţă, e o acţiune, ci să facem referire la tipul de 
acţiuni pentru care se acordă cursele. Pentru acţiuni de interes public sau comunitar 
sau local sau cum vreţi dvs, comunitar mie mi se pare că sună mai larg, pe baza 
unei convenţii de parteneriat. Şi atunci nu mai avem discuţii.  
Dl. PRIMAR:  Deci putem prelua atunci cum aţi spus iniţial servicii publice şi 
....să fie un şi, pentru că serviciile publice sunt referitoare la cultură, sănătate, 
educaţie, sport, dar să nu ne limităm la asta.  
Dl. ORZA: În  regula veche, unde a şi rămas de fapt partea pentru instituţii, scrie 
evenimente de interes public. Haideţi să continuăm tot cu asta: evenimente de 
interes public în baza unui acord. Că instituţiile sunt instituţii şi entităţile cu sau 
fără personalitate juridică tot la un eveniment de interes public se duc.  
Dl. PRIMAR:  Trebuie cu slash. Evenimente de interes public / servicii publice, să 
acoperim, /interes comunitar, unde spunem, că redundanţa nu strică în astfel de 
situaţii în care vedeţi că sunt percepţii diferite asupra unor formulări. Deci eu 
propun să fie cum a spus dna Ţundrea: activităţi de interes 
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public/comunitar/servicii publice. Să rămână şi sintagma servicii publice că ea e 
definită în lege. Şi atunci cred că e ok. Pe baza unui parteneriat punctual. Nu putem 
pentru orice.  
Dl. ORZA: Primăria Timişoara poate semna parteneriatul. Că e absurd să băgăm 
în consiliu orice deplasare.  
Dl. PRIMAR:  Trebuie specificat: pe baza unui protocol aprobat de primărie. Sau 
de primar. Că tot la primar în cap se sparg toate.  
Dl. DIACONU: Bun deci au rămas cele trei definiţii, aşa cum au fost specificate.  
Supun la vot amendamentul. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  22 voturi pentru 
Supun la vot proiectul. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  22 voturi pentru 
 
 
 
                                            ANEXA LA ORDINEA DE ZI: 

PUNCTUL 1: 

Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosinţă gratuită, pe perioada 
realizării investiţiilor, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe (A.N.L.), a 
terenului situat în localitatea Chişoda, în suprafaţă de 33.629mp., identificat 
prin C.F. nr. 412177, nr. Cad 412177, în vederea construirii unui cartier de 
locuinţe ANL prin credit ipocar: case tip HC – 23 buc., case tip TS – 28 buc. şi 
case tip LC – 36 buc. şi aprobarea modelului contractului între Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe şi Municipiul Timişoara. 

Dl. DIACONU:  Supun la vot proiectul. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  21 voturi pentru 
 
 

 PUNCTUL 2: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participarii Primariei Municipiului 
Timisoara în calitate de partener al Televiziunii  Romane in vederea 
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organizarii  semifinalei concursului Eurovision 2018 la Timisoara in perioada 
22-28 ianuarie 2018 si alocarea sumei de 200.000 lei in vederea sprijinirii 
organzarii evenimentului. 

Dl. DIACONU:  Supun la vot proiectul. 
-Cine este pentru? 
Se numără voturile:  22 voturi pentru 
   Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local si va multumesc 
pentru participare. 
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