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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  11.04.2019 cu ocazia sedintei extraordinare  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

 Preşedinte de şedinţă – Viceprimar Imre Farkas 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 21; 
 Au absentat:   Marius Dugulescu, Alin Sarbu,  Raluca Popescu, Ioan Mateescu, 

Gabriela Popovici, Luminita Tundrea; 
    Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, 
domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si doamna 
secretar  Simona Dragoi; 
 

    ORDINEA DE ZI:  

                                                                                                                            Anexă 
                                                                                                                   La Dispoziţia nr.420 
                                                                                                                   Din data 08.04.2019 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
27.03.2019. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului ”Înnoirea flotei de tramvaie – 
Etapa I” și a cheltuielilor legate de proiect. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul 
”Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa I” și a cheltuielilor  aferente. 

4. Proiect de hotărâre privind   rectificarea suprafeței imobilului cu nr. top. 17150/2 
înscris în CF nr. 425407 Timișoara, CF vechi 126136 Timișoara,  situat în 
Timișoara, Bulevardul Regele Carol I nr.11, de la suprafața de 3745 mp. la 
suprafața de 3779 mp. 

5. Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului de împrumut de folosită – 
comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala 
Timiș. 
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6. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a 
contractului de închiriere nr. 1549/2011, încheiat cu Consulatul Onorific al 
Republicii Moldova la Timișoara. 

7. Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe o perioadă de 1 an a Contractului de 
închiriere nr. 690/1999 cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana – 
Notingher Teodora. 

8. Proiect de hotărâre privind  propunerea de schimbare a destinaţiei  pe o perioadă de 
5 ani  a  terenului în suprafaţă de 369,00 mp  necesar accesului la spaţiul situat la  
parterul  şi etajul I al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „Henri Coandă”,  
Timişoara, str. Brediceanu nr. 37 şi pentru parcarea microbuzelor care asigură 
transportul persoanelor cu dizabilităţi, în vederea  transmiterii în administrarea 
Consiliului Judeţean Timiş pentru desfăşurarea activităţii Centrului de Resurse şi 
Asistenţă Educaţională Speranţa. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 
terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Mark 
Enterprise”. S.R.L. 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea criteriilor în baza cărora poate opera tacita 
relocațiune pentru contractele de închiriere încheiate pentru locuințele din fondul 
locativ  de stat, locuințele sociale sau din proprietatea privată a municipiului 
Timișoara. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor aferente serviciului 
”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a 
circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitatea delegată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 162/10.05.2016. 

12. Proiect de hotărâre privind revizuirea prețurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 531/24.10.2018 aferente activităților de reparații și întreținere a străzilor, 
aleilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timișoara 
precum și a infrastructurii intrainstituționale a municipalității. 

13. Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara nr. 254/23.04.2013, privind stabilirea tarifelor de bază pe 
m.p. la chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu spațiul SAD atribuit 
spre închiriere Asociației Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul 
de Nord la un tarif de 0,88 lei/lună/m.p. 

14. Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.205/26.05.2009 
privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a 
suprafeței de teren de 8413 mp înscrisă în CF nr. 409987 Timișoara, top 8628/1 și 
a suprafeței de teren de 55.259 mp înscrisă în CF nr. 409994 Timișoara, CF vechi 
nr. 150367, top 8322. 

15. Proiect de hotărâre privind  indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor 
locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2020. 

16. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului                      
Local nr. 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finanțare  ”Îmbunătățirea 
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eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de 
locuințe: zona Aradului – Torontalului” – cod smis 117404 și a cheltuielilor 
aferente, cu modificările ulterioare. 

17. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
345/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici. - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea 
sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, Calea 
Torontalului, nr. 66,bl. 119”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
596/16.11.2018. 

18. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
348/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea 
sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, Aleea Cascadei, 
nr. 1”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 600/16.11.2018. 

19. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
346/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea 
sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Linistei, nr. 
17,bl.92”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 595/16.11.2018. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
350/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea 
sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Brandusei, 
nr. 11”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 598/16.11.2018. 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
349/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea 
sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Brandusei, 
nr. 4”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 597/16.11.2018. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
347/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea 
sumară a investitiei, pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Felix, nr. 
23,bl.75”, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 599/16.11.2018. 

23. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 696/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT 
Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 
pentru depunerea și implementarea proiectului ”Regenerare fizică, economică și 
socială a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – construire 
centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare” prin POR 2014-2020, 
modificat și completat prin HCL nr. 71/04.03.2019. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare „Îmbunatatirea eficientei 
energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte 
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situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal 
Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy 
Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis 
SMIS 121401  şi a cheltuielilor aferente. 

25. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
94/12.03.2019 de  aprobare  a  devizului general actualizat conform OUG 
114/2018 și aprobarea actualizării cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul 
de investiție ”Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând 
P+1E +M la Liceul Vlad Țepeș” din Timișoara, str Surorile Martir Caceu (fostă 
Negoiu) nr. 47. 

26. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 44/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza 
D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul 
"Reabilitare termică imobil, Str. Dumitru Kiriac nr. 2, 2/A", modificat prin HCL 
nr.222/24.04.2018. 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 45/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza 
D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul 
"Reabilitare termică imobil, Intrarea Sepia nr. 10", modificat prin HCL nr. 
225/24.04.2018. 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 49/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza 
D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul 
"Reabilitare termică imobil, Intrarea Cerceilor nr.2, bl. D 65", modificat prin HCL 
nr. 221/24.04.2018. 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 48/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza 
D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul 
"Reabilitare termică imobil, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16", modificat prin HCL 
nr. 223/24.04.2018. 

30. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 47/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza 
D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul 
"Reabilitare termică imobil, Aleea Azurului nr. 7", modificat prin HCL nr. 
219/24.04.2018. 

31. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 50/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza 
D.A.L.I. și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul 
"Reabilitare termică imobil, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70", modificat 
prin HCL nr. 224/24.04.2018. 

32. Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului premiilor care urmează a fi 
acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ”Refuncționalizare 
imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu”. 
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33. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă Locuințe și 
funcțiuni complementare”, extravilan Municipiul Timișoara, zona Metro II, județul 
Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 
408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara. 

34. Proiect de hotărâre privind  modificarea  componenței Comisiei de analiză a 
spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea 
Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 12/26.06.2012. 

35. Raportul de activitate pe anul 2018 al Primarului Municipiului Timișoara – domnul 
Nicolae Robu. 

36. Raportul de activitate pe anul 2019 al Viceprimarului Municipiului Timișoara – 
domnul Dan Diaconu. 

37. Raportul de activitate pe anul 2018 al Viceprimarului Municipiului Timișoara – 
domnul Imre Farkas. 
 

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi, cu exceptia pct.13,  au fost inițiate de 

Primarul Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu. 
Proiectul de hotărâre de la pct. 13 a fost inițiat de domnul consilier Lorenzo Barabas. 

 

 

DL.FARKAȘ: Buna ziua! Avem două puncte pe Anexa la ordinea de zi. Ambele sunt 
proiecte europene. 
Supun la vot introducerea lor pe ordinea de zi. 
DL.IDOLU: Aș prefera să ni le expuneți, domnule președinte. 
DL.FARKAȘ: Avem o Notă explicativă la primul punct – “PadovaFIT EXPANDED” – 
“Expanding PadovaFIT! Home Solutions”, este un proiect al Direcției de Mediu. 
Notificarea am primit-o în data de 26.03, înregistrată la Direcția de Mediu în data de 2 
aprilie, prin care se comunică faptul că s-a demarat sesiunea de pregătire a datelor pentru 
grant, acordul de finanțare urmând să se perfecteze în cursul lunii aprilie. Se subliniază 
faptul că Direcția de Mediu a procedat imediat la eleborarea documentelor pentru 
proiectul de hotărâre finanțat de Programul Horizon 2020 și obținerea avizelor – Serviciul 
Juridic, Direcția Economică -  în vederea analizării acestora în cadrul comisiilor de 
specialitate și a plenului Consiliului Local, documentele fiind predate Serviciului 
Administrație Locală în data de 04.04.2019. Prin urmare, în cazul de față nu se pune 
problema unei întârzieri în elaborarea de documente, ci a unei proceduri care necesită 
tratarea în regim de urgență – stare care rezidă din succesiunea rapidă a comunicărilor și 
acțiunilor care trebuie să fie îndeplinite de partenerii de proiect în cursul lunii aprilie.  
D-NA CHINDRIȘ: Cam care ar fi câștigul nostru, că participăm la acest proiect, 
beneficiul Timișoarei, suma? 
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DL.FARKAȘ: Aveți proiectul pe tabletă, dacă doriți… 
D-NA CHINDRIȘ: Doar ce ni s-a adus la cunoștință, nu am apucat să vedem nimic, de 
aceea întreb... 
DL.FARKAȘ: A fost publicat, este în dropbxox, Anexa 1, se aprobă finanțarea din 
bugetul local al municipiului Timișoara cheltuielile aferente implementării proiectului 
finanțat în cadrul programului Horizon 2020 și avansarea din bugetul local al 
municipiului a sumelor necesare pentru implementarea activităților proiectului, în valoare 
totală eligibilă de 135.500 euro pentru municipiul Timișoara în calitate de partener de 
proiect. 
DL.IDOLU: Cred că de aici apare eroarea, că ar fi proiect european înscris în una din 
axele cunoscute. Este un parteneriat european, nu un proiect finanțat din bugetul Comisiei 
Europene, nu? 
DL.DIACONU: Se referă în special la conceptul de Energy Service Company, în general 
în Europa, în zona de eficiență energetică, este derulat de către Direcția de Mediu, iar 
finanțarea aferentă primăriei, pe acest program, Horizon 2020, este de 135.000 euro. În 
general, programele de acest gen nu sunt programe de sute de milioane, sunt programe în 
care toți partenerii împreună au un buget între 1,5 și 6-7 milioane euro. Vorbim de câteva 
zeci de parteneri. Este unul dintre puținele proiecte câștigate de către un oraș în România, 
nu doar de către Timișoara. 
DL.IDOLU: Toată lumea dorește, dar la ce folosește? 
DL.DIACONU: Acum facem un training despre ce înseamnă Horizon 2020? Nu cred că 
este cazul. E programul de cercetare al Comisiei Europene,  care se aplică în rețele de 
orașe. Cred că l-ați mai aprobat o dată înainte de a intra în parteneriat, dar acum aprobați 
după ce am câștigat proiectul. 
DL.PRIMAR: Sunt două categorii de proiecte, de infrastructură, și acolo rămân niște 
urme materiale și proiecte prin care se promovează diferite idei, linii de conduită, care își 
au izvorul în politicile europene, la nivelul Comisiei Europene. Acestea se încadrează în a 
doua categorie, partenerii la proiect se întâlnesc, își asumă obiective concrete pe această 
linie, a reducerii bioxidului de carbon, a eficientizării energetice, a protecției mediului și 
de aici derivă și soluții concrete care ulterior sunt valorificate, dar nu pe finanțarea din 
cadrul proiectului. Aici nu sunt finanțări foarte mari. 
DL.FARKAȘ: Deschid sesiunea de vot: 
-20 voturi pentru 
Anexa a fost aprobată. 
Supun la vot ordinea de zi în întregime: 
21 de voturi pentru. 
 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 
 

Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
27.03.2019 
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DL.FARKAȘ: Deschid sesiunea de vot: 
21 de voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
 

 Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului ”Înnoirea flotei de tramvaie – 
Etapa I” și a cheltuielilor legate de proiect 
DL.FARKAȘ: Deschid sesiunea de vot: 
DL.IDOLU: Acum am votat toți, dar sperăm ca de data aceasta să nu fim obligați să 
revenim datorită unor greșeli. 
D-NA CHINDRIȘ: Sunt parțial pe drumul cel bun,  este în precontractare. 
DL.FARKAȘ: În ce s-a scris nu sunt greșeli, dacă alții vor găsi, nu știm…  
DL.FARKAȘ: 20 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul 
”Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa I” și a cheltuielilor  aferente. 
 

DL.FARKAȘ: Deschid sesiunea de vot: 

21 de voturi pentru 

PUNCTUL 4AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind   rectificarea suprafeței imobilului cu nr. top. 17150/2 
înscris în CF nr. 425407 Timișoara, CF vechi 126136 Timișoara,  situat în Timișoara, 
Bulevardul Regele Carol I nr.11, de la suprafața de 3745 mp. la suprafața de 3779 
mp. 
 
DL.FARKAȘ: Deschid sesiunea de vot: 

21 de voturi pentru 

 

PUNCTUL 5AL ORDINEI DE ZI 
5. Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului de împrumut de folosită – 
comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala 
Timiș 
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DL.FARKAȘ: Supun la vot intervenția domnului Brâncovan, fiind ședință extraordinară 
DL.BRÂNCOVAN: Atunci, treceți-o normal, ședință ordinară... 
DL.FARKAȘ: Dar d-voastră spuneți cum să trecem? 
DL.BRÂNCOVAN: Am dreptul să contest. 
D-NA DRĂGOI: Dacă îmi permiteți, indiferent de ședință, se cere votul consilierilor 
locali, pentru ca d-voastră să discutați. 
DL.PRIMAR: Este vorba despre drepturile omului și având în față un activist civic, să-i 
dăm cuvântul, fiind anumite discuții și aici, între d-voastră, privind această asociație. 
Poate ne aduce niște informații în plus față de cele pe care le avem. Să-i dăm cuvântul. 
DL.IDOLU: Ar fi fost cazul să fie discutate în comisii, orice fel de observații. Eu nu îmi 
aduc aminte, știe cineva dintre colegii noștri?  
DL.PRIMAR: Înainte de ședință a fost o discuție aici, d-nul Căldăraru a cerut niște 
lămuriri, a spus că a fost în comisie, s-a acordat un punctaj care este peste limita de jos 
stabilită de comisie. Numai în felul acesta a ajuns pe ordinea de zi. Personal, nu știu să vă 
dau detalii. 
DL.FARKAȘ: Supun la vot intervenția domnului Brâncovan, fiind ședință extraordinară 
DL.BRÂNCOVAN: Atunci, treceți-o normal, ședință ordinară... 
DL.FARKAȘ: Dar d-voastră spuneți cum să trecem? 
DL.BRÂNCOVAN: Am dreptul să contest. 
D-NA DRĂGOI: Dacă îmi permiteți, indiferent de ședință, se cere votul consilierilor 
locali, pentru ca d-voastră să discutați. 
DL.PRIMAR: Este vorba despre drepturile omului și având în față un activist civic, să-i 
dăm cuvântul, fiind anumite discuții și aici, între d-voastră, privind această asociație. 
Poate ne aduce niște informații în plus față de cele pe care le avem. Să-i dăm cuvântul. 
DL.IDOLU: Ar fi fost cazul să fie discutate în comisii, orice fel de observații. Eu nu îmi 
aduc aminte, știe cineva dintre colegii noștri?  
DL.PRIMAR: Înainte de ședință a fost o discuție aici, d-nul Căldăraru a cerut niște 
lămuriri, a spus că a fost în comisie, s-a acordat un punctaj care este peste limita de jos 
stabilită de comisie. Numai în felul acesta a ajuns pe ordinea de zi. Personal, nu știu să vă 
dau detalii. 
DL.CĂLDĂRARU: Înțeleg că acest punctaj a fost dat în urma consultării unui raport de 
activitate, probabil. 
 DL.PRIMAR: Evident. Asta este procedura. 
D-NA CHINDRIȘ: De ce nu apare în dropbox? De ce nu a fost public raportul acela de 
activitate? 
DL.FARKAȘ: Avem o comisie de S.A.D., în care sunt și consilieri locali, ne întâlnim, ni 
se prezintă și asta este o cerere de prelungire de contract. 
DL.PRIMAR: Dacă nu au fost informațiile puse pe dropbox, iar până la sfârșitul lunii 
este valabil contractul, pot să retrag eu de pe ordinea de zi, pentru că mai avem o ședință 
luna aceasta, oricum. Am înțeles că sunt informațiile pe dropbox. 
DL.ORZA: domnul viceprimar are dreptate. Este o comisie de S.A.D. din care fac parte 
șI consilieri locali alături de membrii ai Executivului. Comisia analizează contracte, 
punctaje, etc., si ea, ca și entitate, își dă acordul și propune Consiliului Local o anumită 



9 
 

prelungire sau un lucru legat de contractul respectiv. Nu cred că este vorba aici de lipsă de 
transparență. 
D-NA DRĂGOI: A fost în dropbox acum o săptămănă. Poate fi verificat. 
D-NA TÂRZIU: Conform noului regulament al comisiei S.A.D., nu ajung în comisie 
decât acele cereri care îndeplinesc toate condițiile necesare, tot dosarul complet care 
include și acel raport. 
DL.PRIMAR: Vom mai avea o ședință luna aceasta, îl retrag de pe ordinea de zi, să fie 
toată lumea lămurită. 
DL.ORZA: Nu am aflat motivul pentru care s-ar retrage. 
DL.PRIMAR: Pentru că se spune că nu este cunoscută activitatea acestei asociații. Îl 
retrag ca să puteți să vă lămuriți toți. Nu este nicio grabă pentru că tot același lucru se 
întîmplă și dacă votăm la următoarea ședință. Important este să ajungă pe ordinea de zi, să 
fie supus la vot până la sfârșitul lunii. Nu putem prelungi ceva ce este expirat. Îl retrag eu 
de pe ordinea de zi. 
DL.IDOLU: Nu am înțeles, de ce să nu votăm? 
DL.FARKAȘ: Punctul 5 s-a retras de către inițiator. 
DL.PRIMAR: Nu este bine nicicum. Vreau să fiți mulțumiți. 
DL.IDOLU: Ne mirăm că a apărut un O.N.G. pe care îl cunoaștem cu toții. 
DL.PRIMAR: Nu se cunoaște activitatea din ultimii ani. Vreți să-l votați? Nicicum nu 
este bine. 
DL.IDOLU: Sunt lucruri foarte serioase care necesită răspundere materială, chiar penală. 
DL.PRIMAR: Îl las pe ordinea de zi. Îmi retrag retragerea de pe ordinea de zi. 
DL.MIHOK: Un caz similar cu un chiriaș care a depus în noiembrie anul trecut o cerere 
de prelungire, a prins luna ianuarie, a expirat contractul. În 7 februarie am primit 
notificare de la A.N.A.F. cum că i-a expirat. Acea sediul social pe acestaă această adresă 
și că îl declară inactiv fiscal. Dacă nu facem la timp,lucrurile se aglomerează, apar șicane, 
neplăceri, cu niște oameni cu care nu am avut nimic de împărțit. 
DL.ORZA: Eu nu fac parte din comisia de S.A.D., dar chestiunea este în felul următor: 
nu știu de discuțiile de pe holuri, dar vorbim de un principiu. Comisia se uită pe niște 
documente, s-a verificat un punctaj, deci s-a uitat la activitatea respectivă, s-a făcut un 
proiect de hotărâre de C.L. și datorită unor discuții de pe holuri, se retrage proiectul de 
hotărâre. Dacă se retrage, de ce a trecut de comisie? 
DL.PRIMAR: Discuțiile nu au fost pe holuri, au fost în această sală, însă, unii consilieri, 
nefiind în comisie, au vrut să afle și ei niște informații, ca să nu voteze orbește numai pe 
punctajul dat de comisie. Și-au exprimat această dorință care este una firească. Eu sunt 
adeptul transparenței, sunt deschis să creez posibilitatea tuturor să afle ce vor. Asta a fost 
singura rațiune. Putem să-l punem la vot, eu nu vă spun nici să votați, nici să nu votați, 
dacă nu trece la vot, nu se întâmplă nimic, mai avem o ședință și-l mai punem încă o dată. 
DL.MOȘIU: Domnule Orza, era problema de operativitate. Domnul Primar are dreptate. 
DL.ORZA: Domnule consilier, nu eu am deschis subiectul. Eu am spus că există o 
comisie și dacă nu luăm de bună ceea ce face acestă comisie, înseamnă că ea nu are nicio 
valoare. Nu-mi interpretați cuvintele, fiindcă eu nu am spus cum să votăm sau nu la 
proiectul de hotărâre. 
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DL.IDOLU: E absurd avem zeci de puncte pe ordinea suplimentară de care habar n-
avem, cu implicații materiale și nu le discutăm, că trebuie, că sunt în interesul orașului și 
dintr-o dată ne încurcăm la un comodat, la un ONG.  
Dl. CĂLDĂRARU: Există SAD-uri atribuite în diverse forme unor asociații, oragnizații. 
Acest LADO care funcționează de mult timp, eu nu am citit ceva despre activitatea 
asociației. De cine sunt ei legați, cu cine colaborează? Ce fac? Unde se duc? Și ca ei sunt 
mulți că eu de multe ori am ridicat această problemă că noi am dori să știm, celor care le 
dăm spații în folosință sau comodat să știm ce fac pentru comunitate. Voiam să-l întreb pe 
dl. Boncea fiindcă noi avem o grămadă de SAD-uri neacoperite. Trebuie să știm cui dăm 
și pentru ce dăm? Și să urmărim activitatea dânșilor. Nu e vorba de cazul în speță, e un 
caz general, nu avem nimic cu LADO. Dar trebuie să cunoaștem.  
DL.IDOLU: Eu solicit ca la următoarera ședință de plen să ni se prezinte toate aceste 
situații. Că aproape la două ședințe votăm pentru un ONG un spațiu, sau pentru partide 
politice. Intrăm într-o spirală care ne duce la tensiuni inutile dar chiar vrem să știm. Să 
luăm o listă completă cu toți beneficiarii acestor SAD-uri.  
DL.PRIMAR: Haideți să fim operativi. Eu îl retrag că beneficarul nu va fi afectat cu 
nimic. Pentru el va fi totuna. Nu vreau să creez nemulțumiri dintr-un fleac.  
DL.IDOLU:  E nefiresc, ne blocăm la punctul 5 un subiect de mică importanță, s-ar putea 
să fie simptomatic și pentru asta vreau să avem o listă cu toate situațiile de genul acesta, 
dar în cazul acesta nu mai votăm că nu știm despre ce e vorba nici suplimentarele. Doar 
pentru că cineva a cerut cuvântul din afară?  
DL.PRIMAR: Nu e acesta motivul. Am înțeles că dvs consilierii, aveți rețineri. 
DL.FARKAS: Supun la vot luarea cuvântului.   
-Cine este pentru? 
Se numără voturile: 14 voturi pentru 
   1 vot impotriva 
   4 abtineri 
Dl. BRÂNCOVAN: Sunt zeci de ONG –uri în Timișoara cu sute sau poate mii de 
membri care se întâlnesc în birturi. Că nu au spații. În schimb sunt prelungite contractele 
pentru ONG-uri care nici măcar nu vin în fața dvs să răspundă la o întrebare sau să 
depună un raport în transparența decizională. Nu există nimic în acest sens am căutat pe 
portalul instanțelor. Nu au niciun proces parte civilă nimic. Dați un spațiu de 70 mp. În 
zona ultracentrală fără să vă intereseze ce au făcut acești oameni atâția ani de zile și le mai 
prelungiți încă 5 ani. Nu mi se pare echitabil. Dl. Primar ați promis că oferiți transparență 
în acordarea acestor spații. Nu e afișat nimic legat de asta pe transparență decizională. Vă 
rog să vă țineți de promisiune să fie mult mai transparente aceste lucruri iar beneficiarii să 
fie cei care merită.  
DL.PRIMAR: Nu pentru că ne-a semnalat dl. Brâncovan aceste lucruri, dacă erau rețineri 
oricum aveam aceeași poziție, înțeleg că e mai bine s-o lăsăm pe data viitoare. Înțeleg asta 
și din poziția grupului PSD și din poziția celorlalți care v-ați exprimat mai puțin dl. Orza. 
Nu sunt membrii aici ca să poată da lămuriri.  
DL.ORZA: Singurul lucru pe care l-am spus este că membrii comisiei SAD sunt umiliți 
cu ocazia aceasta.  
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Dl. MIHOK :  Noi ne-am răpit din timpul nostru ca să ne întâlnim la comisia SAD. S-au 
analizat niște documente s-au dat niște rezoluții pe baza cărora s-a făcut un proiect de 
hotărâre. Acum munca noastră a fost degeaba.  
DL.PRIMAR: Nu cred că trebuie pusă așa problema, decident este consiliul local dar noi 
avem un viciu, acela că nu cerem să fie aici un reprezentant al ONG-ului în cauză. Să ne 
spună 3 clauze despre ce a făcut dacă vrem să aflăm. E o scăpare care s-a perpetuat de-a 
lungul timpului.  
DL. MIHOK:  Din câte știu eu ședințele de comisii SAD nu sunt publice, sunt ședințe de 
comisie. 
DL. PRIMAR: Nu mi se pare normal să ne bazăm doar pe un document. Fără supărare, 
se poate simți comisia cum vrea. Nu mi se pare normal să dăm spații pe baza unei hârtii și 
habar nu avem ce se ascunde în spatele acestor hârtii. Ia să vedem persoanele în carne și 
oase și să ne spună ce fac defpat, cu ce se ocupă. Eu vă spun că nu față de acest ONG am 
neapărat anumite rețineri ci sunt situații în care au beneficiat la un moment dat de spații și 
nu se mai desfășoară aceleași activități în România de astăzi ca cele din România de acum 
15 ani. Au avut perioadele lor de glorie după care nu se știe ce se mai întâmplă în acele 
spații. E bine să stăm de vorbă cu oamenii să vedem ce fac. Îmi asum și eu ca șef al 
executivului că nu am propus chiar în procedură o astfel de prevedere, să vină să își 
susțină punctul de vedere și să răspundă la întrebări. Eu zic că nu e rău că am stat, nu 
pentru ăsta ci pentru multitudinea de proiecte similare care există, pentru că noi trebuie să 
le tratăm pe toate la fel. Noi nu tratăm discriminatoriu nici cu plus, nici cu minus cereri de 
tipul acesta și atunci dacă stabilim astăzi că ne-am lămurit că lucrurile nu sunt atât de bine 
așezate, că de acum nu punem la vot decât în prezența unui reprezentant al asociației, așa 
vom face cu toate. 
DL. ORZA:  Atunci ar trebui să mai avem și următoarele puncte de pe ordinea de zi. 
DL. PRIMAR:  Facem la fel cu toate. 
DL. ORZA:  Le scoatem și pe acelea atunci.  
DL. PRIMAR:  Dacă am spus că facem cu toate, facem cu toate! Sigur, un Consulat este 
altceva decât un ONG, nu trebuie să le punem laolată. Nu asta e important că închiriază 
sau e comodat, important este că e altceva. Vorbeam despre ONG-uri să le tratăm pe toate 
la fel. Haideți să trecem mai departe.  
 
 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a 

contractului de închiriere nr. 1549/2011, încheiat cu Consulatul Onorific al Republicii 
Moldova la Timișoara 

 
DL. FARKAS:  Inițiez procedura de vot: 
-20 voturi pentru 
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                        PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  prelungirea pe o perioadă de 1 an a Contractului de 

închiriere nr. 690/1999 cu Societatea Profesională Notarială Sichim Ioana – Notingher 
Teodora 

 
DL. PRIMAR: Acesta e ONG, nu?  
DL. FARKAS:  E societate profesională notarială și e un contract de închiriere.  
DL. PRIMAR: Ok, e de închiriere. Nu am fost atent la nuanță, că e societate 

profesională și e vorba de închirere. 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 
1 abținere 

 
 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  propunerea de schimbare a destinaţiei  pe o perioadă de 

5 ani  a  terenului în suprafaţă de 369,00 mp  necesar accesului la spaţiul situat la  parterul  
şi etajul I al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „Henri Coandă”,  Timişoara, str. 
Brediceanu nr. 37 şi pentru parcarea microbuzelor care asigură transportul persoanelor cu 
dizabilităţi, în vederea  transmiterii în administrarea Consiliului Judeţean Timiş pentru 
desfăşurarea activităţii Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională Speranţa 

 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 

terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Mark Enterprise”. 
S.R.L 

 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 
 
 

   PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea criteriilor în baza cărora poate opera tacita 

relocațiune pentru contractele de închiriere încheiate pentru locuințele din fondul locativ  
de stat, locuințele sociale sau din proprietatea privată a municipiului Timișoara 
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DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 

 
PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor aferente serviciului 
”Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a 
circulației rutiere pe raza municipiului Timișoara”, activitatea delegată prin Hotărârea 
Consiliului Local nr. 162/10.05.2016 

 
DL. FARKAS: Avem și o completare la punctul nr. 11, este vorba de o notă de la 

Direcția edilitară. Dacă doriți să o citesc sau o citiți pe dropbox?  
”Se aprobă actualizarea tarifelor de la data adoptării prezentei hotărâri până la data 

de 31.12.2019.” 
Am mai avut – o și am discutat că din ianuarie și am zis că nu putem să aplicăm o 

majorare din ianuarie ci aplicăm de când se ia hotărârea. Cred că aceasta era schimbarea. 
 Inițiez procedura de vot: 
15 voturi pentru 
2 abțineri 

DL. LULCIUC: Am o întrebare. De ce până la 31.12.2019?  
DL. FARKAS:  Așa este prevăzut prin ordinanță de guvern. Se aplică pe anul în curs. 
Anul viitor, din 2020 intrăm în alt an bugetar. 
DL. LULCIUC: Ar trebui până la sau în cazul unor actualizări legislative pentru că dacă 
intervin din nou majorări foarte mari, automat nu vor putea susține costul.  
DL. MOȘIU:  Asta înseamnă că se plafonează prețurile, asta e problema. Dacă se 
întâmplă ceva pe parcursul anului ce se întâmplă? 
D-NA SECRETAR: Se revine cu o modificare de hotărâre de consiliu local.  
DL. SANDU: În iulie spui că revoci chestia asta și faci alt tarif. 
DL. FARKAS: Așa era formulat și data trecută.   

 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind revizuirea prețurilor stabilite prin Hotărârea Consiliului 

Local nr. 531/24.10.2018 aferente activităților de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, 
trotuarelor, podurilor, pasajelor, pasarelelor din Municipiul Timișoara precum și a 
infrastructurii intrainstituționale a municipalității 

 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 

16 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al 

Municipiului Timișoara nr. 254/23.04.2013, privind stabilirea tarifelor de bază pe m.p. la 
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chiriile pentru spațiile cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, cu spațiul SAD atribuit spre închiriere 
Asociației Foștilor Refugiați, Strămutați și Expulzați din Ardealul de Nord la un tarif de 
0,88 lei/lună/m.p. 

 
DL. PRIMAR: Noi am aprobat asta, dacă vă amintiți, numai că trebuie urmare a 

acelei aprobări să aprobăm și anexa la care se face trimitere. 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.205/26.05.2009 

privind transmiterea în folosință gratuită către Agenția Națională pentru Locuințe a 
suprafeței de teren de 8413 mp înscrisă în CF nr. 409987 Timișoara, top 8628/1 și a 
suprafeței de teren de 55.259 mp înscrisă în CF nr. 409994 Timișoara, CF vechi nr. 
150367, top 8322 

 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  indexarea valorilor impozabile, impozitelor și taxelor 

locale precum și amenzilor pentru anul fiscal 2020 
 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 
17 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului                      

Local nr. 581/16.11.2018 privind aprobarea cererii de finanțare  ”Îmbunătățirea eficienței 
energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona 
Aradului – Torontalului” – cod smis 117404 și a cheltuielilor aferente, cu modificările 
ulterioare 

 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
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Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
345/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici. - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, 
pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, Calea Torontalului, nr. 66,bl. 119”, 
modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 596/16.11.2018 

 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

348/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, 
pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, Aleea Cascadei, nr. 1”, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 600/16.11.2018 

 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

346/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, 
pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Linistei, nr. 17,bl.92”, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 595/16.11.2018 

 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 

350/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, 
pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Brandusei, nr. 11”, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 598/16.11.2018 

 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 
 
 

 PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI  
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Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
349/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, 
pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Brandusei, nr. 4”, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 597/16.11.2018. 

 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 20 voturi pentru 
 

 PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI  
 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
347/15.09.2017 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici - faza D.A.L.I. si a anexei privind descrierea sumară a investitiei, 
pentru obiectivul „Reabilitare termică imobil, str. Felix, nr. 23,bl.75”, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 599/16.11.2018. 

 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Da, domnul Orza. 
DL. ORZA: Ma uitam la suma ca s-a marit. Care e explicatia? Ca vreo 50 de mii de lei 
au trecut la locul 1. Care e cauza? Nu a fost suficienta suma initiala? 
DL. FARKAS: La punctul 22. Ma gandesc ca la toate s-a schimbat la fel. Daca stie 
cineva? 
DL. ORZA: Zice ca s-a modificat 563 din 2018, il am in fata, era DALI+ PT 112 mii de 
lei si acum sunt 134. In fine, nu e o suma mare, dar na.  
DL. PRIMAR: Toate modificarile, eu va spun in principiu, toate modificarile, toate 
aceste modificari care ati vazut ca intervin frecvent, ca foarte multe proiecte ati avut la vot 
in acest sens, se datoreaza fie constatarilor pe teren a unor schimbari care intre timp au 
avut loc de cand a inceput proiectarea, elaborarea documentatiilor respective pana la 
momentul verificarilor pe teren, in sensul urmator: fie cineva si-a pus singur un geam 
termopan si atunci nu mai intra pe proiect, fie ceva s-a intamplat in sens invers si se 
necesita o cheltuiala mai mare fata de ce s-a avut in vedere initial. Sunt variatii foarte mici 
de obicei, dar acum inainte de semnarea contractelor dupa verificarea pe teren se aduc la 
nivel de bani, in acord, documentele cu realitatea. E vorba de milioane virgula 35 de bani 
sau 50 de bani, eu stiu. Asa se lucreaza cu o asemenea acuratete. Pe de alta parte mai sunt 
si schimbari de legislatie cum a fost cazul cu Ordonanta 114, care mai schimba anumite 
conditii de salarizare si pentru diverse motive, foarte intemeiate in urma verificarilor pe 
teren se fac aceste ajustari, repet valori foarte mici de obicei, ati vazut. Asta e.  
DL. ORZA: E ok ca exista situatii de care ati spus, numai ca noi vorbim acum de 
proiectare, adica cine isi asuma proiectare, semneaza un contract si dupa aia zice 
„domnule, m-am chinuit mai mult la proiectare, mai adaugati vreo 20 de mii de lei”. 
DL. MOSIU: Domnul consilier, daca imi permiteti e doar o actualizare.. 
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DL. PRIMAR: Bun, aici eu v-am spus in principiu. Uite, Catalin imi spune acum ca in 
speta modificarile sunt datorita ordonantei 114. 
DL. MOSIU: E o actualizare. 
DL. PRIMAR: O actualizare urmare a ordonantei 114. Eu v-am spus in principiu. Sunt 
cateva cauze care stau la baza acestor ajustari, dar orice modificare se face oricat de mica 
e nevoie de aprobare in Consiliul Local.  
DL. FARKAS: Multumim! Inchid sesiunea de vot.  

- 20 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 696/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT 
Municipiul Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara 
pentru depunerea și implementarea proiectului ”Regenerare fizică, economică și 
socială a zonei urbane marginalizate str. Polonă din cartierul Freidorf – construire 
centru multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare” prin POR 2014-2020, 
modificat și completat prin HCL nr. 71/04.03.2019. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot.  

- 19 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finantare „Îmbunatatirea eficientei 
energetice în sectorul rezidential prin reabilitarea termica a blocurilor de locuinte 
situate pe strazile: Str. Kiriac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Maresal 
Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cerceilor, nr. 2, bl. D65, Aleea Martir Nagy 
Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7”, cod smis 
SMIS 121401  şi a cheltuielilor aferente. 

 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam.  

- 19 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
94/12.03.2019 de  aprobare  a  devizului general actualizat conform OUG 114/2018 și 
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aprobarea actualizării cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investiție 
”Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E +M la 
Liceul Vlad Țepeș” din Timișoara, str Surorile Martir Caceu (fostă Negoiu) nr. 47. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot.  

- 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 44/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și 
a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare 
termică imobil, Str. Dumitru Kiriac nr. 2, 2/A", modificat prin HCL 
nr.222/24.04.2018. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot.   

- 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 45/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și 
a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare 
termică imobil, Intrarea Sepia nr. 10", modificat prin HCL nr. 225/24.04.2018. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam.  

- 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 49/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și 
a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare 
termică imobil, Intrarea Cerceilor nr.2, bl. D 65", modificat prin HCL nr. 
221/24.04.2018. 

 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam.  

- 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 
 



19 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 48/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și 
a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare 
termică imobil, Aleea Martir Nagy Eugen nr. 16", modificat prin HCL nr. 
223/24.04.2018. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam.  

- 20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 47/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și 
a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare 
termică imobil, Aleea Azurului nr. 7", modificat prin HCL nr. 219/24.04.2018. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam.  

- 19 voturi pentru 
 

 PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI  
 

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 50/23.02.2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici - faza D.A.L.I. și 
a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul "Reabilitare 
termică imobil, Str. Mareșal Alexandru Averescu nr. 70", modificat prin HCL nr. 
224/24.04.2018. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam.  

- 18 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea cuantumului premiilor care urmează a fi 
acordate în urma organizării concursului de soluții cu tema ”Refuncționalizare 
imobil pentru Centru Cultural – Turn de Apă, Iosefin, str. Gh. Barițiu”. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam.  

- 19 voturi pentru 
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 PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 
  

Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă Locuințe și 
funcțiuni complementare”, extravilan Municipiul Timișoara, zona Metro II, județul 
Timiș, CF nr. 420475, 444703, 442641, 418610, 423505, 422242, 441870, 442965, 
408869, 412159, 405334, 405319, 418609, 440651 Timișoara. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam.  

- 17 voturi pentru 
- 1 abtinere 
- 1 vot impotriva 

 
 PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI  
 

Proiect de hotărâre privind  modificarea  componenței Comisiei de analiză a 
spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea 
Municipiului Timișoara precum și în proprietatea Statului Român în administrarea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, constituită prin Hotărârea Consiliului 
Local nr. 12/26.06.2012. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Scrie. Imediat va citesc. Membrii, 
presedinte este subsemnatul, cu sumpleant dl. Robert Kristof. Membrii: Grigore 
Grigoroiu, Ciprian  Mihok, Gabriela Popovici, Tarziu Adelina Larisa, Florin Ravasila, 
Mihai Boncea, Ioana Gabriela, Ienceanu Viorica, Daniela Boghis, Sorin Ciurariu, Anca 
Laudatu si Daniela Stefan.  Cred ca s-a aschimbat. Noua membra este Ioana Gabriela 
Suciantu. S-a schimbat din Primarie o doamna, atat. Inchid sesiunea de vot 

- 19 voturi pentru 
 

    In continuare luam la cunostinta raportul de activitate pe anul 2018. 
 

 
 

 PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI  
 

Raportul de activitate pe anul 2018 al Primarului Municipiului Timișoara – domnul 
Nicolae Robu. 

- luat la cunostinta 
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PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 
 

Raportul de activitate pe anul 2019 al Viceprimarului Municipiului Timișoara – 
domnul Dan Diaconu. 
- luat la cunostinta 

 
 

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 
 

Raportul de activitate pe anul 2018 al Viceprimarului Municipiului Timișoara – 
domnul Imre Farkas. 
- luat la cunostinta 

 
Continuam cu anexele. 

PUNCTUL 1 AL ANEXEI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la 
Proiectul ”PadovaFIT Expanded” – ”Expanding PadovaFIT! Home Solutions” ID 
847143, finanțat în cadrul Programului Horizon 2020. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 19 voturi pentru 
-1 abtinere 
 

PUNCTUL 2 AL ANEXEI 

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea participării Teatrului Maghiar de Stat 
Csiky Gergely Timișoara (TMSCSG) în calitate de partener la proiectul european 
SOMEONE FROM HOME – in the sense of belonging to Europe (595941-CREA-1-
2018-1-RS-CULT-COOP3), finanțat în cadrul programului EUROPA CREATIVA, 
și alocarea de la bugetul local a sumelor necesare pentru participarea la proiect. 

 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. Inchid sesiunea de vot. 

- 21 voturi pentru 
 

  Multumesc frumos, dragi consilieri! Ne vedem cum am inteles saptamana viitoare. Va 
doresc o zi frumoasa! La revedere! 

 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 

 
Viceprimar FARKAS IMRE         SIMONA DRAGOI 


