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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  20.12.2018 cu ocazia şedinţei extraordinare a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

 
 Preşedinte de şedinţă – Cons. POPOVICI GABRIELA 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi  20; 
 Au absentat:  Andra Blotiu,  Sorin Ionescu,  Laura Chindris, Lucian Taropa, Ioan 

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

Anexa  
                                                                                                                      La Dispoziția nr. 1644 
                                                                                                                    Din data de: 17.12.2018 
 

1. Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor în plen ale Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara din data de: 03.12.2018, 12.12.2018 și 16.12.2018. 

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.42/23.02.2018 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 B-dul Take Ionescu nr.11-13”. 

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.43/23.02.2018 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 Cristalului nr.1, Bl.74, Sc.D”. 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.41/23.02.2018 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. Stelelor nr.6”. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici – faza S.F. și a anexei privind  descrierea sumară a investiției pentru 
obiectivul ”Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din 
cartierul Ronaț Timișoara – Construire centru  multifuncțional”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul 
Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru depunerea și 
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implementarea proiectului ”Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane 
marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara – construire centru multifuncțional” prin POR 
2014 -2020. 

7. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici – faza S.F. și a anexei privind  descrierea sumară a investiției pentru 
obiectivul ”Regenerare fizică, economică și socială a zonei  marginalizate  str. Polonă din 
cartierul Freidorf – Construire centru  multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”. 

8. Proiect de hotărâre 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 fara cazare” prin POR 2014 – 2020. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ” Îmbunătățirea eficienței 
energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona 
Take Ionescu Torontal” SMIS 121133, și a cheltuielilor aferente. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici – faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru 
obiectivul ”Construcție clădire cu destinația creșă, str. Cocea”. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici – faza S.F. și  a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul 
”Construcție clădire cu destinația Creșă în Zona de Nord”. 

12. Proiect de hotărâre privind validarea ”Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 
1635 din 13.12.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe 
anul 2018. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii etajului I al imobilului  situat în 
Timișoara str. Alexandru Odobescu  nr.1, în care funcționează  Clinica de Obstetrică – 
Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara. 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 
terenului situat în Timișoara str. Orșova nr. 19-21, ce face obiectul renunțării la dreptul de 
proprietate de către S.C. MAYER S.R.L. 

15. Proiect de hotărâre privind  propunerea de schimbare a destinației clădirii internat a 
Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timișoara, str. Dr. Victor Babeș nr.22, CF 
nr. 418786, nr. Cad. 418786 – C1, din spațiu pentru cazare în spațiu pentru sănătate, în 
vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal de Urgență – Secția de îngrijiri 
paliative, pentru o perioadă nedeterminată. 

16. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, 
modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul 
Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
nr. 243/20.12.2016. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea de cãtre Consiliul Local a preturilor resurselor 
negociate de cãtre Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea 
Contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE 
TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de “Reparații și întreținere a 
imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii 
din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuãri, demolare imobile și 
alte construcții, ridicat rulote și obiecte mari abandonate, manipulare, transport și 
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depozitare”, asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-
Verbal nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018.  

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici ai proiectului ”Monitorizarea video a canalului Bega și a zonei centrale a 
municipiului Timișoara”.   

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea prevederilor Regulamentului de 
functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat 
prin Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin 
Hotărârile Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, HCLMT nr. 418/30.07.2013, HCLMT 
nr. 613/10.12.2013,  HCLMT nr. 49/25.02.2014, HCLMT nr. 591/09.12.2014, respectiv 
HCLMT nr. 187/10.05.2016.  

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor privind condițiile acordării și 
cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform HG nr.569/2017 privind stabilirea 
locurilor de muncă, a categoriilor de personal, marimea concretă a sporului pentru condiții 
de muncă și HG nr. 153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de 
personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de 
acordare a acestuia, precum și condițiile de acordare a acestuia angajaților Direcției de 
asistență Socială a Municipiului Timișoara. 

21. Proiect de hotărâre privind  completarea și validarea membrilor Consiliului de 
Administrație al Clubului sportiv ”Sport Club Municipal Timișoara”. 

22. Proiect de hotărâre privind modificarea Normelor financiare pentru realizarea activității 
Sport Club Municipal Timișoara, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
226/02.06.2016. 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a 
clubului sportiv ”Sport Club municipal Timișoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara nr. 470/30.10.2015.  

24. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția 
Poliției Locale Timișoara. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul 
”DALI+PT – Reabilitare fațadă și șarpantă (toate fațadele) Colegiu I.C. Bratianu”, Piața 
Huniade nr. 2. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de 
înălțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii și locuințe colective”. 

27. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, strada Steaua, Nr.30, înscris în CF405515, cu nr. 
topografic 2121/646-648/6/1/12/b/1/a/1/18/a/1 în suprafaţă de 270 mp(curte) 
proprietar SC RO ALTO GRADIMENTO SRL, conform HCL 266/20.12.2016 
modificat prin HCL 314/2017. 

28. Proiect de hotărâre majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul 
Municipiului Timişoara, Calea Torontalului, înscris în CF402741, cu nr. Cadastral 
CC527/3/1 în suprafaţă de 2218 mp proprietar SC RHS COMPANY SA, conform 
HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017. 

29. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, strada Textilistilor, Nr.9, înscris în CF402257, 
cu nr.cadastral 402257 în suprafaţă de 11719 mp, proprietar SC ARC 
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MANAGEMENT ONE SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 
314/2017. 

30. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, Strada Zefirului, nr.37, înscris în CF406753, cu 
nr. Cadastral 1592,1591(intravilan extins) în suprafaţă de 8506 mp proprietar SC 
MAGNUM RESIDENCE SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 
314/2017. 

31. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, strada Inocenţiu Klein, Nr.22, înscris în 
CF430759, cu nr. topografic 403759 în suprafaţă de 1124 mp proprietar FONDAS 
INVEST SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017. 

32. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, Strada Mihail Jora, nr.2, înscris în CF419534, cu 
nr. topografic 419534, în suprafaţă de 707 mp proprietar SC ARCHICENTER SRL, 
conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017 

33. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, strada Constantin Daniel, înscris în CF433857, 
cu nr. topografic 433857 în suprafaţă de 8800 mp proprietar SZALA ADELA 
CARMEN, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017. 

34. Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, strada Avram Imbroane, Nr.64-66, înscris în 
CF405752, cu nr. topografic 3546/1 în suprafaţă de 38.458 mp proprietar 
STEINGASZNER GEZA PAVEL, STEINGASZNER ALEXANDRU IONEL şi 
TEODORESCU MARTA, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017. 

35. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. PARIS, NR.8 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite. 

36. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. .EP. AUGUSTIN PACHA, NR.1 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

37. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. MARASESTI, NR.8 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

38. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,BD. MIHAI EMINESCU, NR.2 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

39. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. PALANCA NR.1 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 

40. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. MARASESTI NR.14 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

41. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  PAUL CHINEZUL NR.3 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 
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42. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA NR.3 , ca 
urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 

43. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  FLORIMUND MERCY NR.5 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

44. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. GHEORGHE LAZAR, NR. 6 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

45. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA, NR. 1 , ca 
urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 

46. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. PIATA UNIRII, NR. 6 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

47. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   GEN. EREMIA GRIGORESCU, NR. 2 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

48. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. LUCIAN BLAGA NR. 8 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

49. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. GEN HENRI BERTHELOT NR. 4 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

50. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. BRASOV  NR. 4 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 

51. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. BRASOV  NR. 8 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 

52. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   REGELE CAROL I NR.10 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

53. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   EVLIA CELEBI NR.5 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

54. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   PROTOPOP G. DRAGOMIR NR.6 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

55. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   GHEORGHE DOJA NR.32 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

56. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   VIRGIL MADGEARU NR.33 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 
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57. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   IULIU MANIU NR.47 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

58. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. MEMORANDULUI, NR.5 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

59. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. MIHAI VITEAZU, NR.26 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

60. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. PIATA PLEVNEI NR 5 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

61. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. PIATA PLEVNEI, NR.1 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

62. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. PIATA NICOLAE BALCESCU, NR.1 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

63. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. 1 DECEMBRIE NR.12 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

64. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. PIATA PLEVNEI, NR.4 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

65. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. J.NEPOMUK PREYER, NR.2 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

66. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  TIMOTEI CIPARIU Nr. 11 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

67. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  IANCU VACARESCU, NR.31 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

68. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. SPL.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.8 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

69. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  DR.IOSIF NEMOIANU, NR.5 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

70. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  ANTON SEILER, NR.5 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

71. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  FRANCESCO GRISELINI, NR.1 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 
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72. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   STEFAN CEL MARE NR.4 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

73. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   STEFAN CEL MARE NR.6 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

74. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   STEFAN CEL MARE NR.7 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

75. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   STEFAN CEL MARE NR.27 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

76. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   STEFAN CEL MARE NR.16 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

77. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. STEFAN CEL MARE NR.15 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

78. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  3 AUGUST 1919 NR.1 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

79. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  3 AUGUST 1919 NR.3 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

80. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  3 AUGUST 1919 NR.4 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

81. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  3 AUGUST 1919 NR.6 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

82. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.7 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

83. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.8 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

84. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.9 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

85. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.15 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

86. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.17 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 
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87. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.21 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

88. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  3 AUGUST 1919, NR.27 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

89. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.29 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

90. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   DACILOR NR 2 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 

91. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   DACILOR, NR.6 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 

92. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   DACILOR NR.7 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 

93. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   DACILOR NR.15 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 

94. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   DACILOR NR.17 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 

95. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   DACILOR NR.21 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 

96. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   DACILOR NR.8 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 

97. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. PIATA TRAIAN NR.3 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

98. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   ION MIHALACHE, NR.5 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

99. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  COSTACHE NEGRUZZI, NR.13 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

100. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  OITUZ NR.7 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

101. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   NICOLAE TITULESCU NR.7 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 
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102. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str. B-DUL REVOLUTIEI DIN 1989 NR.14 , ca 
urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 

103. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   ALBA IULIA NR.9 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

104. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str. B-DUL GEN IOAN DRAGALINA NR.29 , ca 
urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 

105. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  LUCIAN BLAGA NR.6 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

106. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  EMANOIL UNGUREANU NR.4 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

107. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  LUCIAN BLAGA NR.10 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

108. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  EMANOIL UNGUREANU 11 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

109. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  EMANOIL UNGUREANU 7 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

110. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  ALBA IULIA 1 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

111. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  ALBA IULIA 7 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

112. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   1 DECEMBRIE NR.8 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

113. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  IANCU VACARESCU NR.11 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

114. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   1 DECEMBRIE NR.5 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

115. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   DOJA NR.35 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

116. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989 NR.49 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 
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117. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str. BLD. G-AL DRAGALINA NR.23 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

118. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  EMANOIL GOJDU NR.7 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

119. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  ADY ENDRE NR. 2 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

120. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str. BD. REGELE CAROL  I NR. 26 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

121. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str. BD. GEN ION DRAGALINA NR. 19 , ca urmare 
a constatării stării tehnice neîngrijite 

122. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str. PIATA VICTORIEI NR. 6 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

123. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 4 , ca 
urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 

124. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str. PIATA BADEA CARTAN NR. 4 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

125. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   ZAVOI NR. 4 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

126. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   EPISCOP JOSEPH NISCHBACH NR 1  , ca 
urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 

127. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   PESTALOZZI NR. 2 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

128. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str. PIATA BADEA CARTAN NR. 3 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

129. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   SIBIU NR. 1 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

130. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   ECATERINA  TEODOROIU NR. 13 , ca 
urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 

131. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   COSTACHE NEGRUZZI NR. 17 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 
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132. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 2 , ca 
urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 

133. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  PIATA AUREL VLAICU, NR.1 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

134. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR, NR. 12 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

135. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR, NR. 14 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

136. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR, NR. 15 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

137. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR, NR. 6 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

138. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR, NR. 3 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

139. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR, NR. 7 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

140. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR NR.8 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

141. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.   I.L. CARAGIALE, NR. 1 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

142. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  COSTACHE NEGRUZZI NR.11 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

143. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  I.L.CARAGIALE NR.2 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 

144. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  F.MERCY NR.2 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

145. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  TIMOCULUI NR.1 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 

146. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  MIHAI VITEAZU NR.42 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 
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147. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR. 23 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

148. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR. 12 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

149. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR.13 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

150. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR.10 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

151. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR.11 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

152. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR.19 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

153. PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR.9 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 

154. Adresa nr. CS 2018 – 000119/11.12.2018  a domnului Teodor Lupescu  privind 
conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului 
prof.univ.ing. Constantin Avram. 

155. Raport de activitate  al domnului Viceprimar Dan Diaconu - privind deplasarea la 
Novi Sad, în Serbia, în perioada 24-25 noiembrie 2018. 

156. Raport de activitate  al domnului Viceprimar Dan Diaconu - privind deplasarea la 
Trondheim,  în Norvegia, în perioada 4-6 decembrie 2018. 

157. Raport de activitate  al domnului Viceprimar Dan Diaconu - privind deplasarea la 
Strasbourg,  în Franța, în perioada 18-22 noiembrie 2018. 
 
Proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi au fost inițiate de Primarul Municipiului 

Timișoara – domnul Nicolae Robu. 
 
     ANEXA 
  

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiție ”Construire Pod peste Bega – str. Jiul”. 

 
Notă explicativa privind introducerea proiectului de hotărâre spre aprobare, în 

ședința de plen din data de 20.12.2018 
Un punct prioritar în programul de modernizare al municipiului îl constituie asigurarea 

legăturii în zona de nord a orașului, respectiv între strazile Jiul și Splaiul Tudor Vladimirescu 
peste râul Bega, prin realizatea obiectivul de investiții „Construire Pod peste Bega – str.Jiul”. 

Având în vedere modernizarea pasajului CF strada Jiul - Calea Circumvalațiunii, este 
necesară dezvoltarea tramei stradale a municipiului prin asigurarea conectivității între malul sudic 
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și nordic al Canalului Bega. În zona respectivă acest lucru se poate face prin realizarea unui pod 
ce va asigura continuitatea străzii Jiul până la Splaiul Tudor Vladimirescu, supratraversând râul 
Bega creând astfel o rută alternativă și diminuând traficul rutier din centrul orașului. 

Din toate aceste considerente și prin faptul că prognoza prevede o creștere semnificativă a 
intensității traficului, lucrările propuse sunt impetuos necesare si urgente. 
 

2. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  Contractului de comodat nr. 1/13.01.2014 , 
încheiat cu Parohia Romană Unită cu Roma Greco-Catolică Timișoara IV. 

 
            NOTA EXPLICATIVA 
In Comisia de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate 

in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT 
nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.549/24.10.2018,  din data de 15.11.2018 a 
fost aprobata prelungirea contractului de comodat  nr.1/13.01.2014, pentru spatiul din 
Timisoara, str.Rusu Sirianu nr.6.  
In acest sens a fost intocmit Proiectul de Hotarare, care va intra pe lista suplimentara a 
Consiliului Local din data de ...., avand in vedere faptul ca acest contract a expirat la data 
de 16.12.2018. 
 
 

3. Proiect de hotărâre privind  prelungirea  Contractului de concesiune  nr. 
59/22.11.2004 , încheiat cu cabinetul Medical Medicină de Familie dr. Balean 
Mihaela Maria. 

NOTA EXPLICATIVA 
 In Comisia de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate 
in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT 
nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.549/24.10.2018,  din data de 15.11.2018 a 
fost aprobata prelungirea contractului de concesiune nr.59/22.11.2004, pentru spatiul din 
Timisoara, str.Ciresului nr.1A.  
In acest sens a fost intocmit Proiectul de Hotarare, care va intra pe lista suplimentara a 
Consiliului Local din data de ......, avand in vedere faptul ca acest contract a expirat la 
data de 27.10.2018. 
 
 

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr. 
1512/28.01.2008, încheiat cu SC. ”DOSOGIN” SRL. 

 
NOTA EXPLICATIVA 

In Comisia de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate 
in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin HCLMT 
nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr.549/24.10.2018,  din data de 15.11.2018 a 
fost aprobata prelungirea contractului de inchiriere nr.1512/2008, pentru spatiul din 
Timisoara, str. Amforei nr.4.  
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In acest sens a fost intocmit Proiectul de Hotarare, care va intra pe lista 
suplimentara a Consiliului Local din data de ....., avand in vedere faptul ca acest contract 
va expira la data de 17.01.2019. 
 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru 
obiectivul ”Reabilitare construcții, instalații și utilități, clădire școală Grup Școlar 
Emanuil Ungureanu, clădire P+2E”. 

NOTA JUSTIFICATIVĂ 
 
La proiectul de hotarâre privind  aprobarea documentaţiei tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici faza DALI şi a descrierii sumare a investiţiei pentru 
obiectivul „Reabilitare construcţii, instalaţii şi utilităţi, clădire şcoală Grup Şcolar 
Emanuil Ungureanu, clădire P+2E” 
 
Luând în considerare termenul limită de 31.12.2018 privind depunerea cererilor de 
finanţare pentru Axa prioritară 4 cu finanţare din fondurile Uniunii Europene; 
Ţinând cont de faptul că Avizul CTE a fost redactat şi semnat până la data de 19.12.2018, 
orele 16.00; 
Având în vedere faptul că Avizul Serviciului Juridic a fost semnat în data de 20.12.2018; 
Luând în considerare cele de mai sus, această notă justificativă prezintă situaţia obiectivă 
a proiectului de hotarare. 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Comerț, servicii 
și locuire”, Bulevardul Eroilor de la Tisa nr.8, Timișoar 
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DL.ORZA: Doresc să primesc o informare tehnică legată de deszăpezire, câte utilaje au 
intervenit, număr de oameni, eu fiind  interpelat de foarte mulți oameni. Nu doresc să primesc 
doar din partea Primăriei  această informație, sau Primăria să le centralizeze și să fie asumate prin 
semnătură de societățile care au participat. Al doilea subiect care mă interesează este legat de 
situația frezelor care au fost achiziționate, dacă s-au luat este bine să și funcționeze. 
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DL.IDOLU: O observație tehnică: cred că toți am fost de acord cu majorarea impozitelor pentru 
clădirile neângrijite. Este firesc ca toți oamenii responsabili din oraș să încerce să îndrepte această 
situație. O întrebare pentru doamna Secretar: ca principiu, regulamentul acesta, opțiunea, cutuma, 
conform procedurii, Poliția Locală constată, în funcție de gradul de degradare a fațadei, se 
calculează majorarea impozitului. Nu înțeleg  de ce trebuie să validăm noi pentru mai mult de 
100 de poziții, nu o să mergem noi la fiecare clădire, este absurd să credem asta, să validăm 
evaluarea unui polițist local. Validăm ceea ce a făcut un funcționar. Eu cred că important este, așa 
cum am votat, cu gând bun, să îndreptăm situația, politicile. Parlamentul votează legi, pentru 
Ministerul Muncii vine Inspectoratul de Stat, pentru poliție, te amendează polițistul, dar nu vine 
legiuitorul să amendeze sau să valideze un proces verbal de contravenție, de sancționare, etc. Eu 
sunt convins că nici unul dintre noi nu am mers la peste 100 de clădiri, cât avem astăzi, și nici nu 
am făcut o analiză  fiecare în parte. Să-și asume omul care a făcut acest lucru. 

DL.PRIMAR: Domnul consilier Orza va primi răspunsul în scris. Lucrurile stau în felul următor: 
nu s-a prezentat nimeni la licitație, s-a făcut o atribuire directă în valoare de 30.000 euro, cât 
permite legea, către S.D.M., care și-a mobilizat exemplar toate resursele, însă este extrem de greu 
ca o singură societate care nu a dezăpezit niciodată în întregul oraș, să facă față, mai ales în 
condițiile meteo date. Celelalte societăți s-au implicat în zonele în care ele au avut probleme, 
exemple fiind Aquatim, Colterm, Horticultura.  Veți primi în detaliu cifrele pe care deja le-am 
făcut cunoscute. Nu știți faptul că, în urma eșecului licitației, (nu a venit nici o firmă, nu a existat 
nici o ofertă), noi am încercat să facem negociere directă, în condițiile legii, care permite  ca 
atunci cînd nimeni nu se prezintă la licitație să se facă negociere directă, fără modificarea 
semnificativă a prevederilor din caietul de sarcini cu care s-a mers la licitație. Autoritatea 
Națională nu ne-a aprobat să facem ceea ce permite legea, spunând că nu am explicat suficient de 
convingător de ce nu a venit nimeni la licitație. De unde să știm noi în detaliu de ce nu a venit 
nimeni la licitație, noi presupunem acest aspect. Mai avem posibilitatea ca, după 1 ianuarie să 
facem o atribuire directă, de 30.000 euro, o vom face tot către Retim și dăm drumul la o nouă 
licitație care va putea să producă efecte pentru anul viitor. Pe străzile principale s-a reușit să se 
facă deszăpezirea, încât să se poată circula bine în condițiile meteo date. Pe străzile secundare s-a 
intrat, cât s-a putut până în momentul de față, dar sunt sute pe care nu s-a putut intra. Era bine să 
existe mai mult spirit civic și să nu se prezinte ca fiind ceva ieșit din comun. Oricât de bine s-ar 
face dezăpezirea, perfect nu va fi făcută și nemulțumiri tot vor fi. Să sperăm că pe viitor, vom 
avea un operator cu contract și vom avea o deszăpezire făcută mai bine. Noi am mobilizat și la 
nivel de resurse umane 300 de oameni, având ajutor și de la penitenciar, dar este mult prea puțin 
să faci față într-un oraș de mărimea Timișoarei, la abundența zăpezii. Sunt nemulțumit eu însumi 
și nemulțumirea mea este transmisă mai departe la colaboratori. Frezele le-am dat președinților 
consiliilor de cartier și ele au fost ținute la școlile din cartiere sau cel puțin așa s-au angajat să 
facă. N-am văzut și nu mi s-a relatat să fi fost folosite așa cum am gândit eu atunci când am luat 
inițiativa de a le cumpăra. Anul acesta am dispus să fie luate și date școlilor, unităților spitalicești 
și instituțiilor de cultură care țin de primărie. 
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Un răspuns scurt pentru d-nul Idolu: tot ce ați spus este valabil, numai că avem o lege care nu eu 
și nici d-voastră nu am făcut-o, care prevede obligativitatea aprobării în Consiliul Local a 
supraimpozitării pentru fiecare proprietar în parte, nici măcar pentru fiecare asociație de 
proprietari. 

DNA DRĂGOI: Aveți menționat în Avizul Serviciului Juridic prevederea legală din Codul 
Fiscal. Hotărârea Consiliului Local are caracter individual și ea trebuie adoptată pentru fiecare 
imobil care face obiectul supraimpozitării. 

DL.PRIMAR: Înștiințarea trebuie făcută fiecărui proprietar în parte. 

DL.IDOLU: Primăria trebuie să înștiințeze și să transmită documentația de supraimpozitare. 

DNA DRĂGOI: Consiliul Local este obligat să adopte o hotărâre prin care supraimpozitează. 

DL.PRIMAR: Legea obligă la asta, nu am fi venit cu 120 de proiecte care s-au tot înmulțit. 
Trebuie schimbată legea. Este foarte proastă această lege. 

DL.IDOLU: Legat de solicitarea d-lui Orza, aș veni cu o completare cu care sunteți, sigur, de 
acord, eu vorbesc de colegii mei, există concesionată activitatea de toaletare a arborilor către 
două societăți. E clar că arată mai rău ca la furtuna de acum doi ani. Aceste două societăți ar 
trebui să adune crengile care blochează carosabilul, care sunt pe marginea drumului. Ar trebui să 
înceapă și ei să lucreze. Întreb, și în același timp solicit, ca cei cărora le-am delegat această 
gestiune și care trebuie să-și facă treaba, nu numai să taie crengi, și atunci când sunt căzute să le 
adune, pentru că la  ora asta nu le adună nimeni, nici măcar Retim-ul, pentru că nu e timpul de 
adunat crengi. O să aștepte până la primăvară. 

DNA POPOVICI: Avem pe lângă ordinea de zi o Anexă. 

Supun la vot lista de suplimentare. 

Deschid procedura de vot: 

-16 voturi pentru. 

-2 abtineri 

Supun la vot ordinea de zi în întregime: 

Deschid procedura de vot: 

- 16 voturi pentru. 
- 3 abtineri 
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PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

 

1.Aprobarea Proceselor Verbale ale ședințelor în plen ale Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara din data de: 03.12.2018, 12.12.2018 și 16.12.2018. 
 

DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

- 18 voturi pentru 

 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

 

2.Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.42/23.02.2018 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 
B-dul Take Ionescu nr.11-13”. 
 
DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

- 18 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

 

3.Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.43/23.02.2018 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 Cristalului nr.1, Bl.74, Sc.D”. 
 
DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

19 voturi pentru. 
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PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

 

4.Proiect de hotărâre privind  modificarea HCL nr.41/23.02.2018 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. Stelelor nr.6”. 
 
18 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

 

5.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici – faza S.F. și a anexei privind  descrierea sumară a investiției pentru 
obiectivul ”Regenerare fizică, economică și socială a zonei urbane marginalizate din 
cartierul Ronaț Timișoara – Construire centru  multifuncțional”. 
 
DL.IDOLU: Toate aceste obiective sunt foarte utile și le susținem, dar acum am făcut o simplă 
împărțire, rezultând 1200 euro/mp construit. E cam mult. 
 
DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

- 15 voturi pentru. 
- 3 abtineri 

 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

 

6.Proiect de hotărâre 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 din cartierul Ronaț Timișoara – construire centru multifuncțional” prin 
POR 2014 -2020. 

 

DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

- 18 voturi pentru. 
- 1 abtinere 
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PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

 

7.Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici – faza S.F. și a anexei privind  descrierea sumară a investiției pentru 
obiectivul ”Regenerare fizică, economică și socială a zonei  marginalizate  str. Polonă din 
cartierul Freidorf – Construire centru  multifuncțional de tip servicii sociale fără cazare”. 
 

DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

- 18 voturi pentru. 
- 1 abtinere 

 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

8.Proiect de hotărâre 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 fara cazare” prin POR 2014 – 2020. 
 
DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

- 19 voturi pentru. 
 

 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 

 

9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare ” Îmbunătățirea eficienței 
energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona 
Take Ionescu Torontal” SMIS 121133, și a cheltuielilor aferente. 

 

 
DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

19 voturi pentru. 
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PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 

10.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici – faza S.F. și a anexei privind descrierea sumară a investiției pentru 
obiectivul ”Construcție clădire cu destinația creșă, str. Cocea”. 
 

DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

18 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

 

11.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici – faza S.F. și  a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul 
”Construcție clădire cu destinația Creșă în Zona de Nord”. 

 

DNA POPOVICI: Deschid procedura de vot: 

19 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 

 

12.Proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Primarului Municipiului Timișoara nr. 
1635 din 13.12.2018 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe anul 
2018. 
 
DL.ORZA: Am discutat cu d-na director, eu nu înțeleg cum putem să validăm sau să aprobăm o 
dispoziție a Primarului, care este un act administrativ cu valoare juridică, separat de  hotărârile de 
Consiliu Local. Eu nu am mai văzut așa ceva. Dispoziția Primarului este un act administrativ, se 
pune în aplicare. 
DL.DIACONU: Nu este chiar așa și sunt convins că ați aprobat de-a lungul timpului foarte multe 
astfel de proiecte de hotărâri, se întâmplă atunci când sunt sume care provin de la bugetul de stat 
și când ședința de Consiliu Local nu este în timp util pentru ca aceste sume să apară în rectificare. 
Se face rectificarea cu Dispoziția primarului iar validarea se face de către Consiliul Local.  
DL.ORZA: Și nu mai are rost Dispoziția Primarului, face rectificarea consiliul. 
DL.DIACONU: Dispoziția este valabilă până la prima hotarâre de Consiliu Local. În momentul 
în care vin astfel de adrese, se face dispoziția imediat pentru a putea fi comunicat mai departe. 
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  DNA. POPOVICI: Multumesc, domnule viceprimar!  
  DL. PRIMAR: E o chestiune de lege, ce sa facem? Scuze, doamna presedinta! Dispozitia intra 
in vigoare imediat, produce efecte, dar se cere o validare in Consiliu.  
  DNA. POPOVICI: Supun la vot punctul cu numarul 12. Deschid procedura de vot. Votam. 
Inchizi procedura de vot. 

- 18 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 

 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

     Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii etajului I al imobilului  situat în 
Timișoara str. Alexandru Odobescu  nr.1, în care funcționează  Clinica de Obstetrică – 
Ginecologie din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgență Timișoara. 
 
     DL. MIHOK : Doamna presedinte, as avea o simpla curiozitate pentru doamna Dragoi. In 
cazul in care acest proiect de hotarare nu trecea azi dispozitia Primarului isi mai producea efecte 
sau nu? 
     DNA. SECRETAR: Dispozitia Primarului si-a produs efecte. 
     DL. ORZA: Intrebarea era corecta, daca am inteles eu bine, a domnului consilier, daca nu 
votam noi dispozitia Primarului era una valabila? Da, dar dispozitia.. 
    DNA. SECRETAR: Dispozitia a produs efecte din momentul in care a fost emisa. 
     DL. ORZA: Exact.  
    DNA. SECRETAR: Din momentul in care a fost comunicata.  
    DL. ORZA: In fine. 
    DL. PRIMAR: Intrebarea era daca nu s-ar fi obtinut votul de validare probabil ca pe viitor nu 
mai producea efecte. Se opreau efectele, nu? Ca se invalida. Pai nu, cele produse erau bine 
produse .. 
   DL. ORZA: Eu vreau sa fiu inteles. Mi se pare o interferenta in actele pe care le emite 
Primarul. Ca astazi e Robu, maine o sa fie domnul Idolu, deci eu m-am referit la puterea.. 
   DL. PRIMAR: Principiul e corect si dupa parea mea ce spuneti. 
   DL. ORZA: Primarul da o dispozitie, o comunica, poate sa o atace Prefectura in contencios, 
dar nu o validez eu sau nu o validez in Consiliul Local. Atunci Primarul nu o sa mai poata sa faca 
nimic.  
   DNA. SECRETAR: Toate actele administrative se comunica institutiei Prefectului, stiti bine 
asta, or au fost emise dispozitii. 
  DL. ORZA: Da, exact, dispozitia Primarului e act administrativ. 
  DNA. SECRETAR: Desigur si au fost comunicate si anterior. 
  DL. ORZA: Da, excat, asta zic, mi se pare ca ii dam degeaba noi, adica.  



23 
 

  DNA. SECRETAR: Exact cum printr-o lege Parlamentul ulterior aproba ordonanta de urgenta. 
E la acelasi nivel. Nu, dar are dreptate. 
   DNA. POPOVICI: Punctul numarul 13. Deschid procedura de vot. Votam.  

- 19 voturi pentru. 
 
 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
    Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 
terenului situat în Timișoara str. Orșova nr. 19-21, ce face obiectul renunțării la dreptul de 
proprietate de către S.C. MAYER S.R.L. 
 
   DNA. POPOVICI:  Deschid procedura de vot. Votam. Inchizi procedura de vot. 

- 19 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
    Proiect de hotărâre privind  propunerea de schimbare a destinației clădirii internat a 
Colegiului Tehnic Ion I.C. Brătianu, situat în Timișoara, str. Dr. Victor Babeș nr.22, CF nr. 
418786, nr. Cad. 418786 – C1, din spațiu pentru cazare în spațiu pentru sănătate, în 
vederea desfășurării activității Spitalului Clinic Municipal de Urgență – Secția de îngrijiri 
paliative, pentru o perioadă nedeterminată. 
 
   DNA. POPOVICI:  Deschid procedura de vot. Votam. Inchizi procedura de vot. 

- 19 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
    Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.151/03.04.2018 privind actualizarea, 
modificarea şi completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul 
Timişoara prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
nr. 243/20.12.2016. 
 
   DNA. POPOVICI:  Deschid procedura de vot. Votam. Inchizi procedura de vot. 

- 18 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 

    Proiect de hotărâre privind aprobarea de cãtre Consiliul Local a preturilor resurselor 
negociate de cãtre Comisia de negociere, în completarea celor negociate la încheierea 
Contractului nr.SC2017-14663/15.06.2017, incheiat cu COMPANIA LOCALA DE 
TERMOFICARE COLTERM S.A. pentru activitatea de “Reparații și întreținere a 
imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii 
din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuãri, demolare imobile și 
alte construcții, ridicat rulote și obiecte mari abandonate, manipulare, transport și 
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depozitare”, asa cum au fost negociate de catre Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal 
nr. SC2018-25825 din data de 15.11.2018.  
 
   DL. IDOLU: Doamna presedinte, daca imi permiteti! Trebuie sa imi fac datoria sa repet ce am 
spus si la sedinta anterioara, cand a fost retrasa de pe ordinea de zi. Mi se pare incorect daca am 
gresit in trecut nu inseamna sa continuam in greseala. Este evident ca Societatea Colterm trebuia 
sa faca o selectie, conform legii achizitiilor publice. Dintr-o simpla verificare la 150 de pozitii din 
cele 1100 si, e o medie, sunt pret Dedeman 20 de pozitii aceleasi repere, plus 31%. Deci, eu va 
spun ca nu vreau sa validez achizitii. Presupun, presupun numai, nu stiu daca asa e, plec de la 
buna credinta, presupun deja executate, realizate, sa validez o valuare care in mod normal orice 
agent economic, orice institutie publica trebuie sa o faca printr-o metoda care este prevazuta de 
legea achizitiilor publice. N-avem nici competenta, nici stiinta si cred sa cunostem toate sumele 
ar trebui cum am facut eu, am pus am verificat, incercati si dumneavoastra dati preturi Dedeman 
si vedeti ca variaza cu 31, nu 30, nu 40, 31% mai mult si nu vreau sa mai discut, eu nu o sa votez 
pentru ca mi se pare incorect sa votez , sa validez ceva ce nu este in regula. Multumesc! 
    DL. MOSIU: Eu as avea o intrebare. Am facut o observatie in sedinta trecuta. Observatie 
punctuala, respectiv la punctul 37 in ultima discutie pe care am avut-o cu cei de la Directia de 
Scoli, am inteles ca a fost o greseala de redactare. Am vrut sa intreb daca s-a corectat sau nu, 
daca nu s-a corectat. De redactare. Daca s-a corectat atunci.., daca nu atunci fac o observatie sau 
un amendament, pretul sa ramana 1500 de lei. A fost o greseala de redactare, am inteles-o, vreau 
sa.. 
   DL. IDOLU: De 10 ori mai mult, dar eu vorbesc cele cu 30, 40, 20 %. …… 
   DL. MOSIU: …. Am ajuns la concluzia ca a fost intr-adevar o greseala de redacatare, deci 
daca s-a corectat e bine. La noi in materiale nu s-a corectat. Daca nu s-a corectat fac un 
amendament, pretul sa ramana 1500 la pozitia 37 – sistem de comanda pentru vas wc integrat. 
Noi nu avem modificat, cel putin la noi. Daca s-a modificat e perfect. 
   DL. ORZA: Daca nu il aveti inseamna ca nu s-a modificat. Da, in fine.. 
   DNA. POPOVICI: Am vazut in sala reprezentantii Coltermului. Pot sa ne confirme sau sa ne 
infirme faptul corectarii acelor erori materiale. 
   DL. MOSIU: Este, putem vota 1500, pozitia 37, este simplu. 
   DL. ORZA: Daca imi permiteti, data trecuta domnul consilier Mosiu a deschis subiectul asta 
cu preturile si s-a iscat o.. si domnul Idolu, sigur, a completat in fine, amandoi au meritul asta, 
ideea e in felul urmator, a fost o discutie, domnul director urma sa vina sa ne spuna, ca asta a fost 
una din dileme dincolo de dimensiunea pretului… 
   DL. MOSIU: Am discutat si cu domnul director, nu stia nici dansul. 
   DL. ORZA: Dincolo de pret o alta dilema era daca aceste lucrari au fost executate si unde, ca 
erau niste preturi, inteleg ca la asta e o greseala, dar mai erau acolo tot felul de din astea, cum se 
cheama, granituri si asa mai departe si ideea era unde s-au pus?  
  DL. IDOLU: Banalul ciment, banalul adeziv, care stie toata lumea unde il gaseste pe raft, de la 
18 la 28 de lei de exemplu.  
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  DL. ORZA: Bun, am inteles, dar era ideea daca lucrarile au fost facute si directorul a spus ca se 
documenteaza si ne spune, domnul Faur, daca s-au facut chestiile astea sau nu. 
  DL. DUMA: Din partea Scoli – Spitale. Va informam ca acestea sunt materiale care s-au 
constatat ca ar putea sa fie necesare pe parcursul derularii lucrarilor,  nu s-au folosit pana acum la 
lucrarile pe care le avem, nici nu avem voie sa le folosim sau sa le decontam, ca nu sunt aprobate 
de catre Consiliul Local.  
  DL. ORZA: Subiectul s-a deschis din cauza ca la Comisii domnul director general a spus ca s-
au pus deja.  
   DL. DUMA: E o greseala.  
   DL. IDOLU: In peste 400 de obiective. 
   DL. DUMA: Se presupune ca se vor folosi in executia lucrarilor pentru ca noi mergand la 
obiective vedem si cam ce ar trebui sa mai reparam sau sa facem sau sa intervenim , iar referitor 
la partea de preturi permiteti sa spun ca acel contract pe care il avem cu Coltermul este pe o 
perioada de 4 ani de zile. Este normal sa incercam sa ne evaluam preturile in asa fel incat 
maximalul lor sa fie la o cota care sa permita decontarea in acesti 4 ani de zile. Daca preturile vor 
evolua pe anul viitor dupa ce noi i-l aproba, nu o sa poata sa deconteze la mai mult decat 
aprobam noi acum, decat daca venim si reaprobam cu alta cota in functie de inflatie. Intentia 
noastra nu este sa venim in fiecare luna cu preturi evaluate de Dedeman. Dedeman nu poate sa 
aiba sa zicem cimentul la 50 de bani, dar luna viitoare s-ar putea sa aiba la 55, daca noi aprobam 
50 de bani o sa ii punem pe ei sa deconteze la 50 de bani nu la 55 cat trebuie sa cumpere.  
  DL. IDOLU: Domnule, nu stiu cine sunteti, cum va numiti, inteleg ca trebuie sa va justificati, 
dar e sfanta achizitia publica. La institutii publice exista lege. Actiuni de genul asta, ca va fi 55, 
va fi. Se face achizitie publica, e un pret, e un contract, e simplu. Peste tot e simplu, nu stiu de ce 
le complicati dvs. sau cine v-a pus sa le complicati. Eu nu vreau sa mai raspund, eu v-am spus ca 
nu votez, avem inca peste 100 de puncte, explicatii de genul asta ca se modifica la anul. Pai de ce 
sa le punem mari acum , ca poate va scadea la anul? Trebuie licitatie publica, faceti-o pe bursa, ca 
avem colegi care se pricep, care sunt specialisti in achizitii publice. Multumesc!  
  DL. ORZA: Colegul Duma de la patrimoniu e un om cu experienta. Problema era legata de 
faptul ca conducerea Colterm a venit la Comisii si a spus “ da, ne-am izbit de chestiile astea, au 
fost puse” si la intrebarea unde au si spus locatia,una din ele, la toaleta din centru, granit, numai 
ca acolo e gresie si de aia toata lumea a inceput sa.. 
  DL. IDOLU: Cum au semnat procesul verbal la finalul lucrarii daca n-au facut achizitia?  Mai 
bine i-am spus si domnului director, ar fi mai bine sa o lase asa, nu mai intrebam, mai bine nu 
mai facem public, haideti sa votam daca vreti sa va treaca, va treaca, dar eu am spus ca nu votez. 
Mai bine nu mai spuneti. Eu va recomand sa nu mai vorbiti.  
  DL. FAUR: Este foarte simplu. Am spus si data trecuta. 
  DL. PRIMAR: Nu ati spus clar, pentru ca nici eu n-am inteles. Domnule, invatati sa va si 
exprimati! Acum l-am chemat din nou si am inteles acuma, dar spune clar, formuleaza sa 
inteleaga lumea despre ce e vorba.  
  DL. FAUR: Sunt niste materiala pe care noi pe parcursul colaborarii cu Primaria Timisoara am 
constatat ca mai trebuiesc puse in plus la contractul existent. Exact asa am spus si data trecuta.  
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  DL. PRIMAR: Cu intrebari ajutatoare, cum facem si cu studentul si cu elevul, cand vedem ca 
bajbaie, punem intrebari ajutatoare, cateodata zic unii dascali ca ei pun intrebari ajutatoare pentru 
ei, nu pentru student, ma rog, asa ca gluma. Deci el, punandu-i intrebari ajutatoare, mie mi-a spus 
urmatorul lucru, acum corectati-ma dvs., domnul Faur, daca am inteles eu gresit, mi-a spus ca 
facand explorarea a ce ar fi de facut, intrand in contact, facand o estimare cam in cate locuri mai 
avem noi de facut interventii a facut o propunere de completare a devizierului initial urmand ca 
pe baza acestei anexe sa se organizeze licitatie incat sa se achizitioneze produsele la pretul pietei, 
aceste preturi fiind preturile plafon. M-am exprimat corect?  
  DL. FAUR: Da. 
  DL. PRIMAR: Eu cred ca am fost clar. Da? Asta am reusit sa obtin cu intrebari ajutatoare, 
repet, ca eu recunosc ca nici eu n-am inteles despre ce e vorba. Bun. Daca e asa eu zic ca e in 
regula, daca se face licitatie, ca exact asta spunea si domnul consilier Idolu, sa faca licitatie, pai 
asta urmeaza, sa se faca licitatia cu aceste preturi, preturi plafon.  
  DNA. POPOVICI: La intrebarea pusa de domnul consilier Mosiu la pozitia 37…. 
   DL. MOSIU: Amendament.. 
   DNA. POPOVICI: Da, dar am si eu o nedumerire, daca de la ultimul plen nu s-a putut face o 
corectura de eroare materiala, din lipsa de timp sau din alte motive, se ridica o intrebare: oare cate 
alte pozitii au preturile gresite, fiind considerate erori materiale?   
   DL. MOSIU: Celelalte preturi din ceea ce am verificat intra intr-o anumita marja de plus, 
minus. 
   DL. PRIMAR: Eu va indemn pe toti si se si transmite sedinta. Sa vina la licitatie aceia, cei care 
au cele mai bune produse la cele mai mici preturi si suntem multumiti sa facem o achizitie foarte 
buna. Trimiteti cata lume stiti, sa vina cu oferte la licitatie, licitatiile sunt conform legii, publicate 
pe SEAP, oricine poate participa. Hai sa facem si propaganda in plus fata de afisarea pe SEAP si 
atunci astea sunt preturi plafon si atata tot.  
  DL. CALDARARU: Pai poate ceea ce spunea colegul meu Mosiu, referitor la punctul 37, poate 
ca nu s-a specificat corect, s-a ajuns la 1500 de lei propunerea domnului Mosiu, dar asta poate ca 
este fara pitic, ca daca e cu pitic e 3800, daca e fara pitic e 1500, nu? Nu stiti ce, care e problema 
cu piticul? Ala care sta ascuns acolo si curata, personajul. N-ati inteles.  
   DL. LULCIUC: Eu am o singura observatie, cred ca cel mai bine ar fi cum a spus si domnul 
Primar, desi comisia, lista de preturi a resurselor negociate de comisia de negociere, cred ca cel 
mai bine ar fi in amendamentul domnului consilier Mosiu sa fie inclus si ca aceste pozitii sa fie 
achizitionate in baza legislatiei achizitiilor publice si atunci cred ca am lamurit-o cu totul, le 
consideram pe toate valori maxime estimate urmand ca in urma licitatiei sa se poata obtine 
preturile cele mai corecte pe piata de catre ofertanti.  
  DL. PRIMAR: Eu cred ca e foarte buna propunerea, sa se insereze undeva explicit. Acestea 
sunt preturi plafon.  
  DL. ORZA: Pe bune ca nu mai inteleg nimic. La comisie au fost de la Colterm , au fost de la 
patrimoniu si au spus urmatorul lucru: ca deja s-au tinut selectiile de oferte.  
   DL. IDOLU: Daca se organizeaza acum licitatia, ducem la absurd  ….. 
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   DL. ORZA: Domnul Faur a adus la comisie oameni care au spus ca deja s-au facut si asta e 
rezultatul. Eu spun ce s-a spus la comisie. 
   DL. IDOLU: Dupa licitatie urmeaza incheierea unui contract pentru niste repere care deja s-au 
pus in opera.  
   DL. FAUR: Pentru prima parte a contractului, am avut cand am semnat contractul o anexa de 
materiale, da, pentru aia s-a facut o achizitie publica intr-adevar, aveti perfecta dreptate, pentru 
completarea asta urmeaza sa facem.  
   DL. PRIMAR: Sunt inabilitati de comunicare, deci ei spun, ei vorbesc despre.., ati vazut ca si 
eu reusesc sa ma dumiresc tot punand intrebari. Ei au aprobate niste preturi pe un anumit 
devizier, pe o anexa similara acesteia referitoare la alte obiecte. Corectati-ma, domnul Faur daca 
n-am inteles corect. Pe baza acelor preturi plafon, care sunt la produse pe care le-au propus ei 
presupunand ca astea vor fi necesare la lucrarile ce urmeaza a fi facute. S-a organizat procedura 
de achizitie publica conform legii si acele produse au existat, au fost si folosit. Ei, au constatat ca 
acea anexa nu-i completa, ca pentru lucrarile care urmeaza ar mai fi nevoie si de alte lucruri si 
atunci propun o completare si e foarte buna dupa parerea mea propunerea domnului consilier 
Adrian Lulciuc, sa se scrie explicit “preturile din anexa nu stiu cat sunt preturi plafon pentru 
licitatia publica, pentru procedura de achizitie publica ce urmeaza a fi organizata conform legii” 
si atunci cred ca e foarte clar. Se refera la viitor atunci. 
  DNA. POPOVICI: Domnule Mosiu formulati amendamentul. 
  DL. MOSIU: Da, bineinteles. Vreau sa fac o precizare. Am avut discutie cu domnul director, cu 
cei care au stabilit preturile. Sunt 3 firme mari in Europa care lucreaza pentru spatii comerciale, 
hotelarie: Ideal Standard, Geberit si Grohe. Aceste materiale pe care le vedeti dvs. si oferta au 
fost de la Geberit , o firma foarte buna, deci nu face oricine materiale pentru trafic intens. Fiecare 
firma are o politica de preturi si cu cat e firma mai mare are preturi in functie de zona si de 
tipologia materialului pus in opera. Geberit are 3 feluri de materiale, pe uz casnic, comercial, si 
divizia lux. Acelasi intrerupator, acelasi sistem pe care noi acum incercam sa il rectificam poate fi 
de la 30 de euro pana la 1200 de euro sau daca este semnat de un designer poate fi 2000 de euro. 
Acum sigur ca e aceeasi firma, deci noi putem pune un pret de 7000 de lei, nu-i nici o problema, 
va fi semnat si va fi de cristal, daca asta ne dorim. Daca ne dorim o chestie sa fie utila si 
rezistenta acest sistem pe care noi il avem in oferta este un sistem de sticla, daca nu chiar de 
cristal. In urma discutiei avute cu domnii am ajuns la concluzia ca sistemul e foarte bun metalic, 
pentru ca e un sistem unde foarte multa lume si il foloseste. Nu cred ca e chiar necesar sa punem 
un sistem… 
   DL. IDOLU: Ca sa inteleaga, Noni, ca sa subliniez. Nu poti sa, tot autoturism e. Poti sa iei o 
Dacia Logan sau daca iei un suv, un ML de la Mercedes. Asta la obiectele sanitare si la 
mecanisme, dar la cot, la racord, la adeziv, la ciment haide ca acolo nu e lux. 
   DL. MOSIU: Eu vorbesc strict, punctual de acest, restul este intr-o anumita marja de eroare, 
care asa cum a spus colegul, avand in vedere guvernarea acutuala s-ar putea preturile sa 
explodeze.  
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   DL. IDOLU: Obligatoriu aveai un pret maximal si dadeai iluzia oamenilor ca sub pretul 
maximal e o piata libera, deci nu mai exista asa ceva, dl. Mosiu, va intoarceti inainte de ‘89 cu 
logica asta.   
  DNA. POPOVICI: Domnule Mosiu formulati amendamentul privind pozitia 37. 
   DL. MOSIU: Pretul, pozitia 37, in loc de 3800, 1500. E un pret acceptat de catre divizia scoli 
si e clar ca e o eroare, repet, putea sa fie 6800, 7800, deci nu. E o eroare de redactare. 
  DNA. POPOVICI: O eroare de redactare care n-a putut sa fie corectata de la ultimul plen pana 
acum si repet este doar un reper, noi nu am luat reper cu reper, e posibil ca alte erori materiale sa 
fi ramas.  
   DL. PRIMAR: Eu propun sa se adauge la sfarsitul articolului 1 textul, propunerea domnului 
Adrian Lulciuc “ preturile din anexa 1 reprezinta preturi plafon pentru procedura de achizitie 
publica ce urmeaza a fi organizata conform legii” si atunci e totul limpede.  
   DL. MOSIU: Pretul plafon nu rezolva, repet, acest pret poate fi dublu.  
   DL. PRIMAR: Poate fi dublu, dar daca te duci si pui limita, eu nu vreau lucruri mai de calitate 
ca sa mergem mai departe cu discutia cu paralela cu masinile. Nu vreau sa merg decat pana la 
Mercedes E Class, nu vreau S Class. Da? Asa sa iau un exemplu.  
   DL. SANDU: Deci exista un model foarte bun de evitat si este in zona noastra si este chiar pe 
un traseu extrem de important. Toti cei care mergeti pe autostrada A1 spre Bucuresti incercati sa 
intrati intr-o toaleta de pe autostrada si veti vedea exact modul in care o toaleta nu trebuie 
realizata, cum arata un obiectiv in care s-au folosit cele mai ordinare materiale, cele mai ieftine, 
cele mai simple, cele mai neadaptate acelui scop si cred ca nu ne dorim asa un exemplu nici in 
scolile, nici in gradinitele si nici unde in orasul nostru.  
   DL. MIHOK: Si ca sa va amestec gandurile, dl. Mosiu v-ati gandit ca poate acel sistem e cu 
fotocelule, automat, fara clapeta, sa nu se puna mana. 
   DL. MOSIU: Nu, m-am gandit, va dau exemple, va indic, aveti un telefon performant, bagati 
exact clapeta si vedeti Geberit, sunt 20 de modele. Asta e un pret maximal de 1500 care l-am 
stabilit, cred ca e simplu, nu vorbesc, va rog verificati in 30 de secunde. 
   DL. LULCIUC: Bun, tocmai pentru a evita discutiile de genul asta exact de asta faceam acea 
propunere si pentru a evita ce s-a intamplat pe A1. Aceasta comisie si probabil persoanele 
abilitate au estimat aceste valori in urma unei prospectiuni de piata, au ajuns la sumele respective 
cu sau fara erori, mai putin cu erori sper si am spus in felul urmator, ca achizitia sa se faca in 
conditiile legii 98 sau 99, nu stiu exact unde se incadreaza regia de termoficare. Avand in vedere 
ca este un plafon maximal sa il numim asa, avand in vedere ca este un plafon maximal sumele nu 
au voie sa depaseasca acest plafon. 
   Mai jos sigur ca se poate obtine in cazul in care vin ofertanti, exista concurenta reala si asa mai 
departe, in urma licitatiei si probabil ca o sa urmarim cu totii cu interes pe SICAP aceasta 
licitatie.  
   DNA. POPOVICI: Formulati va rog amendamentul! 
   DL. IDOLU: Numai putin, inca un comentariu la colegul. Stiti ce e paradoxal? Noi discutam 
aici ceva ce nici macar nu trebuia sa discutam. S-a dat delegarea de gestiune pentru Colterm, 
agent economic, societate pe actiuni care functioneaza dupa legea societatilor pe actiuni si care se 
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supune legii achizitiilor publice, trebuia sa isi faca pur si simplu achizitia conform legii. Nu 
comisii prin Primarie, era foarte simplu si foarte clar, asa cum era normal. Nu noi stabilim 
plafoane, preturi, repere, e mult, e putin, discutam de o ora despre prostia asta. Normal trebuia 
Coltermul sa isi faca achizitia conform legii. 
   DL. ORZA: Daca imi permiteti inca o interventie, va rog!  
   DNA. POPOVICI: Lasati-l va rog prima data pe dl. Lulciuc ! 
   DL. ORZA: Era in spiritul a ceea ce voia sa zica dl. Lulciuc, oricum e legat defapt de ce a spus 
dansul. Sa o luam de la inceput. In Primarie Primarul a dat o dispozitie pentru constituirea unei 
comisii de negociere. Negocierea e in lege una din modalitatile de achizitie publica. Data trecuta 
v-am spus ca normal era sa faca aceasta negociere comisia de negociere a Primariei, a Consiliului 
Local unde e si executivul si Consiliul Local. S-a facut o dispozitie pentru formarea unei comisii 
care se cheama de negociere. Pai ce a negociat comisia de negociere, cu cine, daca a prezentat 
Consiliului Local niste preturi pe care noi trebuie sa le aprobam; deci s-a intamplat ceva, preturile 
astea n-au venit din senin sau de pe google sau de undeva. Pai atunci ori trebuia Coltermul direct 
sa faca achizitie dandu-i  ce am dat noi, dreptul sa faca reparatiile respective, sa isi faca achizitie 
si chestia asta cu comisie de ngociere care defapt n-a negociat ca oricum urmeaza o alta achizitie. 
Nu inteleg procedura. Ala e pretul de la produsul de lux, ala e pretul standard. 
   DL. IDOLU: Nu-i treaba noastra. 
   DL. ORZA: Nu-i treaba noastra, deci ori face achizitia Coltermul, ori comisia de negociere 
care a fost isi asuma preturile astea, ca de aia le-a negociat. Comisia de negociere a negociat ce? 
Nu, dar ce a negociat? Ca asta e in baza, actele care sunt in Consiliul Local astazi sunt trimise de 
comisia de negociere. Pai ce a negociat comisia de negociere, daca nu preturi? Ne jucam de-a 
administratia locala. Deci, ori comisia de negociere a finalizat totul, astea sunt tarifele, ori 
urmeaza dupa aia Coltermul sa mai faca ce? Nu le putem amesteca, ori una, ori alta.  
   DL. IDOLU: In proiectul de hotarare scrie clar, varianta in care comisia nu, privind proiect, 
privind aprobarea de catre Consiliul Local a preturilor negociate de catre comisia.. 
  DL. PRIMAR: S-a completat si s-a spus in ce scopuri. Denumirea era mai degraba de comisie 
de analiza, de explorare a pietei, de ce vreti. Nu e comisia de negociere in vederea realizarii unei 
tranzactii, ci numai de pregatire a lucrurilor, e o diferenta; deci aici domnul viceprimar Diaconu a 
explicat foarte bine data trecuta si cred ca ar fi bine sa explice tot dansul mai departe, ca mie mi 
s-a parut ca a explicat foarte bine problema asta. 
   DL. ORZA: Sa ne spuna presedintele comisiei de negociere, eu nici nu stiu cine e, ca nu e Dan 
Diaconu oricum.  
   DL. DIACONU: Presedintele comisiei de negociere cu tertii e Dan Diaconu, de aia v-am spus 
de ce n-a ajuns in comisia de negociere cu tertii. 
   DL. IDOLU: E atipica asta.  
   DL. DUMA: Se invarte in jurul unei desfasurari de activitate intre noi si Colterm care este 
diferita fata de ce discutati dumneavoastra. Deci noi am discutat de o negociere fata de niste 
preturi din oferte terte fata de ce au dansii, dansii consultand o piata si am zis “domnule, la un 
furnizor, Dedeman sau de unde, pot sa cumpar cu atat, ok, stai sa vedem cum e”. Am facut noi un 
studiu de piata postat pe site-ul Primariei de la care am primit, furnizori externi si am ajuns sa 
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negociem tot noi. Ai preturi mai mici la asta fata de ce are din afara, e ok, te incadrezi, pret 
maximal, dar daca ai depasit fata de ceilalti te duci mai jos si vi cu oferta mai jos. Am negociat, 
sigur, i-am coborat mai jos la preturile altor furnizori. Ulterior, dupa asta, ei sunt obligati sa isi 
faca achizitia pe SEAP. Noi platim la pretul de achizitie. Cand vine cu situatia de lucrari, chiar 
daca am negociat sa zicem la 1500 de lei, daca el a cumparat cu 1200 lei imi pune factura in 
spatele situatiei la fiecare tip de material. Nu. Conform contractului care il avem noi cu ei.. 
   DL. MOSIU: Deci, atentie, nu factura conteaza, conteaza obiectul, am discutat asta, pai acum 
iar o luam de la inceput. Asta este un pix de 10 euro, acelasi pix negru poate fi 1500, e tot pix si 
eu il facturez cu 1500 euro, pai da nu am discutat asta?  
   Pai da, dar eu il achizitionez cu 15 lei si il facturez cu 1500.  
   DL. PRIMAR: Oameni buni, mie mie se pare ca lucrurile s-au clasificat. Evident ca asta e pix 
si un, nu stiu ce firma sa va spun, e tot pix, da? Asta e de, nu stiu cat costa, 1 leu si altul costa 100 
de lei. Normal ca pentru orice exista o paleta foarte larga de preturi si produse. Cand se 
organizeaza o procedura se stabilesc si caracteristicile functionale si de calitate. Domnul consilier 
Sandu vorbea despre calitate. Evident ca noi trebuie sa facem si lucruri de calitate, nu putem sa 
mergem pe orice, numai gresie sa fie. Pai este gresie execrabila si este gresie care trebuie sa fie 
pusa in locurile cat de cat cu pretentii, nu? Si atunci cand se face achizitia intervin si aceste 
lucruri ca si criterii de calificare la analiza tehnica, da, dincolo de pret; daca tu dai specificatiile 
de calitate formulate foarte clar si se intampla apoi si ce spunea dl. Duma mai devreme.  
    Dl. Lulciuc mi-a aratat ca ar fi foarte bine ca in titlu sa se puna, ca astea sunt preturi maxime; 
deci noi nu vrem, ca exista pe piata si mai scumpe de atat, dar noi nu vrem mai scumpe, chiar 
daca ne-ar placea sa avem cele mai grozave articole la tot ce facem, nu ne permitem, ne vedem 
lungul nasului si atunci astea sunt preturi maximale si urmeaza ca atunci cand se face achizitia sa 
se respecte legea, evident, si sa se achizitioneze lucrurile cele mai convenabile prin prisma 
calitate, functionalitate, cost.  
  DNA. POPOVICI: Multumesc, domnule Primar! Domnule consilier Lulciuc formulati 
amendamentul! 
   DL. LULCIUC: Sigur, au devenit intre timp doua amendamente, exact cum a spus si domnul 
Primar.  
   Primul amendament, se modifica titlul “Proiect de hotarare privind aprobarea de catre Consiliul 
Local a preturilor maximale negociate de catre Comisia de negociere”, doar atat se modifica, iar 
in cel de-al doilea amendament “Avand in vedere anexele prezentate cu pozitiile si valorile 
estimate, pe aceste anexe sa se respecte legea achizitiilor publice, urmand ca regia de termoficare 
sa demareze o procedura de achizitii publice pentru pozitiile care se adauga acum la contract”. 
Multumesc! 
   DNA. POPOVICI: Multumesc, domnule consilier! Supun la vot amendamentul facut de dl. 
consilier Mosiu. Deschid procedura de vot. Votam.  
Amnedamentul a trecut cu un numar de: 

- 17 voturi pentru 
- 2 abtineri 
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   Supun la vot primul amendament facut de domnului consilier Lulciuc, cel referitor la 
modificarea titlului hotararii. Deschid procedura de vot. Votam.  

- 17 voturi pentru 
- 2 abtineri 

    Al doilea amendament facut de dl. consilier Lulciuc este supus la vot. Deschid procedura de 
vot. Votam.  

- 17 voturi pentru 
- 2 abtineri 

   Supun la vot poiectul in intregimea sa. Deschid procedura de vot. Votam.  
- 16 voturi pentru 
- 2 abtineri 

   
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 

    Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului ”Monitorizarea video a canalului Bega și a zonei centrale a 
municipiului Timișoara”.   
 
  DL. IDOLU: Daca imi permiteti, doamna presedinte, as vrea sa il invit pe cel mai constiincios, 
cu prezenta cea mai constanta in Consiliu, dar din pacate data trecuta nu a fost, pe domnul Cojan, 
sa ne spuna care sunt cele 15 obiective pe care cu cele 22 de camere doriti sa le monitorizati, 
conform documentului semnat de dumneavoastra.  
  DL. COJAN: Deci repet, este vorba despre tronsonul Canalului Bega, intre Podul Dacilor si 
Podul Mihai Viteazu, apoi, asa cum am si prevazut defapt in memoriul justificativ este vorba 
despre zona pietonala din zona centrala a orasului, respectiv intersectia Savoya cu Martin Luther, 
intersectia strazilor 2 Mai cu Mertzi, intersectia strazilor Francesco Griselini cu Proclamatia de la 
Timisoara, intersectia strazilor Proclamatia de la Timisoara si Augustin Pacha, strada Marasesti, 
strada Email Ungureanu, Gheorghe Lazar si Bulevardul 16 Decembrie.  
  DL. IDOLU: Si atunci inseamna ca monitorizarea video a Canalului Bega e un singur tronson?  
Ati spus un singur reper.  
  DL. IDOLU: Dar lasati-l va rog pe domnul director! Ce ati citit, mai spuneti o data, despre 
Bega, ce monitorizati!? 
   DL. COJAN: Tronsonul Canalului Bega, Podul Dacilor, Podul Mihai Viteazu. Tronsonul intre 
Podul Dacilor si Podul Mihai Viteazu.  
   DL. IDOLU: Da. Cate camere puneti acolo pe Bega, din 22?  
   REPREZENTANT POLITIA LOCALA: Un numar de vreo 5 camere.  
   DL. IDOLU: 5 camere pe Bega si inseamna ca restul de 17 in intersectiile respective; deci din 
nou ceea ce a confirmat si ceea ce am discutat cu domnul Titi Sandu data trecuta, sunt doua 
variante logice, sunt foarte putine pentru o arie asa de mare incat sa fie eficiente si sunt foarte 
scumpe pentru a fi atat de putine, deci nici cum nu se potriveste; deci nu poti cu 22 de camere sa 
acoperi cu adevarat, sa spui ca ai pus o camera intr-o intersectie si vezi daca intersectie inseamna 
4 strazi, deci ar trebui sa vezi in 4 directii, ca nu sunt omnidirectionale cred ca.  
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  REPREZENTANT POLITIA LOCALA: Ba da, 360 de grade. Toate sunt. Daca imi 
permiteti! Noi am ales solutia, am fost la fata locului cu proiectantul, in zonele astea am cautat 
solutia tehnica cea mai buna incat astfel sa putem sa acoperim cat mai mult, cat mai mare 
suprafata.  
  De exemplu pe Canalul Bega am ales tronsonul asta pentru ca o parte din infrastructura este deja 
facuta, este prin celelalte proiecte ale Primariei Municipiului Timisoara. Problema ca celalalt 
tronson inca nu este infrastructura. Nefiind infrastructura, fiind lucrari pe Canalul Bega si cu 
fonduri europene nu s-a putut interveni in toata zona respectiva si atunci de aceea am ales doar 
acest tronson in prima parte unde avem deja infrastructura existenta sa ne conectam la cea care 
exista si doar sa facem portiunile, nu presupun costuri asa mari.  
   Celalalt tronson nu este facut, poate in viitor gasim poate ceva pe fonduri europene, poate ceva 
cu avand in vedere ca se deschide cu parteneriat Romania – Serbia, vedem sa gasim o solutie ca 
sa nu implice foarte meri costuri din partea Primariei Municipiului, asta vom gasi o solutie in 
viitor.  
  DL. SANDU: Dar aici as avea ceva obiectiv, referitor la titlul proiectului atunci. Cand spunem 
monitorizarea video a Canalului Bega intelegem ca cel putin pe cei 7085 de metri cat este de la 
MHC pana la Podul Modos, exista o monitorizare minimala, ori proiectul nu se refera la intreaga 
portiune a Canalului Bega pe raza Municipiului Timisoara, ci doar la un tronson.  
  Atunci haideti sa introducem si in titlul proiectului aceasta specificatie, pentru ca altfel se va 
intelege ca toata Bega este monitorizata si ulterior nu vom mai putea lansa alte proiecte pentru 
monitorizarea celorlalte tronsoane. Ar trebui sa modificati si aici va las pe dvs. totusi sa faceti o 
propunere de titlu a proiectului, “a unei portiuni, sau a portiunii dintre si dintre, pe Canalul Bega 
si a zonei centrale a municipiului”, pentru ca n-as vrea sa se inteleaga gresit ca exista o 
monitorizare a intregului Canal Bega.  
  REPREZENTANT POLITIA LOCALA: Da, o sa specificam eventual tronsonul pe care se 
face monitorizarea, o sa explicam exact acolo. Problema noi am ales cand am facut tema de 
proiectare in 2016, noi ne-am propus sa face toata Canal Bega, dar cand am mers la fata locului 
ne-am dat seama defapt ca ne ivim de anumite probleme tehnice unde nu am putut. 
  DL. SANDU: Pe de alta parte ati spus ca intr-adevar montati niste camere de supraveghere in 
intersectii care au o vizibilitate pe 360 de grade, dar nu le au toate cele 360 de grade de odata, 
dumneavoastra le orientati intr-o directie sau in cealalta. Exista si camere care vizualizeaza 360 
de grade odata, dar ma gandesc ca v-ati gandit la acelea cu toate ca s-ar incadra in pretul 
proiectului.  
  REPREZENTANT POLITIA LOCALA: Noi oricum avem operator acolo, camerele astea se 
pot preselecta in anumite zone care se face de exemplu 10, 15 pozitii care se invart permanent pe 
monitoare, deci camerele le-am facut ca sa fie acoperite o zona cat mai mare. Acum, in viitor 
daca anumite zone constatam ca de exemplu nu e acoperita o portiune punem camere ajutatoare 
daca se impune.  
  DL. IDOLU: Deci nu veniti cu camere ajutatoare daca trebuiau prevazute din start in proiect, 
adica cand spuneti ca 22, ori sunt prea putine si confirmati dvs. ca veniti cu camere ajutatoare si 
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cred ca sunt prea putine la proiectul asta, 22 de camere si spuneti malurile, Canalul Bega, deci ce 
ar crede orice om ce citeste asta, monitorizarea Canalului Bega si a zonei centrale a orasului.  
  REPREZENTANT POLITIA LOCALA: A unei portiuni din Canalul Bega. 
  DL. IDOLU: Si a unei portiuni din centrul orasului.  
  REPREZENTANT POLITIA LOCALA: Restul sunt acoperite din zona centrala, prin alte .. 
   DL. IDOLU: Din text este gresit. Doi, raman la convingerea, ori e valoarea prea mare, ori 
numarul si ar trebui mai multe camere, ori la acest numar de camere valoarea trebuie sa fie mult 
mai mica. 
   REPREZENTANT POLITIA LOCALA: La evaluare proiectantul a respectat normele de 
deviz, prospectarea camerelor s-a facut dupa niste oferte de pret de pe piata, deci preturile sunt 
maximale, deci sunt niste preturi dar s-au pus maxim.  
  DL. IDOLU: Intr-un proiect, in afara de Colterm, nu se scriu preturile maximale, se scriu in 
functie de caracteristicile tehnice pe care le doresti a fi, niciodata maximale. Eu va spun ca am 
facut si eu un studiu de piata minimal si nici vorba de asemenea sume, de departe.  
     REPREZENTANT POLITIA LOCALA: Corect, aveti perfecta dreptate, pentru ca eu de 
exemplu nu pot sa iau o camera de la o anumita firma, pentru ca nu ma lasa legea, asa este si de 
aceea prin specificatiile tehnice incerc sa fac problema cu pretul cel mai mic, deci nu pot sa iau 
cel mai mic.  
    DL. PRIMAR: Sunteti in eroare, aici e vorba despre studiu de fezabilitate. In orice studiu de 
fezabilitate se fac estimari de catre proiectanti, se aplica niste standarde de cost, normative si 
rezulta aceste preturi. Acestea nu sunt preturi de achizitie, preturi de achizitie se stabilesc prin 
procedura, dupa ce se face si proiectul tehnic cu detalii de executie si atunci se pleaca la achizitia 
publica a lucrarii, dar inca o data, mie mi se pare ca aici se intampla lucruri care nu tin de 
prerogativele Consiliului. Uite! Am cerut sa imi aduca un pix. Bun. Camera video. Pai pix, da, 
cat costa asta? Uite si un pix Parker, da, cat costa asta? E tot pix. Pai putem sa spunem ca am 
gasit eu pix si cu un leu?  
   Am găsit cameră video și cu 2 lei? Sigur, probabil se poate găsi, dar aici este un studiu de 
fezabilitate făcut de specialiști, asumat, care merge într-o procedură de achiziție publică în final. 
Nu studiul ci piesele respective, componentele intră într-o procedură de achiziție publică și acolo 
se stabilește prețul, mergându-se în caietul de sarcini nu numai pe prețul cel mai mic, chiar dacă 
în final clasificarea se face în funcție de prețul cel mai mic, dar impunând condiții care să asigure 
și funcționalitatea și calitatea. Așa se face orice achiziție publică. Vii și spui că îți trebuie pix și... 

DL. ORZA:  Nu, nu spui că îți trebuie pix, spui ce fel de pix îți trebuie ca să servească 
anumite necesități tehnice. Altfel nu ar mai fi nevoie de studiu de fezabilitate pe care se plătesc 
zeci de mii de euro. Studiul de fezabilitate e făcut de specialiști și tu îi spui: d-le vreayu să fac o 
monitorizare pe o anumită zonă, Canalul Bega, Centru ș.a.m.d. și specialistul acela vine, măsoară 
niște suprafețe, știe ce camere pot să vadă până la o anumită distanță, rezultă niște caracteristici 
tehnice ale camerei și de acolo, el specialistul se uită pe piață și vede care sunt prețurile și îți trece 
un preț acolo. Nu e pix sau mașină, e un anumit tip de pix și un anumit tip de mașină. În al doilea 
rând, au fost două tipuri de discuții data trecută: una subliniată de dl. Idolu, legată de preț și 
cealaltă subliniată de dl. Sandu, legată de eficiență.  
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DL. IDOLU:  Amândouă sunt valabile. 
DL. ORZA:  Așa este. Sunt complementare. Proiectul a fost retras de dl. Primar, 

invocând, în special insuficiența monitorizării și noi primim același proiect astăzi. În primul rând, 
din punctul meu de vedere, cu tot respectul, este un afront adus Primarului. Primarul a retras 
proiectul ca să se facă în spiritul monitorizării Canalului Bega, nu a unei zone din Canalul Bega. 
Eu mă așteptam ca la acest proiect să mai lucre firma aceea de specialitate și să vină cu o soluție 
acoperitoare pentru tot, că de aceea s-a retras proiectul. Primarul l-a retras nu ca să se bage astăzi 
ci ca să se bage în momentul în care el răspunde cerințelor Primarului. 

DL. IDOLU:  Și nu cum spune că mai aduce niște camere ajutătoare.  
DL. ORZA:  Asta este o chestie, v-am mai spus, eu nu vreau să intervin între Poliția 

Locală și Primarul Municipiului Timișoara, proiectul s-a retras nu ca sîă se modifice titlul ci ca să 
se modifice conținutul proiectului. 

DL. MOȘIU:  Dacă nu s-a modificat există două variante: ori se retrage, ori se modifică 
titlul.  

DL. ORZA: Dacă modificăm titlul, eu sincer pe valorile acestea nu votez. 
D-NA POPOVICI: Faptul că se modifică doar titlul nu modifică defel conținutul, pentru 

că în proiect e specificat că sunt doar 5 camere pentru Canalul Bega, iar restul de 17 pentru o 
parte din zona pietonală. Doar schimbând titlul, problema rămâne aceeași.  

DL. MOȘIU:  Pe moment, dar se poate modifica.  
D-NA POPOVICI:  Dar nu se putea face de la bun început așa cum trebuie?  
DL. IDOLU:  Vii cu un studiu complet și etapizezi lucrarea, dar vii cu un studiu, nu vii 

cu bucățele, mai vine și luna viitoare și în martie și în iunie?  
DL. PRIMAR:  Vă rog să ascultați, din nou fac eu pe intermediarul în comunicare. S-a 

făcut studiul în ideea a ceea ce îmio doresc eu, că am spus-o în repetate rânduri și în fața presei și 
aici în consiliu, supraveghere totală. Nu va fi totală niciodat, dar la Canalul bega țin foarte mult 
să avem supraveghere totală și asta va fi. Specialiștii care s-au ocupat de temă au ajuns la 
concluzia că, având în vedere infrastructura deja existentă, faptul că în anumite locuri nu se poate 
săpa deloc din cauză că e proiectul pe fonduri europene, nu se poate face în actuala etapă decât 
atât. 

DL. ORZA: La cheltuieli montaj sunt prevăzuți 700 de mii de lei. 
DL. PRIMAR:  Eu accept că decât să nu facem nimic, mai bine facem o primă etapă 

acum, nu așteptăm să treacă cei 5 ani de când s-a dat în folosință proiectul făcut pe fonduri 
europene și atunci se face un prim pas. Un tronson se va supraveghea și cel puțin acolo știm că 
vom avea securitate, nu se vor mai produce acte de vandalism și sigur când vorbeswc de 
securitate, vorbesc de securitatea persoanelor și securitatea bunurilor. Eu cer Poliției Locale să 
vină cu cât mai multe inițiative pentru toate zonele critice ale orașului, că poliția le știe cel mai 
bine. Noi avem 14 locații publice sub supraveghere video și acolo mai sunt defecțiuni, nu în 
permanență merge tot sistemul, dar acolo suntem totuși destul de bine protejați și faptul că am 
avut sistemul ne-a ajutat enorm. Nu dăm detalii, că lucrurile acestea nu trebuiesc devoalate pentru 
că le exploatează rău făcătorii, dar acest sistem ne ajută enorm. Haideți să facem un pas acum, că 
atât se poate în momentul de față și de îndată ce putem să extindem facem și ceilalți pași, dar 
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trebuie făcut amendamentul, dl. Consilier Sandu are dreptate, ca să nu rezulte din titlu că noi am 
rezolvat problema. Trebuie făcută o schimbare de titlu și în text dacă e cazul să se precizeze că nu 
este vorba despre tot cursul Canalului Bega pe raza municipiului Timișoara ci de tronsonul 
respectiv.  

D-NA POPOVICI:  D-le consilier, faceți amendamentul?  
DL. SANDU:  Îl fac sub formula: „monitorizarea video a unei porțiuni a Canalului Bega 

și a zonei centrale a Municipiului Timișoara” -  cu toate că și la zona centrală este vorba tot de o 
porțiune, pentru a lăsa loc ulterior pentru o dezvoltare în alte etape a proiectului.  

D-NA POPOVICI:  Reluați vă rog amendamentul, ca să fie foarte clar pentru toată 
lumea.  

DL. SANDU:  Propun modificarea titlului proiectului „monitorizarea video a unei 
porțiuni a Canalului Bega și a unei părți a  zonei centrale a Municipiului Timișoara”. 

D-NA POPOVICI:  Supun la vot amendamentul făcut de dl. consilier Sandu. Inițiez 
procedura de vot: 

15 voturi pentru 
3 abțineri 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
15 voturi pentru 
3 abțineri 
1 vot împotrivă 
 

 
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea prevederilor Regulamentului de 
functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în Municipiul Timisoara aprobat prin 
Hotararea Consiliului Local nr. 63/26.02.2013, modificata si completata prin Hotărârile 
Consiliului Local nr. 203/04.04.2013, HCLMT nr. 418/30.07.2013, HCLMT nr. 
613/10.12.2013, HCLMT nr. 49/25.02.2014, HCLMT nr. 591/09.12.2014, respectiv HCLMT 
nr. 187/10.05.2016 
 

D-NA POPOVICI:  Supun la vot proiectul. Inițiez procedura de vot:  
15 voturi pentru 
3 abțineri 

 
PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentelor privind condițiile acordării și 
cuantumul sporului pentru condiții de muncă conform HG nr.569/2017 privind stabilirea 
locurilor de muncă, a categoriilor de personal, marimea concretă a sporului pentru condiții 
de muncă și HG nr. 153/2018 privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de 
personal, mărimea concretă a sporului pentru condiții de muncă, precum și condițiile de 
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acordare a acestuia, precum și condițiile de acordare a acestuia angajaților Direcției de 
asistență Socială a Municipiului Timișoara 
 

D-NA POPOVICI:  Supun la vot proiectul. Inițiez procedura de vot:  
18 voturi pentru 

 
 

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  completarea și validarea membrilor Consiliului de 
Administrație al Clubului sportiv ”Sport Club Municipal Timișoara” 
 

DL. GRIGOROIU:  D-na președinte aș avea o propunere pe care aș dori să o fac. Îl 
propun pe dl. Lucian Căldăraru deoarece din motive personale și de timp nu mai reușesc să 
particip. 

D-NA POPOVICI:  Mulțumesc. Mai este și o altă propunere? 
DL. IDOLU:  Sper că nu greșesc. Trebuia încă un membru, nu? 
D-NA POPOVICI:  Da. 
DL. IDOLU: Să rămână Mateescu Ioan.   
D-NA POPOVICI:  Supun la vot cele două propuneri. Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
Supun la vot proiectul în întregime. Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 

 
PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind modificarea Normelor financiare pentru realizarea activității 
Sport Club Municipal Timișoara, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 
226/02.06.2016 
 

DL. CĂLDĂRARU: Aș avea un amendament la punctul 9.2: “ Cheltuielile cu prestări 
servicii, consultanță, cuprinse în contractele de prestări, adică de prestări servicii sportive se 
schimbă și va avea denumierea de activitate sportivă, conform legii prin aprobarea Ordonanței de 
Urgență a Guvernului. ” Este vorba de modificarea și completarea legii educației fizice, ca să 
corespundă și anume contract de activitate sportivă este convenția încheiată pe o durată 
determinată între structurile sportive și participanții la activitatea sportivă, prevăzută la art. 67.1 
alin. 1 care are ca obiect desfrășurarea unei activități cu caracter  sportiv. Depun amendamentul 
în scris.  

DL. PRIMAR:  Și eu aș dori o intervenție. Am cerut de la bun început, de când s-a 
înființat Sport Club Municipal, să punem o plafonare a salariilor, a componentelor de salariu 
plătite din bani de la bugetul local. Având în vedere că legislația națională nu impune o asemenea 
plafonare, nu s-a respectat până în momentul de față ceea ce eu mi-am dorit și eu sunt nemulțumit 
de aportul cu fonduri private la susținerea Sport Club Municipal. Cred că acum trebuie să 
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introducem o asemenea plafonare, nu cred că este normal ca din bani de la bugetul local să 
primească cineva salariu mai mare decât viceprimarul. Restul nelimitat din bani privați, dar să 
existe și această preocupare, dacă vrem să avem sport. Poate că nu vrem și vreau eu și mai 
suntem câți om fi care vrem, dar nu e suficient să vrem o minoritate absolută. Trebuie să 
demonstreze orașul acesta că vrea. Eu aș merge pe o asemenea propunere, dacă suntem în stare să 
atragem venituri private încât să susținem sportul, îl susținem, adr nu se poate să plătim, nici nu 
vă spun ce salarii de la bugetul local. Nu e normal, chiar dacă este legal. știu că se face liniște, 
anticipam că se va face liniște la această intervenție, poate vă spune dl. Țoancă despre ce salarii 
vorbim. Așa se practică în lumea sportului. Sigur că mi se poate spune ce salarii se plătesc la 
SCM sau CSM București, da mi se poate spune și eu răspund că e problema lor. Știți în ce 
condiții? Totul în condițiile în care legea sponsorizării, care atât a fost de învinuită că e proastă, 
inclusiv eu, până să o citesc cu ochii mei am preluat de la alții că avem o lege proastă și îmi pare 
rău acum că am vorbit nedrept despre ea, e o lege foarte bună. Ai avut 2000 de agenți economici 
pe scenă, la topul firmelor, firme cu profit. Nu trebuia decât să spună printr-un act contabil banal, 
că până la 20% din acel impozit pe profit, care trebuie plătit oricum, nu merge la bugetul 
centralizat ci merge la SCM spre exemplu sau merge la o mulțime de alte structuri finanțabile 
conform legii prin sponsorizare. Trebuie să ne lămurim ce vrem în acest oraș. Poate nu avem un 
management destul de bun la club, nici asta nu exclud.  

DL. ORZA:  Eu aș dori să spun câteva lucruri legate de chestiunea asta cu sportul. Nu 
asta particulară de astăzi cu HCL. Ne aflăm și în perioada în care sărbătorim revoluția 
timișorenilor, care a dtereminat schimbarea în România și am mai spus lucrul acesta. Eu cred că 
trebuie să și sărbătorim lucrul acesta că e până la urmă un act de mândrie faptul că timișoara a 
produs schimbarea în România. Două lucruri au unit comunitatea timișoreană, cel puțin în 
ultimele decenii, de la revoluție încoace: revoluția însăși și sportul. Nici măcar chestia asta cu 
Capitală Culturală Europeană nu reverberează în sufletele timișorenilor cum a reverberat sportul 
și revoluția. Astăzi, ambele nu mai reverberează nici ele. Vorbim de legi ale sportului. De fiecare 
dată au existat legi ambigue așa cum e o bună tradiție românească. Înainte nu se plăteau salarii în 
baza Legii Sportului, acum se pot plăti salarii, dar revenind la spiritul acesta local al valorii pe 
care o reprezintă sportul, vrem să atragem oameni din domeniul privat să plătească. Vă 
reamintesc că au fost privați care au băgat bani, dau exemplu Timba, au băgat banii în baschet și 
discursul aici în Consiliul local a fost că nu merită să venim pe lângă privat să ajutăm și noi, că 
avem alte priorități în sport. Am greșit, pentru că dacă am fi încurajat pe un privat care dădea 
bani, chiar dacă noi aveam un club pe care îl finanțam 100%, încurajam și pe alții să vină să 
susțină sportul și ușor ușor povara la bugetul local - pentru că știți foarte bine că dacă statul nu 
susține sportul în România, sportul se duce de râpă. Citeam zilele trecute o știre în presa 
națională, cum că ungurii finanțează niște echipe din România. Deci ei pot să finanțeze echipe din 
altă țară, dar noi nu putem finanța sportul în țara noastră. În al doilea rând, dacă vrem să atragem 
investitori privați, atunci trebuie să dăm și noi un exemplu. Dacă vine un privat să investească în 
sport atunci trebuie să fim alături de el. Am dat exemplul cu Timba, cu baschetul, care a închis 
obloanele, șahul era susținut de AEM, a închis obloanele. Deci trag obloanele cluburi sportive din 
Timișoara, nu în Chindia, Târgoviște, Voluntari și mai știu eu ce comune periurbane ale 
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Municipiului București. Dacă nu reușim ca și oraș, ca și societate locală să înțelegem că sportul 
face parte din valoarea noastră locală, alături de cultură și de toate celelalte lucruri și ne definește 
ca atare, pentru că ne uităm la televizor și vedem cum pun sportivii mâna la inimă când le cântă 
imnul și când pun mâna la inimă pun și pe orașul lor când obțin trofee, ori noi nu mai avem nimic 
și cade totul. Echipa de baschet fete s-a desființat, investitorul de la rugby pleacă, nu mai vrem să 
avem sport. Dacă nu vom avea sport profesionist în oraș nu vom mai avea nici sport de masă 
pentru că merg mână în mână ambele. Putem să facem, să dăm hotărâre de consiliu local că dăm 
doar cluburilor care au deja o finanțare privată, dar nu știu dacă vom reuși să facem chestia asta 
pentru că în momentul de față fug toți de chestia asta. Și atunci întrebarea se pune mai vrem să 
avem sport în Timișoara sau nu mai vrem să avem sport în Timișoara? Mai reușim să adunăm 
lumea alături de sport, ca principiu de a fi alături de orașn sau nu? Sportul până la urmă 
reverberează în dragostea față de localitate, fie că e vorba de navomodele, de șah sau de fotbal. 
Oamenii se duc acolo și strigă Timișoara. În câte locuri se mai aude acum în stadioanele și sălile 
noastre unde se desfășoară campionate, mii de piepturi care strigă Timișoara, niciunde. Aici am 
reușit să ajungem.  

DL. ȚOANCĂ:  Am să încerc să fiu foarte scurt. Sigur că propunerea d-lui Primar poate 
să fie materializată printr-un vot care să plafoneze veniturile salariale ale sportivilor de la SCM 
Timișoara, noi am avut un asemenea plafon până în data de 02.06.2016 când s-au modificat acele 
norme pe care astăzi dvs. le amendați și drepturile bănești ale sportivului erau plafonate la 
nivel7ul celui mai mare venit din Primărie. Nu era al domnului Primar, era al domnului Secretar. 
Ne-am dat seama atunci, cei din Consiliul de administrație al SCM –ului că suntem obligați să 
funcționăm în condiții absolut inegale cu competitorii noștrii din toate sporturile și am ridicat acel 
plafon, lăsând la latitudinea Codului Fiscal de atunci și a negocierilor între părți. Mai mult decât 
atât, în 2017 a apărut o ordonanță 38 care a definit cu subiect și predicat posibilitatea ca 
autoritățile locale prin intermediul cluburilor de drept public să dea acești bani sportivilor, fără a 
mai fi diferențe de interpretare ale organelor de control, iar în acest an, dl. Căldăraru a și făcut un 
amendament, a apărut Legea 90 care reglementează Ordonanța 38. Asta în ceea ce privește cadrul 
legislativ pe care îl discutăm Cât privește discuția pe care a ridicat-o dl. Primar, sigur eu trebuie 
să vă spun în două cuvinte câteva lucruri. SCM Timișoara și foarte mulți dintre dvs. vă amintiți, 
s-a înființat în urmă cu 3 ani și două luni prin hotărârea 430 din 30.10.2015, nu pentru că cineva a 
avut o strategie privind sportul, nu că ar fi existat o stare de normalitate, așa cum a existat în toată 
țara atunci când s-au făcut aceste cluburi de drept public, ci s-a făcut fortuit, din cauza unor 
controale ale Curții de Conturi care au suspendat plata de către Consiliul Local, respectiv 
Consiliului Județean către patru entități sportive: handbal, baschet, rugby și fotbal. Aveam atunci 
cadrul legislativ pentru a grupa sub umbrela SCM –ului trei. Nu puteam fotbalul să îl salvăm. 
Sigur că nimeni nu s-a gândit că acea decizie aberantă a Curții de Conturi, și acum fac o 
paranteză - sunt orașe în țară care încă funcționează pe formula cotizației și sunt bine mersi pe 
formula desființată - că acest SCM va deveni dintr-o manta de vreme rea, cum i-am spus atunci, o 
formulă definitivă a sportului în Timișoara. Am –pierdut toate procesele și toate contestațiile la 
toate fazele cu Curtea de apel și SCM-ul s-a trezit peste noapte dintr-o formulă provizorie, 
improvizată la nivel de Consiliu Local, sigur legală, într-o formulă definitivă. Ne-am trezit în 
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lumea mare și bună a sportului și am să vă trec foarte scurt în revistă cum stau celelalte orașe. 
Noi am moștenit 3 echipe, cu trei istorii diferite, cu trei palmaresuri diferite, cu trei realizări în 
istorie de excepție. un club de rugby, vechi de 70 de ani, campion și atunci și acum, un club de 
handbal, vechi de 71 de ani, care a câștigat o grămadă de trofee și un club de bachet care în 
ultimii 32 de ani nu a retrogradat niciodată și a câștigat două cupe. Am fost obligați să le definim 
sub formula SCM-ului și să le finanțăm corect pe toate. Nu am avut posibilitatea, ca la Oradea, 
Cluj, București, Pitești, Craiova, să spunem că sportul prioritar în Timișoara este x, restul 
finanțați-vă din bani privați. A trebuit timp de trei ani de zile să funcționăm cu aceeași unitate de 
măsură pentru toate trei. La Oradea este un club de drept public, unde 90% din buget se duce 
către echipa campioană de baschet. De 8 ani de zile echipa de handbal băieți promovează în 
prima divizie, directorul de acolo le spune să își găsească bani privați, dacă nu rămân în divizia 
B. Sigur au buget de trei ori mai mare decât echipa noastră de baschet. La Cluj, toți banii se duc 
la echipa de baschet. Au o echipă de rugby care e pe ultimulo loc. La Constanța au o singură 
echipă, au desființat rugby-ul și au una de handbal, unde consiliul local dă anual 10 milioane de 
lei. Craiova, Pitești și Sibiu și-au axat banii exclusiv pe baschet. Noi suntem singurul oraș, mai 
puțin Bucureștiul cu care nu ne putem compara ca buget, care avem trei echipe de top 
ultracompetitive. Dincolo de faptul că municipalitățile și consiliul local și primarul, în ultimă 
instanță, decid care sunt prioritățile bugetare ale unui oraș și sigur că sportul poate să fie sau să nu 
fie finanțat de la bugetul local, cei de acolo și-au stabilit de 7-8 ani o strategie. Noi de trei ani am 
improvizat foarte multe resurse, foarte multe dintre acestea s-au dus pe datoriile fostelor entități, 
pentru că noi fiind club de drept public am preluat curat aceste echipe, vorbim de sute și sute de 
mii de euro cu care s-au plătit vechile datorii. Noi am preluat echipele la sfârșitul anului 2016 cu 
3-4-5 luni de slarii neplătite și nu am putut face plăți retroactive. Atunci au venit investitorii 
privați și practic doi ani de zile au aruncat în această gaură neagră, pentru a aduce într-o stare de 
legalitate și de normalitate acele echipe, prin certificatul de identitate sportivă a timișoarei. Ele 
sunt în patrimoniul dvs., a Timișoarei, a Consiliului Local. Sigur că dvs. hotărâți care este viitorul 
lor de aici încolo. Despre salarii, sigur dl. Primar are dreptate, sunt și au ajuns din păcate nu 
numai în fotbal, în special în handbal, dar și în baschet, la niște aberații, exclusiv din bani publici. 
Noi la nivel de execuție suntem undeva la 20 de milioane de ron. CSM București are peste 100 de 
milioane de ron executați anul acesta. În afară de handbal fete, unde într-adevăr sunt în top 
european și volei fete, noi ne batem cu aceleași echipe cu ei. Mai sunt cluburile departamentale, 
Steaua și Dinamo, alimentate exclusiv cu bani publici. Acesta este sportul, 98% din sportul non 
fotbal este din bani publici. Dacă municipalitățile sau Consiliile județene, cum e cazul la Baia 
Mare, se retrag, rămânem fără niciun fel de sport. Sigur că trebuiesc definite sumele, plafoanele 
ș.a.m.d pe care le putem da din această zonă. Peste 80% din bugetul SCM-ului se duce pe aceste 
drepturi salariale și pe impozite. Anul trecut și anul acesta am dat impozite la statul român de 
peste un milon de euro, deci acolo sunt banii. Noi la capitolul bunuri și servicii, nu am scumpit cu 
niciun leu nici echipamentul, nici hrana, nici deplasările. Foarte mulți bani vin din zona privată. 
Spre exemplu, săptămâna trecută, la clubul de rugby s-au strâns 100 de miii de lei, vă pot spune și 
cine a dat, pentru a securiza deplasările din ianuarie la cupere europene în Marea Britanie și în 
Țara Galilor. Deci sunt lucruri care vin, sigur nu sunt suficiente în raport cu așteptările și adunate 
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toate cele trei echipe reprezintă foarte mulți bani de la buget. Sigur că dacă există alte priorități 
edilitare, există o altă viziune, lucrurile se pot plafona, ideal ar fi să se dea un buget fix SCM-ului 
la început de an, cvare să fie amendat doar în condiții excepționale, o singură dată, dacă sunt 
participări în cupele europene, putin în plus, dacă sunt retrogradări, în minus. 

DL. ORZA:  Dl. Țoancă, 1% din bugetul local, sunt sume mari? Nici nu știu dacă 
atingem 1% în sport.  

DL. PRIMAR:  Nu e chiar așa.  Noi trebuie să spunem că ne-ar trebui un minim de 35 de 
milioane pe an, ca să ținem cele trei echipe în mod decent. Este lăudabil că echipa de handbal a 
intrat în Final 4, este foarte bine, evident și a funcționat în condiții mai vitrege decât echipele 
concurente. Eu vreau să subliniez că nu am nemulțumiri la adresa sportivilor ci la starea de fapt 
în care suntem, în ansamblu. 35 de milioane de lei, evident că sunt bani mulți. Eu știu cât de greu 
mi-a fost pe tot parcursul lui 2018 și știu că și în 2019 va fi greu și știți și dvs câte asumări avem 
pentru pregătirea orașului pentru anul 2021 și atunci insist pe direcția aceasta. Trebuie să mai 
vină alături de Primărie și mediul privat, dar nu din bani proprii, că asta nu pot eu să înțeleg, din 
babnii care sunt oricum plătiți cu titlu de impozit la bugetul centralizat al țării, de unde spre noi 
nu se întoarce mai nimic. De ce nu vin 20% din acei bani care merg cu titlu de impozit pe profit, 
de ce nu vin aici, alături de eforturile noastre? Acuși ne vom face bugetul, nuștiu dacă vom putea 
prevedea 35 de milioane pentru că avem foarte multe obiective. Îi prevedem și când suntem la 
execuție ne trezim că nu suntem în stare, că evident că la execuție trebuie să prioritizezi. Când am 
avut de ales între a plăti gazul și a plăti echipa de handbal sau oricare alta, chiar dacă merita 
echipa să fie plătită, evident că eu am dat banii pentru gaz să nu rămânem fără căldură și fără apă 
caldă. Nu vreau să mai ajungem în astfel de situații. Propunerea pe care am făcut-o, că n-am dus-
o până la capăt, evident că nu vizează anul competițional în curs, pentru că sunt niște contracte, 
sunt niște angajări. Aveam în vedere viitorul an competițional care începe de la toamnă, sau din 
vară. 

DL. MOȘIU:  Noi am înțeles că dvs. vă refereați la salariile conducerii nu ale sportivilor.  
DL. PRIMAR:  Nu, la salariile sportivilor. Mă refeream la salariile sportivilor, care 

trebuie să fie nelimitate, pentru că legea nu le limitează, după valoare și în funcție, evident, de 
situația de pe piață, dar salariile vreau să aibe două componente: o componentă plătită din bani de 
la bugetul local și o componentă plătită din bani proveniți din mediul privat. Componenta 
provenită din bugetul local, mie mi se pare că ar fi firesc să fie limitată, dar în rest s-a înțeles 
salariul total fără limite.  

?: Vă referiți la componenta fixă care să nu depășească salariul viceprimarului și 
componenta variabilă care să provină din bani privați, care poate să fie oricât.  

DL. PRIMAR: Hai să fie a Primarului, deși mi se pare că așa cum a fost inițial stabilit e 
mai bine. 

DL. ȚOANCĂ:  Noi în fiecare an înaintăm către Primărie un buget maximal. Toate cele 
trei echipe, după cum sunt și definite în regulamentul de funcționare al clubului nostru trebuie să 
facă înaltă performanță și toate își pun de la începutul anului și își bugetează câștigarea 
campionatului, a cupei și participarea în cupele europene. De aceea se ajunge la sume care într-
adevăr sunt foarte mari. Nu se ajunge acolo, vorbeam cu dl. Viceprimar Diaconu acum 2 ani 
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jumătate în glumă, dar până la urmă a avut dreptate și îmi spunea că dacă s-ar alinia planetele 
într-un an și am câștiga cu toate cele trei echipe titlurile naționale și ar trebui să reprezentăm 
Timișoara în cupele europene, ar trebui undeva în jur de 10 m8ilioane de euro pe care sigur că nu 
ni-i putem permite.  

DL. ORZA:  D-le director mă scuzi că te întrerup. Ai povestit de faptul că în alte orașe 
există un singur club și la noi sunt vreo trei, dar noi nu mai rupem gura târgului la niciun sport. 
Exemplele pe care le-ai dat tu rup gura târgului la sporturile respective în țară. Noi, dacă pleacă 
Dan Dinu, că s-a tot vorbit de privați și deja e pe picior de plecare, tragem oblonul și la rugby. Cu 
mulți ani în urmă, rugby-ul era cu ambele picioare în groapă și l-am salvat în sala asta. Problema 
e: mai vrem echipe în Liga I sau transformăm tot sportul profesionist în sport de masă? E simplu. 
Din fericire acum legea te lasă să plătești salarii, înainte nu te lăsa și se dădeau pe legea sportului. 
CSM a fost campioană europeană.  

DL. ȚOANCĂ:  Pai da cu un buget de 10 ori mai mare? 
DL. ORZA:  Nu vorbim de asta, vorbim despre ce vrem. Vrem să mai jucăm în cupele 

europene pe diverse sporturi sau nu?  
DL. PRIMAR:  Mai este încă un aspect, care deocamdată văd că a fost ignorat. și a fost 

ingonar pentru că acdeasta este politica Consiliului Concurenței. Ne-a răspuns inclusiv în scris, 
am discutat și cu conducerea consiliului, noi nu avem ca misiune să facem verificări din proprie 
inițiativă ci doar când suntem sesizați. Eu mă mir că încă nu s-a făcut o sesizare că CSM 
București este echipă finanțată din bani publici, sesizare din afara României, atenție, pentru că 
existăn o vulnerabilitate. Eu o spun cu toată admirația, pentru performanța pe care o face CSM 
București în handbal, este admirabil ce se întâmplă, dar în legislația asta ambiguă întotdeauna ai o 
teamă că cineva îți va face o sesizare și vei ieși rău. Dacă o echipă precum Valencia la fotbal a 
ajuns să plătească amenzi de zeci de milioane de euro pentru că a beneficiat, așa mi s-a spus, 
poate sunt greșit informat, de servicii de discount sau poate chiar gratuități pe zboruri, din partea 
unor operatori de zbor, care avea la rândul lor facilități pe aeroport, date de primărie, primăria 
fiind proprietarula Aeroportului. Și pentru asta, când cineva a făcut o sesizare, sancțiunea a fost 
cumplită: 25 milioane de euro. Consiliul Concurenței spune de fiecare dată, câtă vreme nu intri în 
competiție pe plan internațional, cu cineva care a beneficiat pentru a se afirma, de bani publici, nu 
e o problemă, dar crești un copil, un junior și el la un moment dat se vinde în afară și dacă cineva 
îți face o sesizare că în formarea lui s-au pus bani publici, nu știu ce iese. De aceea, eu personal 
sunt foarte reținut. Cred că e mai înțelept să nu introducem acum acea limitare pentru că oricum 
ea ar fi vizat ediția competițională următoare. Vom ajunge în curând să adoptăm bugetul pe 2019 
și vom vedea atunci pe tabloul general câți bani putem aloca pentru SCM și ne vom stabili atunci 
politica și pentru anul competițional următor care ține de anul bugetar 2019. Cred că în aceste 
condiții putem aproba regulamentul, așa cum e deocamdată, dar am vrut să dau un semnal. Sunt 
de acord cu ce a spus dl. consilier Orza, sigur că ne place să auzim strigându-se Timișoara, să 
ieșim în piață, să ne bucurăm de victorii, dar pentru asta trebuiesc depuse și eforturi și se pare că 
s-a întâmplat ceva în starea noastră de spirit.  
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DL. ORZA:  D-le Primar, vă fac o propunere în spiritul celor spuse de toți aici. Haideți să 
facem, cât de curând o întâlnire în sala asta sau în altă sală, autorități locale, mediu de afaceri, 
cluburi, sportivi, oficiul concurenței, curtea de conturi. 

DL. PRIMAR:  Ați trecut prin asta. Consiliul concurenței nu dă și spune explicit în 
răspuns niciun aviz că nu este în competența sa. 

DL. ORZA:  Nu la asta mă refer. La o masă rotundă să discutăm și să elaborăm o 
strategie pe sport: ce vrem să facem, că așa la mica pescuială vom închide tot sportul în 
Timișoara. Eu vă propun să inițiați dvs ca primar chestia asta, înainte de formarea bugetului și să 
vină să ne spună părerea. Poate fi constructivă, să iasă ceva, dar în cel mai rău caz va ieși o 
comunicare către oraș în care să ne spună care este situația reală a orașului, a țării ș.a.m.d.  

DL. PRIMAR.  M-am adresat cu ajutorul doamnei Florica Chiriță tuturor agenților 
economici care sunt pe adresa de grup de mail. Răspunsul a fost din partea a 5, materializare 
foarte mică, cred că de la 2 din cei 5. Au venit la discuții. 

DL. ORZA:  Haideți să-i invităm să discutăm și de chestia asta.  
DL. PRIMAR:  Lăsați-mă să vă spun. Au fost aici, invitați de mine circa 100, pe care i-

am și inclus într-un grup de comunicare, au venit cred că vreo 25 dintre care foarte puțini s-au 
implicat efectiv. Unii au spus deschis că ei au alte priorități, alții...în fine, acesta a fost gradul de 
implicare.  

D-NA POPOVICI.  Strategia pentru sport rămâne pentru altă dată, nu este subiectul de 
astăzi. 

Supun la vot amendamentul făcut de dl. Căldăraru.  
DL. IDOLU:  V-aș propune după votul acesta, avem trei puncte de 18 voturi, dacă sunteți 

de acord să le luăm, că eu și dl. Moșiu trebuie să plecăm și ar fi păcat.  
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot amendamentul d-lui Căldăraru. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 18 voturi pentru.  
Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 19 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 2 – ANEXĂ 
 
Proiect de hotărâre privind  prelungirea  Contractului de comodat nr. 1/13.01.2014 , 
încheiat cu Parohia Romană Unită cu Roma Greco-Catolică Timișoara IV. 

 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 19  voturi pentru. 
 
 



43 
 

PUNCTUL 3 – ANEXĂ 
 

Proiect de hotărâre privind  prelungirea  Contractului de concesiune  nr. 59/22.11.2004 , 
încheiat cu cabinetul Medical Medicină de Familie dr. Balean Mihaela Maria. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 19 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 4 – ANEXĂ 
 

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1512/28.01.2008, 
încheiat cu SC. ”DOSOGIN” SRL. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 19 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare, a 
clubului sportiv ”Sport Club municipal Timișoara”, aprobat prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara nr. 470/30.10.2015.  
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  16 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția 
Poliției Locale Timișoara. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 16 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru obiectivul 
”DALI+PT – Reabilitare fațadă și șarpantă (toate fațadele) Colegiu I.C. Bratianu”, Piața 
Huniade nr. 2. 
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Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 15 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Imobil în regim de 
înălțime maxim S+P+3E cu spații comerciale, servicii și locuințe colective”. 
 
Dna. OBÂRȘANU: Sunt reprezentanta cetățenilor din zona C-Tin Prezan unde se dorește a se... 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot luarea cuvântului de către dna. Obârșanu.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: -4 voturi pentru. 

- 5 impotriva 
- 4 abtineri 

 

A fost și o dezbatere publică pe acest subiect.  
Dna Bujor Florica: Locuiesc pe Calea Martirilor, nr.45 și sunt unul din proprietarii cu suprafața 
cea mai mare afectată de această construcție care se ridică pe str. C-Tin Prezan nr.2. Acolo e deja 
un PUD din 1997, nu știu de ce se cere modificarea acelui PUD. Acel PUD prevede a se construi 
locuințe individuale deci nu colective. Conform legii nr.50/1991 trebuia cerut acordul vecinilor, 
nu l-a cerut nimeni. Pentru un spațiu comercial de la un apartament se cere acordul vecinilor, 
pentru o asemenea construcție nu se cere. Nu ne bagă nimeni în seamă. Am fost la două dezbateri 
iar proiectul a ajuns la dvs exact cum a fost în faza inițială, nu s-a ținut cont de absolut nimic, nici 
de problemele pe care noi le-am ridicat. Nu este respectat procentul de ocupare al terenului, nu se 
respectă regimul de înalțime, se face S+P+3E, blocul se construiește vizavi de stația de troleibuz, 
după aceasta. Dumnealor au obținut un aviz de la Comisia de Circulație dar pentru parcarea care 
se învecinează cu stația de troleibuz deci nu pentru accesul prin stație că nu știu cum se va intra în 
acea clădire. Eu locuiesc din 1985 acolo, spațiul verde nu e respectat, procentul de 20% nu este 
respectat, nu se respectă gradul de însorire, sunt o grămadă de probleme și întreb: de ce s-a băgat 
la o ședință extraordinară o asemenea problemă și nu se putea aștepta o ședință ordinară? Nu 
înțeleg. E mai important decât problemele orașului? Cred că nu. 
Dl. ORZA: E adevărat că scrie în regulament și trebuie să votăm dreptul de a vorbi. Domnilor, d-
na avocat mi-a făcut plângere, dar am votat pentru acordarea cuvântului. Nu e normal să refuzăm 
să ia cuvântul cineva doar fiindcă ne place sau nu persoana respectivă. E o formalitate să dăm 
cuvântul, dar e absurd să nu-l dăm, vorbim de Timișoara la 29 de ani de la Revoluție, dreptul la 
exprimare, nu e ok chestia asta. Nu trebuie modificat regulamentul e o vorba de conștiință.  
Dl. CĂLDĂRARU:  E investitorul în sală poate are ceva de spus. Aparatul primăriei e plătit 
până la ora 16. 
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Dl. SASU CRISTIAN:  Sunt dezvoltatorul acestui PUD. Partea aceasta noi am rezolvat-o 
împreună cu arhitecții, cu cei abilitați de la Direcția Urbanism, nu am fentat nimic, suntem exact 
pe proiect cu toate avizele care sunt necesare, am avut dezbateri cu vecinii de două ori și nu au 
venit cu nimic care să argumenteze că sunt afectați. Afectat este în momentul construcției, că 
poate va fi o  perioadă de deranj și de gălăgie, așa cum se face o construcție iar la final nu cred că 
vor exista probleme, avem studiu de însorire, avem spațiile verzi asigurate, avem panouri 
antifonice asigurate în proiect, nu văd unde ar fi problema. Dacă ați asculta-o pe vecina că spune 
că vor fi inundații ceea ce e penibil că acuma există tot felul de pompe de scos apa în timpul 
săpăturilor există pereți de rezistență ca să nu se afecteze, deci lucrurile... au o fundație veche 
clădirile lor.  
Dna. POPOVICI: Era bine să avem un punct de vedere al celor de la Direcția Urbanism. 
Dl. SASU CRISTIAN:  Aveți punctele de vedere în avizele pe care le-ați primit.   
Dna. OBÂRȘANU: Nu a fost niciun consilier, iar domnii care au fost aici, au ascultat și au 
recunoscut că nu sunt îndeplinite condițiile de aprobare. E vorba de un aviz al d-lui Culiță Chiș și 
al d-lui Colojoară. Dânșii au semnat pentru existența a 150 de parcări la care trebuie să se ajungă 
prin stația de firobuz.  
Dl. SASU CRISTIAN:  Nu e adevărat nu e prin stația de firobuz.      
Dna. OBÂRȘANU: Ba da. Este prin stația de firobuz.  
Dna. POPOVICI: Timpul alocat a expirat. Dvs spuneți că e totul în regulă.  
Dl. SASU CRISTIAN:  Cred că puteți vota.  Totul e în regulă. Nu aveți voie.... 
Dl. GRIGOROIU: Stimate domn mă scuzați dar  nu cred că sunteți dvs în măsură să ne spuneți 
ce și cum să votăm.  Îmi pare rău.  
Dl. PRIMAR: Evident că dacă a ajuns PUD-ul aici, a trecut prin toată procedura și are avizele de 
la toți cei care trebuie să se pronunțe din primărie. Asta nu mai comportă discuții și controverse. 
Ce e în neregulă, e că nu este nimeni de la Direcția Urbanism să răspundă la întrebări, să ofere 
clarificări asta nu e în regulă. S-a organizat dezbatere publică de două ori, sigur punctele de 
vedere ale celor ce participă nu trebuie luate în mod obligatoriu în considerare pentru că sunt 
puncte divergente, dacă sunt raționale se iau dacă nu, nu se iau, în neregulă e faptul că nu e 
nimeni de la Urbanism să explice acum și asta mă determină pe mine să procedez ca și în alte 
dăți, retrag proiectul de la vot. Pentru că nu-i pot cere unui coleg să voteze fără să i se dea 
răspuns la întrebările pe care le are la neclaritățile care există pentru el. Pentru dânsul este foarte 
clar și pentru doamna este foarte clar la polul opus dar până la urmă aici se votează pentru 
oportunitate, nu se pune problema să fie ilegal că intervine și Inspectoratul de Stat în construcții 
nu se dă autorizație se anulează se dau și amenzi pe deasupra dacă ar fi ceva ilegal. Problema este 
de oportunitate și asta se votează în consiliul local, dacă e oportun să se facă acea construcție sau 
nu, dar pentru a se pronunța cineva prin vot dacă e oportun sau nu trebuie să primească 
răspunsuri la întrebări, de la cei în măsură să le dea. Retrag proiectul în condițiile acestea. Pentu 
cine se simte vătămat există și instanțe de judecată. Aici se discută oportunitatea.  
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PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, strada Steaua, Nr.30, înscris în CF405515, cu nr. 
topografic 2121/646-648/6/1/12/b/1/a/1/18/a/1 în suprafaţă de 270 mp(curte) proprietar 
SC RO ALTO GRADIMENTO SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin 
HCL 314/2017. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 15 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în intravilanul 
Municipiului Timişoara, Calea Torontalului, înscris în CF402741, cu nr. Cadastral 
CC527/3/1 în suprafaţă de 2218 mp proprietar SC RHS COMPANY SA, conform HCL 
266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 14 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, strada Textilistilor, Nr.9, înscris în CF402257, cu 
nr.cadastral 402257 în suprafaţă de 11719 mp, proprietar SC ARC MANAGEMENT 
ONE SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017. 
 
Dl. PRIMAR: Sunt trimise peste 2000 de notificări, dar ca să nu riscăm vă rog citiți tot 
titlul. 
Dl. ORZA: Să nu mai spună că nu a primit fiecare în parte notificare. 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: -15  voturi pentru. 
 

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, Strada Zefirului, nr.37, înscris în CF406753, cu 
nr. Cadastral 1592,1591(intravilan extins) în suprafaţă de 8506 mp proprietar SC 
MAGNUM RESIDENCE SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 
314/2017. 
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Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 14  voturi pentru. 
 

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, strada Inocenţiu Klein, Nr.22, înscris în 
CF430759, cu nr. topografic 403759 în suprafaţă de 1124 mp proprietar FONDAS 
INVEST SRL, conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 15  voturi pentru. 
 
 

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 500% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, Strada Mihail Jora, nr.2, înscris în CF419534, cu 
nr. topografic 419534, în suprafaţă de 707 mp proprietar SC ARCHICENTER SRL, 
conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 16  voturi pentru. 
 

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, strada Constantin Daniel, înscris în CF433857, cu 
nr. topografic 433857 în suprafaţă de 8800 mp proprietar SZALA ADELA CARMEN, 
conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 16  voturi pentru. 
 

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului cu 250% a terenului situat în 
intravilanul Municipiului Timişoara, strada Avram Imbroane, Nr.64-66, înscris în 
CF405752, cu nr. topografic 3546/1 în suprafaţă de 38.458 mp proprietar STEINGASZNER 
GEZA PAVEL, STEINGASZNER ALEXANDRU IONEL şi TEODORESCU MARTA, 
conform HCL 266/20.12.2016 modificat prin HCL 314/2017. 
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Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 16  voturi pentru. 
Dl. PRIMAR:  Punctul 35 îl retrag pentru că proprietarii au obținut între timp autorizația de 
construire și s-a emis Ordinul de începere a lucrărilor, condiții pe care le prevede legea pentru a 
se suspenda procedura.  
 
                                                  PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT de hotărâre majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara, Str. .EP. AUGUSTIN PACHA, NR.1 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 16  voturi pentru. 
 
                                                   PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. MARASESTI, NR.8 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 16 voturi pentru. 
 
                                      PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, BD. MIHAI EMINESCU, NR.2 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 16 voturi pentru. 
 
 
                                                 PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. PALANCA NR.1 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite. 
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Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  15 voturi pentru. 
 
                                              PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. MARASESTI NR.14 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 16  voturi pentru. 
 
                                                      PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  PAUL CHINEZUL NR.3 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 16  voturi pentru. 
  
 
                                                PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA NR.3 , ca urmare 
a constatării stării tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 16 voturi pentru. 
 
                                                PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str.  FLORIMUND MERCY NR.5 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 16 voturi pentru. 
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                                            PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. GHEORGHE LAZAR, NR. 6 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 16 voturi pentru. 
 
                                            PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. PROCLAMATIA DE LA TIMISOARA, NR. 1 , ca 
urmare a constatării stării tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  16 voturi pentru. 
 
 
                                               PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. PIATA UNIRII, NR. 6, ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  16 voturi pentru. 
 
                                                 PUNCTUL 47 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   GEN. EREMIA GRIGORESCU, NR. 2 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  16 voturi pentru 
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                                                PUNCTUL 48 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. LUCIAN BLAGA NR. 8 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  16 voturi pentru 
 
                                              PUNCTUL 49 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. GEN HENRI BERTHELOT NR. 4 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  16 voturi pentru 
 
                                              PUNCTUL 50 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. BRASOV  NR. 4 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 16  voturi pentru 
 
                                                PUNCTUL 51 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. BRASOV  NR. 8 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 15  voturi pentru 
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                                                 PUNCTUL 52 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str.   REGELE CAROL I, NR.10 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 14  voturi pentru 
 
 
                                               PUNCTUL 53 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   EVLIA CELEBI NR.5 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 15  voturi pentru 
 
                                               PUNCTUL 54 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str.   PROTOPOP G. DRAGOMIR NR.6 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  15 voturi pentru 
 
 
                                              PUNCTUL 55 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   GHEORGHE DOJA NR.32 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  15 voturi pentru 
 
 
                                              PUNCTUL 56 AL ORDINEI DE ZI: 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   VIRGIL MADGEARU NR. 33 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
Se numără voturile: 15  voturi pentru 
 
                                            PUNCTUL 57 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.   IULIU MANIU NR. 47 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite.  
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
Se numără voturile:  15 voturi pentru 
 
                                                PUNCTUL 58 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. MEMORANDULUI, NR.5 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.   
Se numără voturile: 15  voturi pentru 
 
                                                    PUNCTUL 59 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. MIHAI VITEAZU, NR.26 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
Se numără voturile: 15 voturi pentru 
 
                                                PUNCTUL 60 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. PIATA PLEVNEI NR 5 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 14 voturi pentru 
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                                                PUNCTUL 61 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. PIATA PLEVNEI, NR.1 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
Se numără voturile: 14   voturi pentru 
 
                                                   PUNCTUL 62 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. PIATA NICOLAE BALCESCU, NR.1 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
Se numără voturile: 14  voturi pentru 
 
                                               PUNCTUL 63 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. 1 DECEMBRIE NR.12 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite. 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
Se numără voturile: 14  voturi pentru 
 
                                               PUNCTUL 64 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. PIATA PLEVNEI, NR.4 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite.  
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
Se numără voturile: 15  voturi pentru 
 
                                               PUNCTUL 65 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str. J.NEPOMUK PREYER, NR.2 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite. 
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Dna. POPOVICI:  E o sesizare de la proprietarii din imobil, prin care se arată că o treime din 
proprietari sunt scutiți de plata impozitului pe clădiri. Există și două SAD-uri care nu au fost 
incluse în acest proiect. Cum se realizează majorarea? Conform legii instituțiile publice sunt 
scutite.  
Dna SECRETAR:  Se aplică prevederile legii care privesc scutirea persoanelor. Prevederile 
hotărârii nu pot să contravină prevederilor legii. Direcția Fiscală va emite decizii de impunere cu 
majorările respective, probabil că în baza lor de date figurează persoanele scutite și în acest caz 
nu va mai fi... 
Dna. POPOVICI:  Da dar nu e corect pentru că toți locuiesc în acea clădire, unii suferă penaliăți 
fiscale sub forma creșterii impozitului iar ceilalți nu.  
Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 14 voturi pentru 
 
 
                                               PUNCTUL 66 AL ORDINEI DE ZI: 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara, Str.  TIMOTEI CIPARIU Nr. 11 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 
 
Dna. POPOVICI:  Supun la vot proiectul.  
Se numără voturile: 14  voturi pentru 
 
                                     
    PUNCTUL 67 AL ORDINEI DE ZI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str.  IANCU VACARESCU, NR.31 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

- 15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 68 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru 
imobilul situat în Timișoara,Str. SPL.TUDOR VLADIMIRESCU, NR.8 , ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 69 AL ORDINEI DE ZI 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  DR.IOSIF NEMOIANU, NR.5 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-15  voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 70 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  ANTON SEILER, NR.5 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

- 15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 71 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  FRANCESCO GRISELINI, NR.1 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-15 voturi pentru 
 
 
   PUNCTUL 72 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   STEFAN CEL MARE NR.4 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 73 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   STEFAN CEL MARE NR.6 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-14 voturi pentru 
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PUNCTUL 74 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   STEFAN CEL MARE NR.7 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 75 AL ORDINEI DE ZI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   STEFAN CEL MARE NR.27 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 76 AL ORDINEI DE ZI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   STEFAN CEL MARE NR.16 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

14 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 77 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str. STEFAN CEL MARE NR.15 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 78 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  3 AUGUST 1919 NR.1 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-14 voturi pentru 
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PUNCTUL 79 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  3 AUGUST 1919 NR.3 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 80 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  3 AUGUST 1919 NR.4 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-15 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 81 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  3 AUGUST 1919 NR.6 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-15 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 82 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.7 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 83 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.8 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

- 15 voturi pentru 
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PUNCTUL 84 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.9 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 85 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.15 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-15 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 86 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.17 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

- 14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 87 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.21 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 88 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  3 AUGUST 1919, NR.27 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

-14 voturi pentru 
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PUNCTUL 89 AL ORDINEI DE ZI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   3 AUGUST 1919, NR.29 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 90 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   DACILOR NR 2 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 91 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   DACILOR, NR.6 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 92 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   DACILOR NR.7 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

- 15 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 93 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   DACILOR NR.15 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

- 15 voturi pentru 
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PUNCTUL 94 AL ORDINEI DE ZI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   DACILOR NR.17 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  

- 15 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 95 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   DACILOR NR.21 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 96 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   DACILOR NR.8 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 97 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str. PIATA TRAIAN NR.3 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 98 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   ION MIHALACHE, NR.5 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-15 voturi pentru 
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PUNCTUL 99 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  COSTACHE NEGRUZZI, NR.13 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-15 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 100 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  OITUZ NR.7 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-15 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 101 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   NICOLAE TITULESCU NR.7 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-15 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 102 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str. B-DUL REVOLUTIEI DIN 1989 NR.14 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-15 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 103 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   ALBA IULIA NR.9 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-15 voturi pentru 
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PUNCTUL 104 AL ORDINEI DE ZI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str. B-DUL GEN IOAN DRAGALINA NR.29 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-15  voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 105 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  LUCIAN BLAGA NR.6 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 106 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  EMANOIL UNGUREANU NR.4 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 107 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  LUCIAN BLAGA NR.10 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 108 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  EMANOIL UNGUREANU 11 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
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D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 109 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  EMANOIL UNGUREANU 7 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 110 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  ALBA IULIA 1 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 111 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  ALBA IULIA 7 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 112 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   1 DECEMBRIE NR.8 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 113 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  IANCU VACARESCU NR.11 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
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Reprezentant:  Conform somatiei primite de primarie, aici avem un termen de 30 noiembrie la 
care trebuia sa raspundem care este stadiul in privinta demararii lucrarilor de reabilitare.Noi, ca si 
asociatie, am depus in data de 28.11.2018    la Directia de Urbanism si Dezvoltare Urbana 
instiintarea cu UR2018-446 prin care am instiintat care sunt demersurile noastre. Termenul 
pentru aceasta instiintare este data de 28.12.2018, deci inca nu am primit raspuns. 
Noi ca si asociatie, in sedinta din data de 16.10.2017 a Asociatiei de pe strada Iancu Vacarescu 
nr.11 am aprobat strangerea de fonduri si s-a creat fond bancar. Incepand cu ianuarie anul viitor 
s-a dublat suma pe care dorim sa o colectam, in momentul de fata detinem 3 oferte de proiecte de 
la firme de arhitectura si reabilitare si urmeaza sa votam una din ele anul viitor. 
 Avem si primaria care este proprietar in cadrul cladirii si din cate am inteles sunt problem 
de intabulare, motiv pentru care Carte Funciara colectiva nu este in ordine si ne da batai de cap in 
ceea ce priveste demararea procedurilor mai departe. 
Dl. PRIMAR:  Din cate am inteles eu, dumneavoastra nu ati facut demersurile cerute de lege 
pentru a nu intra la supraimpozitare. Trebuia sa aveti un stadiu mai avansat. 
REPREZENTANT: In ultimul an s-au vandut 5 proprietati in cadrul imobilului, s-au mutat 
oameni care doresc sa reabiliteze cladirea. Intr-un an jumatate am reusit sa aducem in legalitate 
asociatia, am creat cont bancar, am schimbat administratorul, am creat un fond de reparatii pentru 
reabilitare, avem 3 oferte care urmeaza a fi date spre aprobare si a se lua decizia asupra uneia, 
doar ca aceste lucruri necesita timp. 
Dl. PRIMAR:  Daca dumneavoastra incepeti lucrarile la anul, ne instiintati si va scoatem de la 
supraimpozitare asa cum permite legea, care permite din anul urmator ceea ce nu este correct. 
Ar trebui ca din luna in care incep lucrarile, de luna urmatoare sa nu mai platiti. Veti fi scutiti tot 
anul viitor. Noi nu avem temei de scutire, trebuie sa punem aceasta presiune si grabiti-va si 
demonstrate-ne ca ati inceput lucrarile. 
Vorbim de mult timp de taxa pe paragina… noi vrem sa va folositi banii pentru a va intretine 
cladirile. A trecut toata perioada aceea de indemnuri si acum, fara menajamente toata lumea intra 
pe supraimpozitare. 
REPREZENTANT:  Masurile pe care le-am luat sunt reale. 
Dl. PRIMAR:  Trebuie sa aveti contractata si firma ca sa nu intrati la supraimpozitare si sa 
incepeti lucrarile. 
Am scos proiectul 35 de pe ordinea de zi pentru ca acolo s-au indeplinit conditiile legale. Noi nu 
ne propunem sa penalizam pe nimeni. 
REPREZENTANT:  Primaria are probleme de intabulare care ne impiedica sa demaram 
anumite parti din proiect. Primaria plateste impozitul marit?? 
Dl. PRIMAR:  Din pacate legea nu prevede si sanctiunea primariei. Va asiguram ca noi suntem 
buni colocatari vom participa cu cota parte care ne revine. 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 114 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   1 DECEMBRIE NR.5 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
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D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 115 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   DOJA NR.35 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 116 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989 NR.49 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 117 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str. BLD. G-AL DRAGALINA NR.23 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 118 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  EMANOIL GOJDU NR.7 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
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PUNCTUL 119 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  ADY ENDRE NR. 2 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 120 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str. BD. REGELE CAROL  I NR. 26 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 121 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str. BD. GEN ION DRAGALINA NR. 19 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 122 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str. PIATA VICTORIEI NR. 6 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 123 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 4 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
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-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 124 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str. PIATA BADEA CARTAN NR. 4 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 125 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   ZAVOI NR. 4 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 126 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   EPISCOP JOSEPH NISCHBACH NR 1  , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 127 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   PESTALOZZI NR. 2 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 128 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str. PIATA BADEA CARTAN NR. 3 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
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D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 129 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   SIBIU NR. 1 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 130 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   ECATERINA  TEODOROIU NR. 13 , ca urmare a constatării stării 
tehnice neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 131 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   COSTACHE NEGRUZZI NR. 17 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 132 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   CONSTANTIN TITEL PETRESCU NR. 2 , ca urmare a constatării 
stării tehnice neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
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PUNCTUL 133 AL ORDINEI DE ZI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  PIATA AUREL VLAICU, NR.1 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 134 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR, NR. 12 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 135 AL ORDINEI DE ZI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR, NR. 14 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 136 AL ORDINEI DE ZI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR, NR. 15 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 137 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR, NR. 6 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
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PUNCTUL 138 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR, NR. 3 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 

 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 139 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR, NR. 7 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 140 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   PIATA ROMANILOR NR.8 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 141 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.   I.L. CARAGIALE, NR. 1 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 142 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  COSTACHE NEGRUZZI NR.11 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
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D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 143 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  I.L.CARAGIALE NR.2 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 144 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  F.MERCY NR.2 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 145 AL ORDINEI DE ZI 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  TIMOCULUI NR.1 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 146 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  MIHAI VITEAZU NR.42 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 147 AL ORDINEI DE ZI 
 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR. 23 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
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PUNCTUL 148 AL ORDINEI DE ZI 

PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR. 12 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 149 AL ORDINEI DE ZI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR.13 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 150 AL ORDINEI DE ZI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR.10 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 151 AL ORDINEI DE ZI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR.11 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 152 AL ORDINEI DE ZI 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR.19 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
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PUNCTUL 153 AL ORDINEI DE ZI 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara,Str.  16 DECEMBRIE 1989, NR.9 , ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite 
 
D-na POPOVICI:  Deschid procedura de vot.  
-14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 154 AL ORDINEI DE ZI 
 
Adresa nr. CS 2018 – 000119/11.12.2018  a domnului Teodor Lupescu  privind conferirea 
Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului prof.univ.ing. Constantin 
Avram. 
 
D-na POPOVICI:  S-a luat la cunostinta 
 
 

PUNCTUL 155 AL ORDINEI DE ZI 
 
Raport de activitate  al domnului Viceprimar Dan Diaconu - privind deplasarea la Novi Sad, în 
Serbia, în perioada 24-25 noiembrie 2018. 
 
 
D-na POPOVICI:  S-a luat la cunostinta 
 
 

PUNCTUL 156 AL ORDINEI DE ZI 
 
Raport de activitate  al domnului Viceprimar Dan Diaconu - privind deplasarea la Trondheim,  în 
Norvegia, în perioada 4-6 decembrie 2018. 
 
D-na POPOVICI:  S-a luat la cunostinta 
 
 

PUNCTUL 157 AL ORDINEI DE ZI 
 

67. Raport de activitate  al domnului Viceprimar Dan Diaconu - privind deplasarea la 
Strasbourg,  în Franța, în perioada 18-22 noiembrie 2018. 
 

D-na POPOVICI:  S-a luat la cunostinta 
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     PUNCTUL 1 ANEXA 
  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de 
investiție ”Construire Pod peste Bega – str. Jiul”. 

 
  
D-NA POPOVICI:   Deschid procedura de vot. 

- 14 voturi pentru 
 
  

PUNCTUL 5 ANEXA 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici faza DALI și a descrierii sumare a investiției pentru 
obiectivul ”Reabilitare construcții, instalații și utilități, clădire școală Grup Școlar 
Emanuil Ungureanu, clădire P+2E”. 

 
D-NA POPOVICI:   Deschid procedura de vot. 

- 14 voturi pentru 
 
 

  
PUNCTUL 6 ANEXA 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Comerț, servicii și 
locuire”, Bulevardul Eroilor de la Tisa nr.8, Timișoar 
 

D-NA POPOVICI:   Deschid procedura de vot. 
- 14 voturi pentru 

As vrea sa multumesc colegilor mei care au ramas pana la sfarsit, sa le urez Sarbatori Fericite si 
un 2019 plin de armonie. 
 
Dl. PRIMAR:  Eu voiam sa va felicit pentru ca ati batut astazi toate recordurile, nu stiu daca s-au 
mai votat vreodata atatea proiecte. Urari de sanatate si success in toate, Sarbatori Fericite!!! 
Va multumesc 
 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 

 

Cons GABRIELA POPOVICI                SIMONA DRAGOI 


