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        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  25.02.2019 cu ocazia sedintei de indata  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

 Preşedinte de şedinţă – Cons. ADRIAN ORZA 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 17; 
 Au absentat:   Octavian Mazilu, Sorin Ionescu, Ioan Mateescu, Ioan 

Szatmari, Luminita Tundrea, Gabriela Popovici, Andra Blotiu, Lucian Taropa, 
Dan Idolu, Raluca Popescu; 
    Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE 
ROBU, domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre 
si pt. secretar  dl. Caius Suli; 

 
 

 
Anexă 

La Dispoziţia nr.241 
Din data de: 25.02.2019 

 
 

1. Aprobarea Procesului  Verbal  al şedinţei ordinare a   Consiliului Local 
din data de 15.02.2019. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul 
Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de 
proprietate de către Vereșca Ioan. 

3. Proiect de hotărâre privind operațiunea de rectificare a suprafeței 
imobilului cu nr.top.21542 înscris în CF  nr.430692 Timișoara și 
operațiunea de primă înscriere a suprafeței de 18242 mp aferentă 
Bulevardului Cetății . 

4. Proiect de hotărâre privind operațiunea de rectificare a suprafeței 
imobilului cu nr.top.22350 – str.Samuil Șagovici (parțial) înscris în CF 
nr.429409 Timisoara. 



5. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participării în 
cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a 
notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, 
precum şi de aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de 
asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice 
ocazionale, precum şi modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului 
Local  nr. 18/18.01.2019. 

6. Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara nr.12 din data de  11.01.2019 privind 
aprobarea  cererii de finanțare ”Îmbunătățirea eficienței energetice a 
sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: 
str. C. Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str. Dropiei nr.7; 
str. Dâmbovița nr.22/A” 0 cod SMIS 121587 și a cheltuielilor aferente. 

7. Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.694 din data: 
20.12.2018  privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT 
Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului 
Timişoara pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare 
fizică, economică si socială a zonei urbane marginalizate din cartierul 
Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional”prin POR 2014-
2020. 

8. Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere în cartea 
funciară a străzii Apicultorilor – Timișoara. 
 

Proiectele de hotărâre de pe Ordinea de zi au fost inițiate de 
Primarul 
Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu. 

 

DL. ORZA: Sunt câteva proiecte care necesită 18 voturi. Noi suntem în sală 17. 
O să încep cu proiectul nr.5, este primul care nu necesită 18 voturi și este 
important, va trebui semnat după ce se termină plenul, ca să fie trimis. 
Aprobarea ordinei de zi cu modificarea propusă: 

- 17 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

1.Aprobarea Procesului  Verbal  al şedinţei ordinare a   Consiliului Local din 
data de 15.02.2019 



DL. ORZA: Deschid procedura de vot: 

- 17 voturi pentru 

 

 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

5.Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 410/27.07.2018 privind aprobarea participării în 
cadrul proiectului, de aprobare a indicatorilor tehnico-economici/a notei de 
fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum şi de 
aprobare a acordului de parteneriat şi a protocolului de asociere privind 
realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale, precum şi 
modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 18/18.01.2019 
 
DL. ORZA: Este vorba despre o corecție care se face la proiectul cu cele 44 de 
autobuze electrice, o adresă venită de la Minister, trebuie să corecteze niște 
indicatori la TVA și așa mai departe. 
D-NA CHINDRIȘ: Aș vrea ca cineva să ia cuvântul, să ne explice ce se 
corectează, având în vedere că acum o oră proiectul nu era în Dropbox și l-am 
primit acum, când am ajuns la ședință. Aș vrea să știu despre ce este vorba. 
DL.CHIȘ: S-a modificat ghidul prin care TVA-ul îl suportă Statul Român. 
D-NA CHINDRIȘ: Și unde scrie asta? În documentație nu am găsit niciunde 
așa ceva. 
DL.CHIȘ: Noi nu facem nimic în plus, noi am luat actele respective și modelul 
de protocol și cum să sune hotărârea de Consiliu Local este trimisă de Minister. 
D-NA CHINDRIȘ: Care este numărul Ordinului prin care s-a modificat?  
DL.CHIȘ: Vi-l aduc imediat. 
D-NA CHINDRIȘ: Noi avem un Ordin din noiembrie anul trecut, pe baza 
căruia s-a lucrat și se lucrează. Să vedem dacă există un alt ordin. 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

6.Proiect de hotărâre privind  modificarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Timișoara nr.12 din data de  11.01.2019 privind aprobarea  
cererii de finanțare ”Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului 
rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. C. 
Brediceanu nr.13-15; Calea Torontalului nr.14; str. Dropiei nr.7; str. 
Dâmbovița nr.22/A” 0 cod SMIS 121587 și a cheltuielilor aferente 



DL. ORZA: Deschid procedura de vot: 

- 16 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

7.Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.694 din data: 20.12.2018  
privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul 
Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru 
depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si 
socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - 
construire centru multifuncţional”prin POR 2014-2020 

 

DL. ORZA: Deschid procedura de vot: 

- 17 voturi pentru. 

Am rămas la proiectele care necesită 18 voturi, de la punctele: 2, 3, 4, 8. 

Domnule Primar, ce facem cu acestea, le retrageți? 

DL.PRIMAR: Să mai stăm câteva minute, poate mai vine cineva... 

D-NA CHINDRIȘ: Voiam să subliniez faptul că documentația s-a făcut în baza 
unui Ordin al Ministrului, din noiembrie. Șe știa de atunci tot ce trebuie 
îndeplinit. De ce trebuie să ne întâlnim peste noapte pentru că cineva din 
Primărie nu știe să citească un ghid al solicitantului corect, de la bun început? 
Ordinul și Ghidul sunt din noiembrie. S-a trimis o adresă că s-a făcut o greșeală 
și cabinetul Vicepriministrului ne-a atras atenția să o corectăm. Acum. 
 DL.PRIMAR: Există o etapă de clarificări, se întîmplă să mai apară scăpări. Eu 
știam că este o schimbare produsă. Să se corecteze micile scăpări. 
DL. ORZA: Domnule director Chiș, în rest totul este în regulă? Mai pot să 
apară surprize? 
DL.CHIȘ: După cum știți, am modificat de cinci ori. Dânșii, în adresă, spun că 
s-ar putea să mai fie unele modificări. Nu au făcut, este prima dată când face și 
Ministerul un asemenea parteneriat, ei să facă licitația, în parteneriat cu 
U.A.T.S-ar putea să fie, nu pot să spun că nu.  Pot să vă spun că este o echipă 
foarte serioasă, este o doamnă, șefă de serviciu, care este punctuală și am rugat-o 
să ne trimită hârtiile înainte, au ajuns acum la domnul Primar, cu modificările. 



DL. ORZA: Am o întrebare, legată de faptul că acum a ajuns hârtia, am văzut o 
copie, este din 12 trimisă la ei, cu ce o trimit, dacă ajunge așa de târziu la noi, 
după două săptămâni? 
DL.CHIȘ: Noi corespondăm prin e-mail, iar în scris, prin poștă, când vine. 
DL. ORZA: Poșta militară era rapidă într-o vreme. 
DL.PRIMAR: Ea este sigură, dar nu suficient de rapidă. 
DL. ORZA: Supun la vot proiectul nr.5: 
Deschid procedura de vot: 

- 17 voturi pentru.  

Rog pe colege să editeze hotărârea, ca să o avem la sfârșitul ședinței, să o 
semnăm și să o trimiteți cu poșta militară. 
DL.PRIMAR: Rămân celelalte proiecte, nr.2, 3, 4, 8. Sunt de patrimoniu, 
necesită 18 voturi. Sunt prezenți 17 consilieri locali. Dacă nu vine nimeni, le 
retrag de pe ordinea de zi. Rugămintea este să nu închidem ședința. Poate, 
urmărindu-se transmisia directă sau comunicându-se din sală, se înduplecă să 
vină o persoană de la P.S.D. Eu fac apel, nu am orgolii pentru Timișoara să nu 
fac un astfel de gest. Haideți,  sunteți consilieri locali de Timișoara, aceste 
proiecte nu sunt pentru Robu, sunt pentru Timișoara:   
 Punctul 2 - Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către 
Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de 
proprietate de către Vereșca Ioan. Ca să dăm mai departe drumul la celebrul 
“Drum al boilor”, mai avem nevoie și de preluarea acestei donații. Nu se poate 
prelua decât cu 18 voturi. Nu dăm, primim teren, ca să facem “Drumul boilor”, 
atât de important pentru mii de oameni. 
Punctul 3 - Proiect de hotărâre privind operațiunea de rectificare a suprafeței 
imobilului cu nr.top.21542 înscris în CF  nr.430692 Timișoara și operațiunea de 
primă înscriere a suprafeței de 18242 mp aferentă Bulevardului Cetății – ca să 
avem eligibil, pe fonduri europene și proiectul Bulevardul Cetății, noi am 
acoperit deja sumele, dar poate vor veni bani de la alții, vrem să fim pregătiți. 
Avem nevoie de prima înscriere. 
Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind operațiunea de rectificare a suprafeței 
imobilului cu nr.top.22350 – str.Samuil Șagovici (parțial) înscris în CF 
nr.429409 Timisoara. Când se ajunge la măsurători se constată că trebuie făcute 
rectificări. Proprietatea municipiului, în general, este în starea în care este, în 
Timișoara se zice că se stă bine, față de cum se stă în alte părți, unde nici nu a 
existat ideea de carte funciară. Acum sunt alte exigențe. Trebuie făcute 
măsurători, pe care nu le poate face oricine. Poate să le facă o firmă abilitată cu 
care trebuie să existe contract. Această firmă are o capacitate limitată. 
 



Dl. PRIMAR: Această firmă are o capacitate limitată, nu există un caiet de 
sarcini de acum câțiva ani când s-a făcut contractul care să prevadă că pot să 
facă în tot orașul într-o săptămână sau într-o lună. Lucrurile se fac pas cu pas în 
ritmul în care se poate. Dacă s-ar fi avut grijă ca la fiecare lucrare, drum, să fie 
făcute cu acuratețe toate măsurătorile, să fie înscris în cartea funciară tot, nu 
eram în situația de acum. Am traversat 50 de ani de comunism în care nu s-a pus 
problema, ci dacă s-a hotărât: acolo vreau să se facă ceva, s-a arătat cu degetul și 
s-a făcut între timp legislația a suferit modificări și suntem într-o situație. Noi ce 
vrem? Vrem să aducem bani pentru Timișoara să facem lucruri bune pentru 
orașul nostru? Sau vrem să ne cramponăm de tot felul de, ca să aducem critici, 
cui? Cine e responsabil că nu sunt rezolvate aceste probleme? Are cineva 
pretenția ca în câțiva ani cineva să poată face toate măsurătorile din oraș? Pe 
măsură ce apare un proiect, facem și cât putem pe lângă facem de asemenea. 
Punctul 8 e în aceeași situație, se face prima înscriere.  
Dna. CHINDRIȘ: Da sunt proiecte importante pentru oraș, dar azi ați convocat 
consiliul pentru o ședință de îndată.  
Dl. PRIMAR: Credeți că luați vreun vot dacă mergeți pe candidatură 
uninominală? Dacă spuneți că nu vreți să votați proiecte de acest gen? De la o 
ședință de îndată.  Poate nici din familie.  
Dl. ORZA: Normal trebuia să fie o ședință extraordinară dar nu a avut cine să 
semneze convocarea ședinței, din executiv.  Că a zis că nu are mandat dl. 
Kristof. Trebuie să respectăm aceste lucruri, pentru că unele supărări sunt 
justificate. De multe ori au apărut proiecte care nu erau ....mai ales că e câte o 
ședință pe săptămână. Cu toate acestea, tot nu ajung materialele la timp.  Una 
din cauze e că ați fost permisiv cu direcțiile din aparatul de specialitate, s-au 
obișnuit cu lucrurile acestea, au profitat de bunăvoința dvs că nu-i trageți de 
hățuri și și-au permis să vină pentru că au știut că dvs forțați cumva urgența 
indiferent de ce zice Legea 215 și le-au adus în continuare când au considerat. 
Vin în plen și le aduc cu o lejeritate nonșalantă.  
Dl. PRIMAR: S-a întâmplat asta în destule rânduri, asta e, asum, s-a întâmplat 
când ar fi trebuit să fie mai din timp făcute lucrurile și nu au fost făcute, că asta 
e armata cu care eu trebuie să duc bătălii nu am alta. Și o duc cu cea pe care o 
am dar azi, sunt de acord cu dvs. au fost situații când aparatul, dacă-și făcea 
datoria nu eram nevoit să vă rog, să fac negocieri corecte legale, toate le-am 
suportat eu și am făcut-o pentru Timișoara. Dar azi nu e vorba de așa ceva. De 
îndată și au fost gata măsurătorile. Și totul e pregătit pentru supunere la vot, au 
fost puse pe ordinea de zi. Nu s-a putut mai repede aici.  



Dl. ORZA: Gândiți-vă că dacă era un Prefect mai altfel avea motive să atace 
hotărâri în contencios.  Uitați-vă în sală, câți șefi de servicii sunt în sală? E dl. 
Chiș că are proiect.  Ar trebui să fie toți din respect pentru dvs. și pentru noi. 
Dacă ar veni materialele la timp multe din blocaje nu ar mai fi.  
Dl. PRIMAR:  E dna. Purdea, dl. Răvășilă.  Eu fac apel să alegem răul cel mai 
mic. Realitatea ne obligă să apelăm la acest mod de lucru. Cine pune în față 
interesul acestui oraș, trece peste niște lucruri chiar dacă are dreptate, în toate 
criticile iar în final votează.  Cine găsește nod în papură evident găsește. Cine 
pune în prim plan interesele acestui oraș critică dar votează pentru binele acestui 
oraș. Retrag toate celelalte proiecte care necesitau 18 voturi. Îmi exprim gustul 
amar pentru că nu au venit toți consilierii. Noi nu aplicăm același comportament 
la Consiliul Județean.  Dar dăm și noi înapoi.  
Dl. ORZA:  Am avut perioade când picau proiectele fiindcă nu se vede bine 
scrisul pe hârtie. Acum e bine.  
Cu acestea declar inchisa sedinta de astazi a Consiliului Local si va multumesc 
pentru participare. 
 

 

 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA       P.SECRETAR 
 
Cons.  ADRIAN ORZA                          Jr. CAIUS SULI 
 


