ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Incheiat azi 27.03.2019 cu ocazia sedintei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara
Preşedinte de şedinţă – Viceprimar Dan Diaconu
Din cei 27 de consilieri au fost prezenţi 21;
Au absentat: Marius Dugulescu, Octavian Mazilu, Dan Idolu, Imre Farkas,
Elena Sipos;
Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU,
domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si doamna
secretar Simona Dragoi;
ORDINEA DE ZI:
Anexă
La Dispoziţia nr.367
Din data 22.03.2019
1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data
de 19.03.2019.
2. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Ambasador Cultural al
Municipiului Timișoara” domnului Ștefan Popa Popa`s.
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de împrumut de folosință –
comodat nr.3/14.04.2014 încheiat cu Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia
Ortodoxă Română a Timișoarei și modificarea obiectului contractului.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Contractelor de administrare în
regim silvic, a fondului forestier proprietate a Municipiului Timișoara, între
Municipiul Timișoara și Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică
Timiș prin Ocolul Silvic Timișoara, respectiv Ocolului Silvic Ana Lugojana.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei
imobilului situat în Timişoara str.Lacului cu nr. top.26950/1/1/2 înscris în CF
nr.411887 Timişoara de la 1944 mp. la 1789 mp. şi a imobilului cu nr. top.
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441/2,392/27/1,440/2,439/1/3 înscris în CF nr.410100 Timişoara, de la 12584 mp.
la 12376 mp.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal ierarhizat după punctaj al
solicitanţilor de teren conform Legii nr.15/2003 şi a atribuirii parcelelor validate
conform H.C.L.M.T. nr.20 din 29.01.2019.
7. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului de la parterul căminului
internat al fostului Colegiu Tehnic ”Ion Mincu” din Timișoara, și a terenului de
acces situat în Str. Franz Listz nr.3 precum și atribuirea prin închiriere directă
către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș.
8. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației și atribuirea în folosință gratuită
pentru o perioadă de 1 an a spațiului în suprafață de 735 mp al Liceului Tehnologic
(fost Colegiu Tehnic) ”Dimitrie Leonida”, situat în Timișoara, str. Dunărea nr.9,
aflat în proprietatea publică a Municipiului Timișoara, pentru desfășurarea
activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Timiș.
9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune la înstrăinarea
imobilului – Casa S+P+2E din Timișoara, strada Caragiale nr.1, evidențiat în CF
nr. 403742, nr. cadastral 403742-C1(provenit din CF vechi nr. 17843, nr.
topografic 6877), la prețul de vânzare de 600.000 euro.
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea
Contractului de închiriere nr.
1513/28.01.2008 încheiat cu S.C. D.G.M. Group S.R.L.
11. Proiect de hotărâre privind
prelungirea Contractului de închiriere nr.
1594/26.04.2016 încheiate cu Partidul Mișcarea Populară Timiș.
12. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 1 an a
Contractului de închiriere nr. 9/1998 încheiat cu Biblioteca Județeană Timiș,
pentru spațiul situat în Timișoara, str. Calea Sever Bocu, nr.44/A.
13. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a
Contractului de închiriere nr. 1061/19.05.2000, încheiat cu Societatea Cooperativa
Igiena.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de partener, a
Municipiului Timișoara la proiectul intitulat ”emPOWERing the informal”, proiect
strategic în domeniul tineretului, nr. 2018 – 3 – RO01 – KA205-061362.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către
Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de
administrație la Horticultura SA și Societatea de Transport Public Timișoara SA.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019, în
vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din
proprietatea privată a Municipiului Timișoara.
17. Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului BERE SEMEREDI ADRIAN –
Directorul Direcției de Mediu, cu domnul CORAȘ DANIEL MARIUS - Șef
Birou Salubrizare, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș.

2

18. Adresa nr. SC2019 – 1688/19.03.2019 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări
Diverse II Vest privind componența Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și
a Comisiei de contestații.
19. Adresa nr.SC2019 – 3762/15.02.2019 a dl. Crișan Radu și dna. Crișan Constanța
Maria privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local
nr. 834/20.12.2018 – privind 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.
20. Adresa nr.SC2019 – 5378/05.03.2019 a Asociației de proprietari din Timișoara,
Bv. Regele Carol 1, nr. 10 privind plângerea prealabilă formulată împotriva
Hotărârii Consiliului Local nr. 742/20.12.2018 – privind majorarea în anul 2019 a
impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Bv. Regele Carol 1,
nr.10 , ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.
21. Adresa nr.SC2019 – 3562/14.02.2019 a dl. Steigaszner Alexandru Ionel privind
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
725/20.12.2018 – 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 Hotărârii Consiliului Local nr.
266/20.12.2016, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2017.
22. Adresa nr.SC2019 – 4886/27.02.2019 a dna. Onete Odeta privind plângerea
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 –
privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului
Timișoara.
23. Adresa nr.SC2019 – 4739/26.02.2019 a dl. Damian Dorel-Adrian-Corneliu privind
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
817/20.12.2018 – privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru
imobilul situat în Timișoara, Str. Pestalozzi, nr.2, ca urmare a constatării stării
tehnice neîngrijite.
24. Adresa nr.SC2019 – 4742/26.02.2019 a dl. Ilisei Vasile Cornel, dl.Odor Dumitru,
dna. Ilisei Florentina privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii
Consiliului Local nr. 787/20.12.2018 – privind majorarea în anul 2019 a
impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Traian, nr.3, ca
urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.
25. Adresa nr.SC2019 – 4357/22.02.2019 a dna. Onu Laila, dna. Corneanu Eugenia,
dl. Visoiu Aristotel, dl. Visoiu Dagmar, dl. Robas Petru, dna. Robas Emanuela
Corina privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului
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Local nr. 812/20.12.2018 – privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri
pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 6, ca urmare a constatării
stării tehnice neîngrijite.
26. Adresa nr.SC2019 – 4568/25.02.2019 a dna. Secoșianu Hortensia, dna. Cătuna
Ligia Alina privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului
Local nr. 758/20.12.2018 – privind 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.
27. Adresa nr.SC2019 – 4563/25.02.2019 a numiților Ardelean Iura-Raul, Tecar Ioan,
Constantinescu Amalia Cristina, Arambașa Jena, Pordea Iulia, Belehuz Valeria
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
740/20.12.2018 – privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru
imobilul situat în Timișoara, Str. Brașov, nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice
neîngrijite.
28. Adresa nr.SC2019 – 6025/12.03.2019 a SC LA DUCA SRL privind plângerea
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 655/20.12.2018 –
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul
2019.
29. Adresa nr. RE2019- 357/13.03.2019 a dl. Pleș Teodor Alexandru privind plângerea
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 63/26.02.2013 –
privind aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a
autovehiculelor în Municipiul Timisoara şi aprobarea tarifelor de parcare.
30. Adresa nr.SC2019 – 5274/04.03.2019 a dl. Șerban Octavian Mihai privind
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
177/07.04.2015 – privind declararea terenurilor aparținând Municipiului Timișoara
ca fiind de interes public local.
31. Adresa nr.SC2019 – 3775/15.02.2019 a dl. Serdean Mugur Lucian privind
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
707/20.12..2018 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici ai proiectului ”Monitorizare video a unei porțiuni a canalului
Bega și a unei părți a zonei centrale a Municipiului Timișoara”.
32. Raportul Anual privind Starea economică, socială și de mediu a Municipiului
Timișoara pentru anul 2018 , înregistrat cu nr. SC2019 – 6714/10.03.2019.
33. Informarea nr.SC2019 – 6983/21.03.2019 privind modul de aducere la îndeplinire
a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara adoptate în semestrul II
al anului 2018.
34. Raportul de activitate al domnului Viceprimar Dan Diaconu privind deplasarea la
Mulhouse, în Franța, în perioada 12-14 februarie 2019.
35. Interpelările consilierilor locali.
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Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul
Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu.
ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 27.03.2019
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 614/23.11.2018 privind
aprobarea cererii de finanțare ” Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul
rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș
nr.20”, cod smis 121249 și a cheltuielilor aferente.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
13/11.01.2019 privind aprobarea cererii de finanțare ”Imbunătățirea eficienței
energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe
str. Luminița Boțoc nr.2, Luminița Boțoc nr.4, Martir Dumitru Jugănaru nr.13, str.
Vasile Lucaciu nr.18”, SMIS 120790 și a cheltuielilor aferente.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
32/23.02.2018 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.Luminița Boțoc, nr.2”,
modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/11.01.2019.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
33/23.02.2018 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.Luminița Boțoc, nr.4”,
modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.9/11.01.2019.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
34/23.02.2018 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. Martir Dumitru
Jugănaru, nr.13”, modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.10/11.01.2019.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
35/23.02.2018 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. Vasile Lucaci, nr.18”,
modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.11/11.01.2019.
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7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
61/23.02.2018 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. Arieș, nr.20”,
modificat prin Hotărârea Consiliului Local nr.617/23.11.2018.

DL. DIACONU: Bună ziua! Să începem ședința.
D-NA ȚUNDREA: Domnule președinte, aș avea o rugăminte: am văzut că pe lista
suplimentară este un punct cu 18 voturi. Rugămintea mea este să îl luați cu
prioritate, dacă se poate, eu la ora cinci mă voi retrage, întrucât am o întâlnire.
DL. DIACONU: Așa vom face. Astăzi voi conduce eu ședința, în lipsa celor doi
membrii U.D.M.R. Sunt înlocuitor. Avem pe ordinea de zi un număr de 35 de
puncte și o anexă la ordinea de zi de 8 puncte.
Supun la vot includerea punctelor de pe anexă în ordinea de zi:Deschid sesiunea de
vot:
-20 voturi pentru
Supun la vot ordinea de zi integrală:Deschid sesiunea de vot:
-19 voturi pentru
La sugestia d-voastră, vom face o modificare a ordinei punctelor aflate pe ordinea
de zi, astfel că proiectul nr.8 de pe anexa la ordinea de zi va fi proiectul nr.2 pe
ordinea de zi propriu-zisă.
PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI
Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din
data de 19.03.2019
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
- 21 de voturi pentru
PUNCTUL 8 ANEXA
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită cu contract de
comodat a spațiului situat în imobilul din Timișoara, str. Vasile Alecsandri
nr.1 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Alianța Vestului (AVE)
DL.ORZA: Am o întrebare: Celelalte orașe dau și ele spațiul?
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DL.PRIMAR: Vă explic cum stau lucrurile: Noi am avut o discuție la care, în final
s-a convenit că sediul va fi la Timișoara în spațiul pe care eu l-am prezentat
colegilor și care face obiectul acestei hotărâri. Pentru acest spațiu eu am transmis
informațiile pentru a se conveni și am dat și extrasul de C.F.,suprafața, topologia,
toate datele spațiului.
DL.ORZA: Am senzația că mai mult noi vorbim de asociația asta decît ceilalți.
Problema cu gratuitățile, am înțeles că numai la noi este, pentru cetățeni, nu și în
Arad.
DL.PRIMAR: Ei n-au făcut încă, spun să o înregistrăm juridic mai întâi. Toată
lumea este foarte interesată, noi ne-am mai întâlnit între timp, dar nu am vrut să
facem vâlvă mediatică. Nici nu am anunțat că ne-am întâlnit, nu acesta este scopul.
Așa scrie și în Statut, când vom veni cu documentele la aprobare, veți vedea,
conducerea este rotativă, totul este convenit și în scurtă vreme se va veni la
aprobare în toate consiliile locale cu actul constitutiv și cu Statutul care vor fi de
Asociație de Dezvoltare Intercomunitară.
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
-18 voturi pentru
- 2 abtineri
PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de ”Ambasador Cultural al
Municipiului Timișoara” domnului Ștefan Popa Popa`s
DL.PRIMAR: Trebuie să spun câteva cuvinte: personalități ca Ștefan Popa
Popa`s, trebuie să fie girate, este bine că nu este ceva imperativ venit de undeva, ci
de la noi a plecat, e bine să fie ambasadori culturali ai orașului, nu ai asociației, că
are altă treabă, nu se aprobă în Consiliul Local. Asociația are o anumită durată de
existență și trebuie să implementeze un proiect foarte clar definit, dar orașul este
bine să aibă ambasadori culturali. Când vom face și înmânarea însemnelor
respective, vom prezenta și ultimele realizări ale dumnealui, fiind și într-o misiune
în străinătate. În timp record, a făcut niște albume cu Timișoara excepționale, un
filmuleț cu orașul, toate din proprie inițiativă. Am fost efectiv impresionat. Are
toată disponibilitatea să aducă mari servicii de promovare a orașului nostru în
locurile în care merge, de cel mai înalt nivel.
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
21 de voturi pentru
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PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de împrumut de
folosință – comodat nr.3/14.04.2014 încheiat cu Mitropolia Banatului –
Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei și modificarea obiectului
contractului
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
21 de voturi pentru

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre
privind aprobarea încheierii Contractelor de
administrare în regim silvic, a fondului forestier proprietate a Municipiului
Timișoara, între Municipiul Timișoara și Regia Națională a Pădurilor –
Romsilva, Direcția Silvică Timiș prin Ocolul Silvic Timișoara, respectiv
Ocolului Silvic Ana Lugojana
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
20 de voturi pentru

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de rectificare a suprafeţei
imobilului situat în Timişoara str.Lacului cu nr. top.26950/1/1/2 înscris în CF
nr.411887 Timişoara de la 1944 mp. la 1789 mp. şi a imobilului cu nr. top.
441/2,392/27/1,440/2,439/1/3 înscris în CF nr.410100 Timişoara, de la 12584
mp. la 12376 mp
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
20 de voturi pentru
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PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea tabelului nominal ierarhizat după

punctaj al solicitanţilor de teren conform Legii nr.15/2003 şi a atribuirii
parcelelor validate conform H.C.L.M.T. nr.20 din 29.01.2019
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
19 voturi pentru

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI
8.Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației spațiului de la parterul
căminului internat al fostului Colegiu Tehnic ”Ion Mincu” din Timișoara, și a
terenului de acces situat în Str. Franz Listz nr.3 precum și atribuirea prin
închiriere directă către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului Timiș
DL.PRIMAR: Proiectul s-a făcut în mod greșit în ceea ce privește tariful de
închiriere către o instituție care ați văzut ce reprezintă, Direcția Generală de
Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Noi nu avem abordări strict
mercantile, ele sunt în raport ce cei care se ocupă de afaceri și atunci și de pe
poziția noastră privim lucrurile prin prisma afacerii care se realizează.Când este
vorba despre instituții ale statului, inclusiv de poliție, de Inspectoratul Școlar,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului sau de instituții ale
partenerilor noștri, Consiliul Județean, suntem deschiși. Vă rog să amendați
proiectul în această privință, a existat o eroare strecurată la nivelul comisiei care a
întocmit proiectul cu acel tarif de închiriere absolut inacceptabil.
DNA. POPOVICI: Domnule presedinte, as dori sa fac un amendament la acest punct.
Tinand cont ca alte institutii ale statului, asa cum a precizat si domnul Primar, Politia
romana, inclusiv fundatii au primit in folosinta gratuita spatiile in care isi desfasoara
activitatea amendamentul propus de mine este acela de atribuire in folosinta gratuita a
spatiului si a terenului despre care se face vorbire in proiectul de hotarare catre Directia
Generala de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului Timis. Tinand cont, asa cum a spus
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si domnul Primar, de caracterul special al acestei institutii, un caracter absolut delicat,
cred ca toata lumea va fi de acord in aceasta directie.
Deci, amendamentul propus este de atribuire in folosinta gratuita a spatiului si a
terenului respectiv catre Directia Judeteana de Asistenta Sociala si Protectie a Copilului.
DL. DIACONU: Multumesc! Mai tehnic inseamna articolul 2 se elimina si articolul 3
“se aproba atribuirea in folosinta gratuita a spatiului, terenului” si asa mai departe.
Contractul de comodat isi va produce efectul, deci contractul de inchiriere e inclocuit cu
contract de comodat.
Supun la vot amendamentul. Deschid sesiunea de vot.
- 21 voturi pentru
Supun la vot proiectul in ansamblu. Deschid sesiunea de vot.
- 21 voturi pentru

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind schimbarea destinației și atribuirea în folosință
gratuită pentru o perioadă de 1 an a spațiului în suprafață de 735 mp al Liceului
Tehnologic (fost Colegiu Tehnic) ”Dimitrie Leonida”, situat în Timișoara, str.
Dunărea nr.9, aflat în proprietatea publică a Municipiului Timișoara, pentru
desfășurarea activității Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională
Timiș.
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.
- 21 voturi pentru
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind
neexercitarea dreptului de preemțiune la
înstrăinarea imobilului – Casa S+P+2E din Timișoara, strada Caragiale nr.1,
evidențiat în CF nr. 403742, nr. cadastral 403742-C1(provenit din CF vechi nr.
17843, nr. topografic 6877), la prețul de vânzare de 600.000 euro.
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.
- 20 voturi pentru
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind prelungirea
Contractului de închiriere nr.
1513/28.01.2008 încheiat cu S.C. D.G.M. Group S.R.L.
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DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.
DL. LULCIUC: Domnul presedinte, daca imi permiteti, am avut o discutie in Comisia
numarul 3 despre aceste contracte si ele in continuare vin fara sume. Nu este precizata
suma nici macar in contractul initial semnat inainte de 2013.
DL. DIACONU: Poate cineva sa ne raspunda acest lucru. Deci contractul initial nu are
suma?
DL. PRIMAR: Contractul initial are suma, dar nu vi l-a prezentat, sau cum? Ca sa
inteleg. Cine este prezent pentru a da explicatii la aceste proiecte? Domnul Boncea. Este
microfon.
Este vreo urgenta? Ca il retrag si il votam cand e totul ca la carte. Expira in perioada
asta si nu-l mai putem prelungi? Pana la urmatoarea sedinta? Nu expira? Eu vreau sa se
voteze cu constiinta impacata. Sa nu cream probleme. Mai bine va informati, sarim peste
el, va informati cat e tariful si ramane astazi la vot daca cumva se iese din perioada de
valabilitate, ca nu poti prelungi ceva ce e expirat. Deci a fost depus in termen si atunci
putem sa il retragem, atunci in retragem cel mai bine si va fi pe ordinea de zi. Stimati
colegi, semnalati-mi si mie mai devreme, nu in plen, ca daca ati stiut cand a fost comisia
ca se intampla asa trebuia sa imi spuneti imediat dupa.
DL. DIACONU: Am citit si eu acum contractul si in contract se spune conform fisei de
calcul a chiriei si intr-adevar la Comisie ar trebui sa fie prezentata fisa respectiva de
calcul.
DL. PRIMAR: Obligatoriu. Il retrag de pe ordinea de zi.
DL. CALDARARU: Pe viitor ar trebui sa avem si vechea suma si cea propusa, ca sa
facem o evaluare sa vedem despre ce este vorba.
DL. PRIMAR: Sigur, chiar daca se pastreaza suma, dar e bine, suma veche, suma noua.
Suma noua poate fi egala cu cea veche. Retrag proiectul, da?
DL. DIACONU: E o discutie mai lunga. Ma uitam acum la termenul contractului, asta
poate fi prelungit la nesfarsit, fara nici o renegociere. Asa erau contractele atunci.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind
prelungirea Contractului de închiriere nr.
1594/26.04.2016 încheiate cu Partidul Mișcarea Populară Timiș.
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.
- 20 voturi pentru
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PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 1 an a
Contractului de închiriere nr. 9/1998 încheiat cu Biblioteca Județeană Timiș, pentru
spațiul situat în Timișoara, str. Calea Sever Bocu, nr.44/A.
DL. ORZA: Stiti ce nelamurire am ? La institutii din astea gen Biblioteca Judeteana pe 1
an, adica mi se pare ca ne chinuim si noi ca Primarie sa tot facem hartoage pentru chestia
asta plus ca repet e biblioteca, adica cred ca au si ei nevoie de contracte pe o perioada de
3, 5 ani. Sigur ca au investit in functie de banii pe care i-au avut, dar mi se pare mult prea
putin.
REPREZENTANT DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA: Buna ziua! Sunt de la
Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, avem si noi sediul in Clea Sever
Bocu nr 44 A si am trimis mai multe adrese catre Primaria Municipiului Timisoara, catre
domnul Viceprimar si catre dvs domnule Primar in care va solicitam atribuirea acelui
spatiu pe care se afla Biblioteca Judeteana noua, pentru ca s-a despus de catre Directie un
proiect la finele anului trecut si am trecut de etapele preliminare de evaluare si am inteles
ca s-a atribuit. Multumec!
DL. RAVASILA: In comisie s-a luat hotararea sa se faca pe 1 an de zile cu clauza
speciala de eliberare in 30 de zile a spatiului in momentul in care se declara proiectul
eligibil.
DL. PRIMAR: Asta este explicatia. Eu am avut si eu o discutie cu domnul Director al
Bibliotecii Judetene si repara anumite spatii in care isi desfasoara activitatea. Pentru unul
din ele noi nu putem decat pe 5 ani sa dam in momentul de fata, pentru ca asa e avizul de
la Ministerul Educatiei, ca e un spatiu ce tine si de invatatamnt, iar la 10 ani sa poata sa si
investeasca acolo ceva, nu cu titlu de investitie, de reparatie mai de anvergura, dar este
firesc sa aiba retineri sa isi cheltuiasca bani pana nu au certitudinea ca folosesc rezultatul
amenajarilor pe o perioada mai lunga. Sigur ca vrem sa ajutam si ii vom ajuta, dar aici
este situatia care v-a fost prezentata.
DL. ORZA: Teoretic si centru de zi, ca avem acolo tot pe spatiul Bibliotecii Judetene s-a
facut, ei ramanand cu partea asta care intr-adevar, am intrat acolo, e deplorabil cum arata
inauntru, dar daca accepta sa il paraseasca sa se mute in alta parte, atunci e ok.
DL. PRIMAR: Asta este situatia, ati inteles,da?
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.
- 21 voturi pentru
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PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a
Contractului de închiriere nr. 1061/19.05.2000, încheiat cu Societatea Cooperativa
Igiena.
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.
- 19 voturi pentru
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării în calitate de partener, a
Municipiului Timișoara la proiectul intitulat ”emPOWERing the informal”, proiect
strategic în domeniul tineretului, nr. 2018 – 3 – RO01 – KA205-061362.
DNA. CHINDRIS: Domnule presedinte, daca ne puteti da mai multe informatii in
legatura cu acest proiect?
DL. DIACONU: Este un proiect pe care l-am depus in parteneriat cu Fundatia Judeteana
pentru Tineret, suma nu este foarte mare ce revine Primariei, dar e dedicat legitimarii si
sprijinirii lucrurilor informale de tineri. Nu e ceva asociat in cadrul asociatiilor
neguvernamentale. Tineri care au idei, care au proiecte si care nu sunt inscrisi intr-o
asociatie negurmanetala. Proiectul e cu parteneri din 5 sau 6 tari si este pe Erasmus.
DNA. CHINDRIS: Si ce actiuni se vor face?
DL. DIACONU: Daca nu ma insel este o strategie, sunt niste spatii, se amenajeaza, de
tip centru pentru tineret, dar pentru lucruri informale. Nu e un proiect foarte mare, 200 si
ceva de mii de euro in total, din care partea noastra e ceva mai mica.
DL. PRIMAR: Fundatia pentru Tineret face treaba buna si noi sprijinim initiativele lor,
intram in parteneriat atunci cand ne propun pentru ca intotdeauna au facut treaba foarte
buna.
DL. DIACONU: Noi am aplicat, sunt fonduri europene. E un program Erasmus, noi
suntem parteneri, avem o parte din buget, fundatia are alta parte din buget si toti ceilalti.
DL. PRIMAR: Merge pe 350 la noi, este pe fonduri europene, cum a spus domnul
Viceprimar. Cofinantare si de la noi si de la ei.
DL. DIACONU: Noi primim bani prin proiect, nu dam. Suntem parteneri primitori sa
spun asa.
- 17 voturi pentru
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Rapoartelor finale, întocmite de către
Comisia de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul consiliilor de
administrație la Horticultura SA și Societatea de Transport Public Timișoara SA.
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DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.
- 19 voturi pentru
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorități pentru anul 2019, în
vederea repartizării unei locuințe din fondul locativ de stat, locuință socială sau din
proprietatea privată a Municipiului Timișoara.
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.
- 20 voturi pentru
PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind înlocuirea domnului BERE SEMEREDI ADRIAN –
Directorul Direcției de Mediu, cu domnul CORAȘ DANIEL MARIUS - Șef Birou
Salubrizare, ca reprezentant în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Deșeuri Timiș.
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.
- 20 voturi pentru
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI
Adresa nr. SC2019 – 1688/19.03.2019 a Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse
II Vest privind componența Comisiei pentru vânzarea spațiilor medicale și a
Comisiei de contestații.
DL. DIACONU: Inteleg ca avem de nominalizat un consilier. Un singur consilier. Va rog
sa faceti propuneri.
DNA. SECRETAR: Avand in vedere faptul ca domnul Ion Ardeal Ieremia a avut
calitatea de membru supleant in Comisia de Contestatii si dumnealui nu mai face parte din
Consiliul Local este necesara nominalizarea unei alte persoane pentru a modifica
dispozitia emisa de domnul Primar pentru aceasta comisie.
D-NA POPOVICI: Din partea grupului PSD o propun pe d-ra Andra Bloțiu.
DL. DIACONU: Deschid procedura de vot pentru această propunere.
DL. GRIGOROIU: Și din partea grupului PNl aș dori să îl nominalizez pe dl. Ciprian
Mihok.
DL. DIACONU: Este o singură persoană și e vorba de un membru supleant în comisia
de contestații, nici măcar în comisia de atribuire.
Procedura de vot este încă deschisă:
- 14 voturi pentru
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PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI
Adresa nr.SC2019 – 3762/15.02.2019 a dl. Crișan Radu și dna. Crișan Constanța
Maria privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local
nr. 834/20.12.2018 – privind 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

-

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
15 voturi pentru

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI
Adresa nr.SC2019 – 5378/05.03.2019 a Asociației de proprietari din Timișoara, Bv.
Regele Carol 1, nr. 10 privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii
Consiliului Local nr. 742/20.12.2018 – privind majorarea în anul 2019 a impozitului
pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Bv. Regele Carol 1, nr.10 , ca urmare
a constatării stării tehnice neîngrijite

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
19 voturi pentru

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI
Adresa nr.SC2019 – 3562/14.02.2019 a dl. Steigaszner Alexandru Ionel privind
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
725/20.12.2018 – 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 Hotărârii Consiliului Local nr. 266/20.12.2016,
modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 314/2017

-

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
14 voturi pentru
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PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI
Adresa nr.SC2019 – 4886/27.02.2019 a dna. Onete Odeta privind plângerea
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 371/30.10.2007 –
privind constatarea și sancționarea contravențiilor pe teritoriul Municipiului
Timișoara

-

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
14 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI
Adresa nr.SC2019 – 4739/26.02.2019 a dl. Damian Dorel-Adrian-Corneliu privind
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
817/20.12.2018 – privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru
imobilul situat în Timișoara, Str. Pestalozzi, nr.2, ca urmare a constatării stării
tehnice neîngrijite
-

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
15 voturi pentru

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI
Adresa nr.SC2019 – 4742/26.02.2019 a dl. Ilisei Vasile Cornel, dl.Odor Dumitru,
dna. Ilisei Florentina privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii
Consiliului Local nr. 787/20.12.2018 – privind majorarea în anul 2019 a impozitului
pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Piața Traian, nr.3, ca urmare a
constatării stării tehnice neîngrijite
-

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
15 voturi pentru

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI
Adresa nr.SC2019 – 4357/22.02.2019 a dna. Onu Laila, dna. Corneanu Eugenia, dl.
Visoiu Aristotel, dl. Visoiu Dagmar, dl. Robas Petru, dna. Robas Emanuela Corina
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
16

812/20.12.2018 – privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru
imobilul situat în Timișoara, Piața Victoriei, nr. 6, ca urmare a constatării stării
tehnice neîngrijite
DL. PRIMAR: Tocmai mi s-a adus la cunoștință că la poziția 25 este clădirea din
Piața Victoriei nr. 6, singura la care s-au făcut lucrări, acoperișul este déjà făcut și tocmai
s-a eliberat și autorizația de construcție pentru intervenția la clădire. Chiar sunt singurii
care s-au mișcat. Prin urmare cred că a fost un exces de zel, ca cei care au făcut un prim
pas și sunt pregătiți să îl facă pe al doilea să fie puși la plată. Cred că trebuie să dăm și un
exemplu de deschidere, noi nu vrem să luăm banii oamenilor, îi luăm de la cei care ne
obligă să îi luăm pentru că nu răspund solicitărilor noastre de a-și face intervențiile. Dacă
îmi confirmați că este vorba despre numărul 6, atunci eu consider că trebuie retrasă acea
hotărâre. Dvs. votați cum considerați, nu știu cum facem ca mecanism, dar eu zic că
oamenii au dreptate.
DL. ORZA: Eu sunt de acord cu principiul, am zis și când s-a venit cu propunerea
aceasta de supraimpozitare, că trebuie să îi încurajăm pe cei care arată bună credință.
Atnci ați fost foarte vehement.
DL. PRIMAR: Și acum sunt vehement.
DL. ORZA: Nu, atunci ați fost vehement și împotriva să îi iertăm pe cei care au
început lucrările, dar nu acesta este subiectul a ceea ce voiam să zic. Ideea e că avem un
proiect de hotărâre și un consilier de-al dvs vine și vă spune la ureche că aici trebuie
schimbat. Ori retragem proiectul și facem altfel, ori așa pe vorbe mi se pare puțin
neserios.
DL. PRIMAR: Mi s-a adus și vă transmit mai departe informațiile. De când este
autorizația de construcție?
D-NA SECRETAR: Ca procedură, hotărârea de consiliu a fost adoptată în 20
decembrie 2018. Urmare a acestei plângeri prealabile, compartimentele inițiatoare ale
proiectului de hotărâre în cauză ar trebui să își confirme faptul că plângerea este
îndreptățită și să propună revocarea acestei hotărâri, urmând ca dvs să aveți pe ordinea de
zi a ședinței următoare un proiect de hotărâre pentru revocarea hotărârii din decembrie.
DL. ORZA: Așa pe vorbe nu e o chestie foarte serioasă.
DL. MOȘIU: Înțeleg că există hârtii. Este de discutat și pe termen lung pentru că nu se
poate ca cineva din piața Victoriei să fi făcut acoperișul, să fi avut autorizație pentru
acoperiș și au investit zeci de mii de euro în acesta și tu să îi tratezi ca și pe toți ceilalți
pentru că au întârziat.
DL. ORZA: Eu sunt perfect de acord, dar eu nu la asta mă refeream. Mă refeream la
faptul că dacă nu s-ar zice vorbele astea care sunt bazate pe realități, noi nu avem o hârtie.
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În mod normal direcția de specialitate care se ocupă de chestia asta la primărie trebuia să
țină cont înainte de a pune pe ordinea de zi lucrurile acestea. Eu la asta mă refer.
DL. MOȘIU: Se poate vedea, că este la doi pași Piața Victoriei.
DL. ORZA: Eu discut despre modul de lucru între noi. De ce se procedează așa?
DL. MOȘIU: ...acest imobil și au constat că e tot neîngrijit și în 27.02.
DL. PRIMAR: Mai este un aspect. În 20 decembrie nu era emisă autorizația de
construcție pentru restul clădirii. Acum este emisă autorizație de construcție pentru
intervenția la restul clădirii și e singura în situația asta. Eu îmi doresc să vină la
următoarea ședință de consiliu, toți cu plângere prealabilă că și-au început lucrările, că au
autorizația de construcție. Aici e mai mult de atât pentru că repet, acoperișul e gata. Să
vină și evident că cu toată lumea procedăm la fel.
DL. ORZA: D-le Primar este vorba despre modul în care lucrăm și cum ni se propune să
lucrăm nu de situația în sine. Întreb si eu. Când a fost autorizația dată? Săptămâna
aceasta?
DL. PRIMAR: E prima dată când vine adresa din partea lor. Noi nu puteam să punem în
discuție decât în urma plângerii prealabile.
DL. ORZA: Au fost proiecte de hotărâri care s-au adus în ziua ședinței. Genul acesta
trebuia să nu mai apară pe listă.
DL. PRIMAR: D-le consilier nu ați înțeles. Acum este prima dată.
DL. MOȘIU: Dvs. ați făcut plângerea săptămâna aceasta, sau cum că nu înțelegem?
D-NA ONU: A fost hotărârea consiliului local în 20 decembrie, mi s-a comunicat mai
târziu și apoia am avut termen de 30 sau 45 de zile să facem plângerile prealabile. Am
făcut plângerea prealabilă în 20 februarie pe care o aveți dvs acum pe ordinea de zi.
DL. ORZA: Înțelegeți că acum o lună s-a făcut plângerea? În mod normal trebuia să o
avem aici analizată. Nu e normal să lucrăm așa. De o lună de zile se știe de cazul acesta.
Trebuia să fie scos de pe listă.
D-NA CHINDRIȘ: Asta este o dovadă clară că aici se ajunge din simplul motiv că nu se
lucrează cu capul în administrația asta, nu se țin ședințele pe comisii. La ultima ședință pe
comisii la care am participat am solicitat ca un reprezentant de la departamentul care avea
subiectul în ședința respectivă, să fie prezent și nu a venit nimeni, ceea ce nu este deloc
normal. Din ce știu, în vechea administrație nu se lucra în halul acesta și uitați rezultatul!
Consilierii PNL tocmai ce au votat un proiect și acum dl. Primar susține că ar fi trebuit
votat invers? Unde este logica?
DL. PRIMAR: Sigur că logica poate fi înțeleasă cu logică, nu poate fi înțeleasă altfel. Nu
știu dacă merită să mai fac efort să explic dacă nu ați priceput nimic, stimată d-ră. Cred că
se atinge o anumită limită.
D-NA CHINDRIȘ: Administrativul nu lucrează conform regulamentului.
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DL. PRIMAR: Dvs. nu pricepeți că s-au schimbat niște lucruri între timp? Nu înțelegeți
că au fost alte priorități decât aceste plângeri? Eu zic să trecem la vot și votează fiecare
după propria conștiință. La dat din gură văd că multă lume e bună, la altceva dacă cer și
niște realizări în spate, liniuță, sau falimentări de firme, sau ajutoare de ici colo ș.a.m.d. În
schimb multă lume e extrem de ocoșă. Nu vreau să mai intru în detalii. D-le președinte de
ședință, supuneți la vot și să voteze fiecare conform conștiinței. Nu pune nimeni presiune
pe nimeni. Fiecare are cobnsștiință și votează conform conștiinței. Eu doar v-am prezentat
cum stau lucrurile.
DL. ORZA: Da d-le Primar, am să votez cu două mâini chestia asta. Este vorba despre
altceva. E vorba că de o lună de zile un cetățean, o asociație, a depus documentația și
totuși a ajuns pe listă chestia asta. Când acum dl. consilier a venit acum și v-a zis la
ureche să spuneți colegilor să nu voteze chestia asta.
DL. PRIMAR: Între timp am avut ședințe de îndată, ședințe cu rgențe care aveau o cu
totul și cu totul altă ordine de zi. Nu veniți unii când sunt ședințe de îndată spunând că
pun și alte lucruri pe ordinea de zi.
Dl. PRIMAR: Nu veniți când sunt ședințe de îndată, unii, că spuneți că se pun și alte lucruri pe
ordinea de zi, deci e ca în povestea cu ba ai șapcă ba n-ai șapcă.
Dl. ORZA: Duceți discuția în altă zonă.
Dl. PRIMAR: Nu o duc de niciun fel eu v-am prezentat o situație. Asta se numește pierdere de
vreme. Ceea ce se întâmplă acum.
Dl. ORZA: Nu a picat din cauza mea niciun proiect de hotărâre. În loc să spuneți că executivul
primăriei e de vină pentru treaba asta, le țineți partea și de aceea de ani de zile vă aduc
materialele târziu. Și dvs găsiți scuze, eu vă înțeleg că încercați să le găsiți scuze.
Dl. PRIMAR: Îi muștruluiesc de multe ori inclusiv în fața dvs. dar acum din data de 22
Februarie, s-au cerut avize pe parcurs s-au cerut controale, alte verificări și au fost ședințe de
îndată sau cu altă ordine de zi. Suntem în altă situație decât cea pe care o invocați dvs.
Dl. ORZA: Ce are asta, ordinea de zi de la ședința trecută, cu faptul că materialul acesta nu
trebuia să fie azi aici?
Dl. PRIMAR: De ce să fie pe ordinea de zi pentru ședința de îndată sau extraordinară? și atunci
dacă era spuneați că v-am chemat pentru ceva urgent, fonduri europene, de ce vă dau altceva?
Mergeți scrieți pe Facebook, faceți ce vreți, dar haideți să nu ne mai pierdem vremea. Avem de
lucru. Recomandarea e să nu se mențină punctul de vedere anterior.
Dl. DIACONU: Plângerea prealabilă nu putea fi decât pe ordinea de zi, că așa se face plângerea
e adresată consiliului local, care spune da, ne menținem hotărârea sau nu. În cazul în care
consiliul spune nu, compartimentele de specialitate trebuie să pregătească pentru plenul următor
un proiect de hotărâre de revocare a hotărârii, pe care-l veți vota la momentul respectiv.
Supun la vot. Da înseamnă menținere, nu înseamnă propunere de revocare. Cine este pentru?
Se numără voturile: - 1 vot pentru menținere


19 voturi pentru revocare
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Dl. PRIMAR: Stimați timișoreni care ați primit înștiințarea că se supraimpozitează clădirile
haideți cât mai repede cu autorizații de construire și noi nu vrem să vă luăm banii pentru bugetul
local ci vrem să vi-i lăsăm să vă reabilitați clădirile dar mișcați-vă!
Dl. DIMECA: Am primit o adresă de la o asociație unde mai puțin de jumătate doresc să facă
cealaltă jumătate nu doresc. Degeaba vrea un cetățean dacă asociația spune nu.
Dl. PRIMAR: Trebuie să se adreseze instanței de judecată, numai ea poate rezolva problema.

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr.SC2019 – 4568/25.02.2019 a dna. Secoșianu Hortensia, dna. Cătuna Ligia Alina
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
758/20.12.2018 – privind 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.
Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?
Se numără voturile: - 16 voturi pentru

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr.SC2019 – 4563/25.02.2019 a numiților Ardelean Iura-Raul, Tecar Ioan,
Constantinescu Amalia Cristina, Arambașa Jena, Pordea Iulia, Belehuz Valeria privind
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 740/20.12.2018 –
privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara,
Str. Brașov, nr.4, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.
Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?
Se numără voturile: 15 voturi pentru

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr.SC2019 – 6025/12.03.2019 a SC LA DUCA SRL privind plângerea prealabilă
formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 655/20.12.2018 – privind stabilirea
impozitelor și taxelor locale în Municipiul Timișoara pentru anul 2019.
Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?
Se numără voturile: 15 voturi pentru
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PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. RE2019- 357/13.03.2019 a dl. Pleș Teodor Alexandru privind plângerea
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 63/26.02.2013 – privind
aprobarea Regulamentului de functionare a sistemului de parcare a autovehiculelor în
Municipiul Timisoara şi aprobarea tarifelor de parcare.
Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?
Se numără voturile: 15 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2019 – 5274/04.03.2019 a dl. Șerban Octavian Mihai privind plângerea
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 177/07.04.2015 – privind
declararea terenurilor aparținând Municipiului Timișoara ca fiind de interes public local.
Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?
Se numără voturile: 15 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr.SC2019 – 3775/15.02.2019 a dl. Serdean Mugur Lucian privind plângerea
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 707/20.12..2018 – privind
aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului
”Monitorizare video a unei porțiuni a canalului Bega și a unei părți a zonei centrale a
Municipiului Timișoara”.
Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?
Se numără voturile: 12 voturi pentru
1 vot împotrivă
3 abțineri
PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI:
Raportul Anual privind Starea economică, socială și de mediu a Municipiului Timișoara
pentru anul 2018 , înregistrat cu nr. SC2019 – 6714/10.03.2019.
Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.
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PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI:
Informarea nr.SC2019 – 6983/21.03.2019 privind modul de aducere la îndeplinire a
Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timișoara adoptate în semestrul II al anului
2018.
Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI:
Raportul de activitate al domnului Viceprimar Dan Diaconu privind deplasarea la
Mulhouse, în Franța, în perioada 12-14 februarie 2019.
Dl. DIACONU: S-a luat la cunoștință.

ANEXA LA ORDINEA DE ZI:
PUNCTUL 1 ANEXĂ:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 614/23.11.2018 privind aprobarea
cererii de finanțare ” Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin
reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20”, cod smis 121249 și a
cheltuielilor aferente.
Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?
Se numără voturile: 19 voturi pentru

PUNCTUL 2 ANEXĂ:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 13/11.01.2019
privind aprobarea cererii de finanțare ”Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul
rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Luminița Boțoc nr.2,
Luminița Boțoc nr.4, Martir Dumitru Jugănaru nr.13, str. Vasile Lucaciu nr.18”, SMIS
120790 și a cheltuielilor aferente.
Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?
Se numără voturile: 18 voturi pentru
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PUNCTUL 3 ANEXĂ:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 32/23.02.2018
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.Luminița Boțoc, nr.2”, modificat prin Hotărârea
Consiliului Local nr.8/11.01.2019.
Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?
Se numără voturile: 18 voturi pentru

PUNCTUL 4 ANEXĂ:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 33/23.02.2018
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.Luminița Boțoc, nr.4”, modificat prin Hotărârea
Consiliului Local nr. 9/11.01.2019.
Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?
Se numără voturile: 17 voturi pentru

PUNCTUL 5 ANEXĂ:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/23.02.2018
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. Martir Dumitru Jugănaru, nr.13”, modificat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.10/11.01.2019.
Dl. DIACONU: Supun la vot.Cine este pentru?
Se numără voturile: 18 voturi pentru

PUNCTUL 6 ANEXĂ:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 35/23.02.2018
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. Vasile Lucaci, nr.18”, modificat prin Hotărârea Consiliului
Local nr.11/11.01.2019.
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Dl. DIACONU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 18 voturi pentru

PUNCTUL 7 ANEXĂ:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/23.02.2018
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. Arieș, nr.20”, modificat prin Hotărârea Consiliului Local
nr.617/23.11.2018.
Dl. DIACONU: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 17 voturi pentru
Vă mulțumesc pentru prezență! O zi bună!

PRESEDINTE DE SEDINTA
Viceprimar DAN DIACONU

SECRETAR,
SIMONA DRAGOI

24

