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     ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  07.05.2019 cu ocazia sedintei extraordinare  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

 Preşedinte de şedinţă – Viceprimar Imre Farkas 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 26; 
 Au absentat:    Ciprian Mihok ; 

    Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, 
domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si p. secretar 
domnul Caius Suli; 
 
 
 
 

   ORDINEA DE ZI: 
 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
23.04.2019. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara pe 
anul 2019. 

3. Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul  public în domeniul privat al 
Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr. 440620 Timișoara și 
aprobarea operațiunii de modificare limita imobile înscrise în CF nr. 440620 – Str. 
Magiuca nr. 2, respectiv CF nr. 427172 – Str. Migdalui nr.1. 

4. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrainarea 
spaţiului cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă ap.8 /II (SAD2) aferent  
imobilului  din Timişoara, strada Dacilor, nr.15, et parter, inscris in CF nr 420244-
C1-U3, nr topo 5636/VIII/II  la preţul de vanzare de  52.300 lei. 

5. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a SAD nr 1, 
SAD nr 2, SAD nr 3, ap nr 4, ap nr 5, SAD nr 6, SAD nr 7, ap nr 8, SAD nr 9,  ap 
nr 10, ap nr 11, ap nr 12, ap nr 13,  situate in Timisoara, str Zugrav Nedelcu , nr. 
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12 , jud Timis,  înscrise în C.F. nr 416584-C1  , la preţul total de de 1.400.000 
euro.  

6. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de împrumut de folosință-
comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala 
Timiș. 

7. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului din 
Timișoara. Str. Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui), nr.24, înscris în Cartea 
Funciară nr. 423716 Timișoara, nr. Top. 395/a/6 în vederea atribuirii în folosință 
gratuită către Fundația Timișoara 89 pentru o perioadă de 10 ani. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai și 
modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea 
Bogdăneștilor” și a cheltuielilor legate de proiect. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Județul Timiș - Consiliul 
Județean Timiș, Municipiul Timișoara – Consiliul Local al Municipiului Timișoara 
și Instituția Prefectului – Județul Timiș. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
Ministerul Energiei, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul 
Timișoara – Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului – 
Județul Timiș. 

11. Proiect de hotărâre privind  înființarea Complexului de Servicii pentru Victimele 
Violenței Domestice și Agresori ca urmare a aprobării proiectului cu titlul ”SEVA-
Stop! Eliminăm violența și agresivitatea”, cod SMIS 127586. 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151 din data 
de 03.04.2018 privind actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la 
transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru – ”Zonă 
mixtă – servicii, comerț și locuire”, strada Ofcea nr.18, 20, 22, Timișoara. 

14. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – ”Construire 
supermarket LIDL”, str. Circumvalațiunii nr. 4, Timișoara. 

15. Adresa nr.SC2019 – 9751/18.04.2019  a Curții de Conturi a României privind 
Raportul privind finanțele publice locale ale județului Timiș pe anul 2017. 
 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul 
Municipiului Timișoara – domnul NICOLAE ROBU. 
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PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

1.Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
23.04.2019 
 
DL.FARKAȘ: Deschid sesiunea de vot: 

- 22 de voturi pentru 
- 1 abținere 

 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timișoara 
pe anul 2019. 
 
DL.DIACONU: Sunt câteva amendamente din partea Executivului:  

1. Propunem suplimentarea la capitolul 67.02 “Cultură, recreere și religie”, subcap. 
67.02.03.30 “Alte servicii culturale” a Programului de dezvoltare cu suma de 429 mii lei 
pentru obiectivul “Monument al Revoluției din Decembrie 1989”, Timișoara, cu ocazia 
împlinirii a 30 de ani de la revoluție și diminuarea cu aceeași sumă din secțiunea de 
funcționare din capitolul 70.02.50 “Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și 
dezvoltării comunale”  
DL.FARKAȘ: Ascultăm amendamentele domnului viceprimar sau le votăm pe fiecare 
separat? 
 
Supun la vot primul amendament: 
Deschid sesiunea de vot: 
-15 voturi pentru 
-9 abțineri 
 
DL.DIACONU: Amendamentul nr.2: 
 
Având în vedere solicitarea Teatrului Maghiar de Stat Csiki Gergely, se propune 
suplimentarea la titlul 2 –Bunuri și Servicii, în suma de 600 mii lei și se diminuează 
aceeași sumă de la Capitolul 70.02.50 –Alte bunuri și servicii în cadrul secțiunii de 
funcționare. 

Având în vedere solicitarea Teatrului German de Stat Timișoara, se propune 
suplimentarea la titlul 2-Bunuri și Servicii, în suma de 100 mii lei și se diminuează 
aceeași suma secțiunea de dezvoltare de la Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
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prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor și a altor studii aferente 
obiectivelor de investiții – 84.02.03.03 Străzi.  

 
DL.IDOLU: Cu toată răbdarea și înțelegerea și simpatia, acesta este un mod de 

prezentare a amendamentelor la buget? 
DL.DIACONU: Da. 
D-NA CHINDRIȘ: Cum a intrat azi în ședință bugetul, când în Comisia economică, 
buget, finanțe, nu a fost? Am raportul de avizare și sunt doar două semnături. Trebuie să 
fie minim trei semnături. Când s-a anunțat comisia vineri, nu a fost pe ordinea de zi 
bugetul. Nu am știut că intră bugetul vineri. Și altă comisie nu s-a organizat între timp. 
DL.IDOLU: Nu s-a discutat, s-au semnat niște documente fără a fi citite. 
D-NA CHINDRIȘ: Vreau să știu dacă este în regulă, fiindcă am niște amendamente de 
făcut la buget. Este legal bugetul introdus în plenul de astăzi sau nu? 
DL.IDOLU: Poate să își asume cineva care nu a fost prezent la comisii și nu au fost, să 
semneze acum? 
D-NA CHINDRIȘ: Eu nu am de gând să semnez așa ceva, nici d-na Popovici nu cred că 
va semna așa ceva. 
DL.PRIMAR: Știu că v-ați constituit acum, consolidat în grupul împotriva Timișoarei și 
evident că faceți tot ce vă stă în putință să blocați bugetul. Ați mai făcut asta și în urmă cu 
patru ani și l-ați dat afară pe d-nul Stoia pentru că a votat bugetul atunci, ajutând 
municipiul Timișoara să ducă la bun sfârșit toate proiectele pe fonduri europene. 
D-NA CHINDRIȘ: Domnule Robu, o întrebare… 
DL.PRIMAR: Nu mă întrerupeți… 
D-NA CHINDRIȘ: Mi-a venit foaia sub nas… 
DL.PRIMAR: Domnișoară, comportați-vă ca o domnișoară, nu ca o țață, vă rog 
frumos… 
D-NA CHINDRIȘ: Și d-voastră purtați-vă ca un primar. 
DL.PRIMAR: Nu mă întrerupeți, păcat că nu avem o cameră să o punem pe d-voastră ca 
să vă vadă orașul în toată splendoarea. Puteți să nu mă întrerupeți, după aceea puteți să 
bateți câmpii cât vreți, ați făcut-o de atâtea ori, o dată în plus ce mai contează? 
D-NA CHINDRIȘ: D-voastră m-ați  întrerupt. 
DL.PRIMAR: Ați terminat, am cerut cuvântul și am intervenit. Puteți să interveniți după 
aceea din nou, dar nu mă întrerupeți. Evident că asta încercați să faceți, de aceea nu se 
întâmplă altceva  decât să stârniți oprobiul public al timișorenilor pentru această conduită 
împotriva Timișoarei. Oameni buni, asta fac aceste partide, PSD și ALDE, atâta pot, să 
facă rău României, iar în plan local să facă rău cât pot Timișoarei. Nu vă merge aici. E 
simplu, să nu te duci la comisie sau să nu semnezi, tocmai ca să poți invoca după aceea în 
ședința de plen că nu ai semnat. 
Domnule președinte de ședință, să mergem înainte cu bugetul, conform procedurilor de 
funcționare a Consiliului Local. 
DL.FARKAȘ: O să îl rog pe domnul Secretar dacă poate să vă răspundă la întrebare. 
DL.ȘULI: Există avize și s-a făcut dezbatere publică. 
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D-NA CHINDRIȘ: Știu că a fost dezbatere publică. Să înțeleg că vom vota bugetul 
orașului Timișoara fără ca acesta să fi fost trecut prin comisia economică? 
DL.IDOLU: Haideți să lăsăm pe d-nul Primar să își ducă până la capăt ideea, întrebările 
sunt retorice, d-șoară, cred. Să supună la vot președintele de ședință, să semneze cine vrea 
acum, nefiind prezent. Mesajul este clar, nu este nimeni împotriva bugetului, sunt atâtea 
lucruri importante acolo. Îmi pare rău de colegii liberali. Se votează în batjocură, în 
neștiință de cauză. Am votat de șapte ani bugetul, dar trebuie măcar în comisii să avem 
bugetul, ce să mai vorbesc de alte subiecte? D-nul primar era în vacanță atunci, nu are 
nicio vină. Vineri după-masă noi  trebuia se aflăm că marți este plen. Am aflat, dar nu am 
știut decât luni că este. 
DL.PRIMAR: Nu lucrăm aici după părerea lui x sau y, ci după reguli, da? Regula este că 
trebuie să existe avize de la cel puțin trei comisii, da? Iată aici avizele de la trei comisii. 
Ele nu sunt nominalizate, nu merge așa că boicotăm lucrările unei comisii, ca după aceea 
să invocăm faptul că de la acea comisie nu există aviz. Am aici în față, am cerut să mi se 
prezinte ce stă la baza introducerii pe ordinea de zi, pentru că atunci când a venit la mine 
pentru ordinea de zi mi s-a spus că sunt toate cerințele legale îndeplinite și am cerut să fac 
verificarea. Există aviz de la comisiile 2, 3 și 5. Regulile cer avize de la trei comisii. Nu 
scrie niciunde care să fie aceste trei comisii. Prin urmare, domnule președinte de ședință, 
vă rog să gestionați lucrurile supunînd la vot ceea ce este de supus. Nu avem timp de 
pierdut pentru tot felul de țațisme și mai știu eu ce. 
D-NA CHINDRIȘ: Mulțumesc, înțeleg că este legal introdus, avem avize de la trei 
comisii, dar regula bunului simț ar fi fost să avem avizul și de la Comisia economică. 
DL.PRIMAR: Aici discutăm în termeni de legalitate. Din moment ce nu se cere expres 
aviz de la o anumită comisie și se cer trei avize de la trei comisii, pe care le avem, s-a dat 
aviz juridic de legalitate. Dacă este legal, înseamnă că se poate trece la vot. 
D-NA CHINDRIȘ: Am înțeles. Mulțumesc. 
DL.PRIMAR: Dacă nu ați respectat orașul în măsura în care să și veniți la comisie și să 
semnați, domnul Dimeca, a fost și a semnat, asta vă privește, nu țineți orașul pe loc în 
acțiuni de boicot de tipul acesta, v-am mai spus-o și altădată, mâine, poimâine timișorenii 
vă vor penaliza în alte moduri decât au făcut-o până acum, o să vedeți, dacă continuați pe 
linia asta. Vă bateți joc de o țară și, totuși aici, unde lucrurile au mers, că nu le-ați avut 
sub control, vă străduiți din răsputeri să vă bateți joc și de această oază de bine a 
României. 
D-NA POPOVICI: Domnule președinte, am și eu o întrebare: ținând cont că drop-boxul 
nu funcționează, Google drive nu funcționează, cele două mijloace prin care consilierii 
primeau materialele, ședința de comisii s-a anunțat joi, pentru vineri la ora 12, iar 
materialele au venit pe mail la ora 12,46. Întreb pe colegii mei, indiferent de culoarea 
politică, care au fost prezenți la ora 12 la comisii, pe ce bază au semnat rapoartele de 
avizare? Cum au consultat materialele la ora 12,46? 
 D-NA CHINDRIȘ: Nu era pe ordinea de zi bugetul. 
D-NA POPOVICI: Nu era bugetul venit. A fost ședință pe comisii vineri la ora 12, 
materialele au ajuns pe mail la ora 12,46, fără buget. Întreb, poate retoric, pe colegii mei 
care au fost prezenți și au semnat, pe ce bază au semnat acele rapoarte de avizare? 
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DL.PRIMAR: Bugetul local a fost postat pe site-ul Primăriei de mult, a fost supus unei 
dezbateri publice, în timp ce, unde d-voastră conduceți, la Consiliul Județean, nu a fost 
nicio dezbatere publică, nu s-a întâmplat nimic, decât s-a supus la vot. Noi, liberalii, am 
votat și în aceste condiții, pentru că vrem binele județului Timiș, în ansamblul lui, de 
aceea am votat și în aceste condiții. Se poate compara ce facem noi cu ceea ce se întâmplă 
la Consiliul Județean? Aici se organizează dezbateri publice, se pun lucrurile pe site. 
Oricine a putut să vadă despre ce este vorba, nu numai d-voastră, consilierii locali, ci 
orice cetățean al Timișoarei și dincolo de ea și numai cine este de rea credință invocă 
faptul că nu a văzut materialele. Acestea sunt lucruri care se pot dovedi oricând. Nu se 
întâmplă altceva decât o nouă încercare de boicot. 
DL.MOȘIU: Vreau să atrag atenția tuturor că cei care au fost interesați de bugetul 
Timișoarei și ce s-a putut face cu el, au primit materialul tipărit în timpul dezbaterii 
publice, așa cum l-am primit și eu. De la dezbaterea publică și până azi, cine a fost 
interesat de buget putea să îl studieze. Bugetul s-a primit tipărit de către toți cei care au 
fost în sală. 
DL.ORZA: La dezbaterea publică, dezbaterea era cu deficit, nu era totul fixat. Nu are 
legătură să invocăm bugetul de la dezbaterea publică. Eu nu am votat  niciodată împotriva 
bugetului, dar ideea de procedură este puțin în neregulă. 
DL.CĂLDĂRARU: Confirm ceea ce aspus d-nul Moșiu, am avut și eu bugetul întreg pe 
masă, la dezbaterea publică, l-am studiat și astfel am semnat avizul. Cine nu a fost la 
dezbatere publică, să fie sănătos. 
D-NA ȚUNDREA: Domnule Căldăraru, eu am fost la dezbaterea publică și proiectul de 
buget suporta anumite modificări. Acestea au fost unele dintre discuțiile pe care le-am 
avut cu toți cei prezenți la dezbatere. Această împrejurare nu suplinește obligația 
respectării Legii administrației publice locale și discutarea acestui proiect în comisii. 
Dezbaterea publică este un lucru, iar discuția pe comisii este altul. Ea nu suplinește 
această prevedere a legii. Discutăm aici despre chestiuni de legalitate, nu despre cât de 
bun este bugetul sau dacă l-am avut sau nu pe masă. 
DL.PRIMAR: Încă o dată, este respectată legea, se  cer avize de la trei comisii. Și acestea 
există. De la a patra comisie există semnături doar de la două persoane. Ar fi trebuit să fie 
de la trei. Dacă d-șoara Chindriș nu a vrut să semneze, d-nul Mihok este plecat, înseamnă 
că ținem orașul pe loc, ne încurcăm și mai rău decît ne-am încurcat, prin faptul că 
Guvernul a transmis Legea bugetului atât de târziu? Mai facem rău orașului suplimentar, 
prin astfel de atitudini? Cerințele legale sunt respectate, asta este important. Nu este totul 
perfect, este o realitate pe care nu o contestăm. Legea este suverană. 
DL.CĂLDĂRARU: Dacă este în neregulă, cine ne poate opri acum să nu dezbatem? 
Avem la dispoziție amendamente pe proiectul respectiv, unde este problema? 
DL.LULCIUC: Vreau să le reamintesc colegilor din Consiliul Local că în cazul în care 
materialul nu intră, comisia începe la ora 12, dar nu se termină la 1205. Și în cazul în care 
materialul nu intră pe tabletă, el se poate găsi tot timpul la secretariatul Consiliului Local, 
unde  se putea studia. 
DL.DIACONU: Publicarea proiectului pe site a fost vineri la ora 12, înainte de ședința de 
comisii. 
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DL.FARKAȘ: Supun la vot amendamentul nr.2: 
Deschid sesiunea de vot: 

- 17 voturi pentru  
- 8 abțineri. 

DL.DIACONU  - Amendamentul nr.3: 
 
 Având în vedere solicitarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase și 
Pneumoftiziologie  “Victor Babeș Timișoara, se propune includerea în Programul de 
dezvoltare pe anul 2019, la cap.66.02.06 Spitale la poziția C Dotări independente și alte 
investiții, a unui SF și PT pentru “Centrul de terapii cu fascicole de protoni Timișoara 
(Proton Therapy Center Timișoara – PTCT)” cu suma de 480 mii lei sursa buget local. 
 Având în vedere adresa nr.8793/23.04.2019 transmisă de Direcția de Sănătate 
Publică Județeană Timiș privind repartizarea de credite bugetare pentru dotări cu 
aparatură și echipamente medicale la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și 
pneumoftiziologie Victor Babeș Timișoara, în valoare de 9.996 mii lei, contribuția 
bugetului local este în valoare de 1.117,36 mii lei, conform Legii 95/2006, se propune 
includerea în Programul de dezvoltare pe anul 2019 la cap.66.02.06 Spitale la poziția C 
Dotări independente și alte investiții. 
 Se diminuează cu suma de 1597,36 mii lei de la lucrarea “Realizarea drumurilor de 
legătură și a utilităților aferente, între str.Popa Șapcă, Calea Aradului și str.Oituz, HCL 
435/2014”, credite bugetare și se suplimentează corespunzător suma la credite de 
angajament.  
 
DL.FARKAȘ: Supun la vot amendamentul nr.3: 
Deschid sesiunea de vot: 
 

- 16 voturi pentru 
- 8 abțineri. 

 
DL.DIACONU  - Amendamentul nr.4: 
 
 Având în vedere că Municipiul Timișoara a primit pentru proiectul WiFi4EU, 
AGREEMENTUL No INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/007134-009609, în valoare de 
15.000 euro, solicităm cuprinderea în Programul Dezvoltare-Proiecte finanțate din fonduri 
externe nerambursabile, a proiectului  - WiFi4EU, în cuantum de 72.000 lei (inclusiv 
TVA). 
 
DL.FARKAȘ: Supun la vot amendamentul nr.4: 
Deschid sesiunea de vot: 
 

- 16 voturi pentru 
- 9 abțineri. 
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DL.DIACONU  - Amendamentul nr.5: 
 
 În cadrul Programului de Dezvoltare se propun următoarele modificări: 
La Cap.84.02.03.01 Drumuri și poduri, subcap.B Lucrări noi, se vor introduce 2 noi 
poziții bugetare, astfel: 
-Reabilitare podul Mihai Viteazu (Tinereții) cu suma de 100 mii lei; 
Reabilitare podul Iuliu Maniu (Muncii) cu suma de 100 mii lei. 
La Cap.84.02.03.03 Străzi, subcap.B Lucrări noi, se va introduce o nouă poziție bugetară, 
astfel: 
 -Amenajare parcare B-dul Take Ionescu cu suma de 1.000 mii lei. 
La Cap.84.02.03.03 Străzi, subcap.C, Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a proiectelor  și a altor studii aferente 
obiectivelor de investiții, se vor introduce 2 noi poziții bugetare, astfel: 
 -SF+PT Amenajare parcare str.Dr. Iosif Nemoianu cu suma de 200 mii lei; 
 -SF+PT Reabilitare zonă P-ța Traian cu suma de 200 mii lei. 
La Cap.84.02.03.02 Transportul în comun, subcap.C, Dotări independente și alte 
investiții, se va introduce o nouă poziție bugetară, astfel: 
 -Achiziție de mijloace de transport public-autobuze electrice (stație de 
transformare depou Dâmbovița, racordare stații de încărcare rapidă, stații de încărcare 
lentă) cu suma de 1.000 mii lei. 
 Asigurarea sumelor pentru pozițiile nou introduse se va realiza prin 
disponibilizarea unor sume de la alte poziții bugetare, după cum urmează: 
 

 mii lei 

DENUMIREA 
OBIECTIVULUI 

SOLICITAT 
INFLUENȚE 

(BUGET 
LOCAL) 

BUGET 
LOCAL 

CREDITE DE 
ANGAJAMENT 

    0,00     
84.02.03.01 Drumuri si 
poduri         
B. Lucrări noi   -1.200,00     
Pasaj inferior Solventul 
HCL 581/2013 4.191,85 -1.400,00 2.791,85 121.400,00 
Reabilitare Podul Mihai 
Viteazu (Tinereţii) 0,00 100,00 100,00 11.900,00 
Reabilitare Podul Iuliu 
Maniu (Muncii) 0,00 100,00 100,00 5.900,00 

84.02.03.03 Străzi         
B. Lucrări noi   -200,00     

Realizarea drumurilor 
de legatură și a 4.415,00 -500,00 3.915,00 500,00 
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utilităților aferente, între 
str. Popa Șapcă, Calea 
Aradului și str. Oituz 
HCL 435/2014 
Amenajare drum de 
legatură între Calea 
Moşniţei şi DC 149 HCL 
388/2015 HCL 34/2017 4.117,00 -700,00 3.417,00 15.200,00 
Amenajare parcare B-
dul Take Ionescu 0,00 1.000,00 1.000,00 19.000,00 
C. Dotări 
independente şi alte 
investiţii         
c. Cheltuieli pentru 
elaborarea studiilor de 
prefezabilitate, a 
studiilor de 
fezabilitate, a 
proiectelor si a altor 
studii aferente 
obiectivelor de 
investitii   400,00     
SF+PT Amenajare 
parcare Str. Dr. Iosif 
Nemoianu 0,00 200,00 200,00 0,00 
SF+PT Reabilitare zonă 
Piața Traian 0,00 200,00 200,00 0,00 
84.02.03.02 
Transportul în comun         
C. Dotări 
independente şi alte 
investiţii   1.000,00     
Mașini, echipamente și 
mijloace de transport   1.000,00     
Achiziție de mijloace de 
transport public-
autobuze electrice 
(stație de transformare 
depou Dâmbovița, 
racordare stații de 
încărcare rapidă, stații 
de încărcare lentă) 0,00 1.000,00 1.000,00 10.000,00 
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Capitolul 51.02 
Autorităţi  Executive şi 
Acţiuni Externe         
C. Dotări 
independente şi alte 
investiţii         

b. Dotări independente   0,00     
Echipament de 
monitorizare și 
măsurare topografică 
video aeriană tip Dronă 50,00 15,00 65,00 0,00 
Terminal mobil cu 
localizare prin 
poziționare globală 102,00 -15,00 87,00 0,00 

 
 
DL.FARKAȘ: Supun la vot amendamentul nr.5: 
Deschid sesiunea de vot: 
 
16 voturi pentru 
8 abțineri. 
 

DL.MOȘIU: Amendament: 
 Se solicită următoarele modificări în Programul Dezvoltare – Investiții, sursa de finanțare 

Buget Local: 
1.  - Diminuarea de la cap.68.02.06/C – Asistența socială pentru familie și copii – poziția 

“Dotări servicii pentru copii și familie” – a sumei de 101,93 mii lei; 
- Suplimentarea la cap.65.02.04.02/C – Invățamânt secundar superior – poziția 

ET+DALI+PT Reabilitare corp clădire școală D+P+2E (înlocuire acoperiș nou) din 
Timișoara, str.Regele Carol nr.11, colț cu str.Dragalina nr.8 – cu suma de 54,66 
mii lei. 

2. Suplimentarea la cap.51 Dotări Primărie cu suma de 25.000 lei reprezentând Panouri 
de expunere mobile stradale pentru diverse evenimente în cadrul activităților de 
promovare – Timișoara Capitală Culturală. 

3. Suplimentare la cap.67.02.06 Servicii Religioase cu suma de 22,27 mii lei  - secțiunea 
dezvoltare – Bust Ioan Oprea, primul protopop român, la Biserica Sf.Ilie. 

 
 
DL.FARKAȘ: Supun la vot amendamentul: 
Deschid sesiunea de vot: 
 

- 16 voturi pentru 
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- 9 abțineri. 
 
 
      DL. DIMECA:  Pentru că de anul acesta s-a introdus taxa pentru promovarea 
turismului am o propunere vis a vis de împărțirea procentuală a veniturilor din această 
taxă pe cele șase domenii de activitate care au fost definite când a fost promovată această 
taxă anul trecut prin decembrie. Pentru elaborarea strategiei de turism și a studiilor 
aferente – Timișoara Capitală Cultural Europeană, Timișoara 2021  - 10%, 
pentrufinanțarea cheltuielilor de participare la târguri și expoziții de turism la nivel 
național și internațional – 25%, pentru finanțarea acțiunilor și evenimentelor culturale 
care au un impact direct sau indirect la dezvoltarea turismului și atragerea unui număr mai 
mare de turiști – 10%, pentru finanțarea activităților de promovare și marketing în scopul 
atragerii de turiști sau investiții în servicii turistice – 30%, pentru crearea sau finanțarea 
serviciilor și produselor oferite contra cost sau gratuit turiștilor sau agențiilor economice 
de promovare a turismului – 20% și un fond de rezervă ”Altele” asimilat – 5%. Total 
100%. Aceasta este propunerea pentru defalcare, o am scrisă și am să v-o dau.  
DL. FARKAS:  Mulțumim. Este doar o propunere, nu trebuie supusă la vot.  
DL. IDOLU:  Să știți că dl. Dimeca este cel care a inițiat taxa de turism de 2% din cifra 
de afaceri. O spun public a nu știu câta oară, că mi se reproșează de oameni din industrie 
că am votat așa ceva. 
DL. DIMECA:  Nu este 2% din cifra de afaceri ci noaptea de cazare. E o diferență foarte 
mare. Ea se plătește oriunde. O să vă rog să îmi aduceți dl. Idolu, când plecați, începând 
de la noi, la Brașov, Iași sau București sau peste graniță... 
DL. IDOLU:  Nu vreau să intru într-o polemică cu dvs., atât am vrut doar să precizez că 
sunteți cel care a inițiat această taxă de 2% din cifra de afaceri, că nu toată lumea știe și 
nu toată lumea a fost de acord.  
DL. DIMECA:  Este greșit formulat, vă rog să fiți foarte atent. Este vorba de 2% din 
noaptea de cazare. Este o diferență foarte mare între cifra de afaceri și noaptea de cazare. 
Sunteți de acord cu mine, dl. Idolu? Nu? Foarte bine.  
DL. IDOLU:  Vorbiți cu oamenii din industrie, vorbiți la Camera de Comerț. Eu nu vreau 
să vă supărați pe mine și pe colegii mei pentru că nimeni nu a susținut. Au votat ceilalți 
pentru că așa a trebuit, dar să se știe cine e inițiatorul.  
DL. DIMECA: sunteți, din păcate pe piciorul din spate la un subiect la care ar fi trebuit 
să fiți pe piciorul din față ținând cont că sunteți directorul Aeroportului.  
DL. IONESCU:  Am o întrebare referitoare la amendamentul d-lui Moșiu. Să înțeleg că 
amendamentele dvs au presupus o diminuare a bugetului Direcției de Asistență Socială a 
Municipiului Timișoara cu 100.000 de lei? 
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DL. DIACONU:  Nu este vorba de o diminuare. Este un obiectiv care a fost cuprins din 
greșeală de două ori. Același obiectiv cu aceeași sumă. 
DL. IONESCU:  Deci a fost o greșeală, nu e o diminuare? Mulțumesc. 
DL. PRIMAR:  Din punct de vedere strict matematic este o diminuare, dar defapt 
diminuarea s-a produs prin corectarea unei greșeli, s-a dublat poziția respectivă.  
DL. FARKAS:  Mulțumim frumos. Trecem la votarea proiectului de buget în ansamblu. 
D-NA CHINDRIȘ:  Am amendamente de făcut. Am cinci amendamente. Le citesc 
împrună sau pe rând? 
DL. FARKAS:  Pe rând.  
D-NA CHINDRIȘ:  Având în vedere că avem dezvoltat orașul nostru aș dori să alocăm 
bani pentru elaborare SF realizare 5 parcări mari în oraș, la Punctele Cardinale, Parcul 
Botanic, Ceasul Floral, Grădina de Vară Capitol. Banii îi putem lua de la alt SF care este 
prevăzut în buget, cel de la pagina 25, SF Metrou 145 mii lei. 
DL. PRIMAR:  Așa de bucuros aș susține acest amendament, defapt nici nu s-ar fi pus 
problema să se ajungă la un amendament, evident că ar fi fost prinsă dinainte finanțarea 
pentru așa ceva, dacă ne-ați da și terenul unde să facem. Spuneți-ne câte locuri de parcare 
să facem câte pe S, câte pe N.  
D-NA CHINDRIȘ:  Asta va spune studiul de fezabilitate. 
DL. PRIMAR:  Nu avem teren, ce studiu de fezabilitate să facem?  
D-NA CHINDRIȘ:  Specialiștii fac studiul de fezabilitate, ei vor identifica terenul.  
DL. PRIMAR:  Eu zic să nu ne pierdem vremea, dl. Președinte supuneți la vot, dacă 
veniți cu o idee bună eu voi fi primul susținător, dar asta chiar e deplasată, nu vă supărați. 
Când noi nu avem teren ce să supunem? Să aruncăm banii publici?  
D-NA CHINDRIȘ:  Facem un studiu de fezabilitate doar pentru a identifica locațiile, 
DL. PRIMAR:  Bine, este dreptul dvs. să propuneți și se va vota. Grupul responsabil vă 
rog să nu votați așa ceva.  
DL. IDOLU: Votăm a doua oară, pentru metrou, de ce pentru parcări nu? Un subiect care 
interesează oamenii.  
D-NA CHINDRIȘ:  Dl. primar tocmai le-a spus colegilor liberali să nu voteze pentru 
alocarea pentru o promisiune din campania electorală din 2012. D-le Primar, pentru asta 
ați fost ales Primarul Municipiului Timișoara. Ați promis în 2012 în campanie că veți 
realiza cinci mari parcări în Timișoara în locațiile pe care le-am enumerat mai devreme.  
DL. PRIMAR: Eu vreau să fiți auzită cât mai bine de oameni. Cu cât sunteți auzită mai 
bine cu atât e mai convenabil pentru noi. 
D-NA CHINDRIȘ:  Ați cerut să se voteze împotrivă a ceea ce ați cerut dvs.  
DL. PRIMAR:  Continuați, că eu am răbdare. 
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DL. IDOLU:  Așa cum a citit dl. viceprimar Diaconu amendamentele și au votat colegii 
liberali, fără să înțeleagă nimic, cred că un subiect de interes public major de ce nu l-am 
supune la vot.  
DL. PRIMAR:  Evident că se supune la vot orice propunere indiferent câte de mare 
este...nu zic până la capăt. Se supune la vot orice, dar încă o dată, haideți să fim limpezi, 
eu aveam informația, din afara administrației publice locale fiind la acea vreme, că există 
aceste locații unde s-ar putea face acele parcări. Când am devenit primar, văzând care este 
realitatea în privința acelor terenuri, și acum multă lume crede că diverse terenuri care 
apar sunt ale Primăriei și noi nu vrem să facem parcuri, nu vrem să facem alte lucruri 
acolo, dar ele nu sunt. La fel și în privința parcărilor. Din păcate am fost nevoit să tot 
încerc un schimb de proprietăți ca să ajungem să avem teren acolo în zona Oituz și nu am 
reușit. Nu avem unde să realizăm acolo o parcare. Am avut un teren în zona centrală, în 
spatele magazinului Bega și l-am pierdut. Ne judecăm pentru el, în prima instanță am 
câștigat, se va judeca în luna iunie la Înalta Curte recursul nostru, dacă vom câștiga și eu 
sper că vom căștiga, vom face rectificare de buget, vom scoate la licitație pentru 
realizarea unei parcări de către un investitor, dar acum este un nonsens. În privința 
metroului o minimă preocupare ar putea arăta pentru ce se întâmplă în oraș, dar ea nu 
există. Am făcut un studiu de prefezabilitate cu costuri minime pentru ducerea liniilor de 
cale ferată în subteran, pe traseul actual și cu această ocazie spuneam să se aibe în vedere 
și realizarea unei linii de transoport public intraurban de tip metrou pentru că linia de cale 
ferată așa cum e ea acum realizată în Timișoara ne crează, așa cum știm cu toții, foarte 
mari probleme. Studiul de prefezabilitate a fost predat Ministerului Transporturilor, a fost 
avizat de Ministerul Transporturilor numai că acesta a obținut finanțare europeană pentru 
modernizarea liniei de cale ferată pe un traseu mai lung incluzând și tronsonul din 
Timișoara cu actuala tehnologie. Prin urmare o perioadă, până se va amortiza acea 
investiție nu se poate materializa ceea ce foarte rațional s-a propus în urma acelui studiu 
de prefezabilitate. Așa au spus toți specialiștii că era foarte rațională concluzia acelui 
studiu de prefezabilitate și anume că merită să fie duse liniile în subteran și să se facă și o 
legătură pe acea axă între puncte cheie ale orașului. Acum, apărând o nouă oportunitate 
potențială, că nu e operațională acum, de a obține finanțare europeană pe proiecte mari, de 
foarte mare impact care conduc și la îmbunătățirea parametrilor de mediu, ca să fim 
pregătiți, am prevăzut să se facă un studiu pentru o linie de metrou, defapt o rețea că e 
puțin mai complexă dacă ați văzut harta că am făcut-o cunoscută, care să lege, așa cum se 
întâmplă în orașe similare din lumea mai dezvoltată decât este România la ora actuală, 
zona periurbană de puncte cheie din oraș și respectiv să evite traversarea la suprafață a 
orașului de către fluxuri foarte mari de oameni care au diverse treburi spre platformele 
industriale, spre marile obiective comercialem, spre zonele de spectacol și în această 
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logică a apărut ideea de a fi pregătiți pentru a accede la posibile finanțări, pentru că dacă 
nu ai așa ceva nu te ia în seamă. Nu te poți duce nici pentru finanțare direct de la 
Bruxelles și nici măcare de la bugetul național, în ideea că va apărea acolo un program, în 
logica pe care am spus –o mai devreme, dacă tu nu ai măcar un studiu de prefezabilitate. 
Asta se întâmplă pe toată planeta, se întâmplă și în România și încă cu bani mult mai 
mulți decât vrem noi să se întâmple aici. Sper că acum s-au înțeles lucrurile că nu 
finanțăm de două ori același lucru. S-a mai spus că s-a mai făcut studiu de fezabilitate de 
două ori pentru Pasajul Popa Șapcă, păi era un studiu depășit de vremuri. Ce era să facem 
3 benzi înguste și atâta tot în loc de ceea ce e? Am făcut șase benzi, e cu totul altceva față 
de ceea ce s-a prevăzut inițial. Nu am dublat finanțarea pentru același lucru că asta nu ar fi 
fost o treabă corectă. Prezentați lucrurile așa cum sunt, dacă nu le cunoașteți nu e rușine 
să întrebați și cum sunt dascăl chiar îmi place să explic. 
DL. IDOLU: Pentru a răspunde pe scurt la întrebarea cu parcările, pentru a rezuma pe 
scurt ce a spus dl. Primar ”Ghinion”. Deci nu se poate. Nu a știut în 2012 deci e ghinion 
acum, nu se pot face parcări. Tocmai ce a declarat dânsul că până se amortizează 
investiția, care încă nu a ajuns pe teritoriul Timișoarei, nu se poate face metrou. Deci o 
investiție de acest gen în transporturi se amortizează în 30 de ani. Deci noi facem un 
studiu, să-l avem la sertar, ca peste 30 de anhi, când se amortizează investiția la calea 
ferată, vom băga calea ferată în subteran.  
DL. PRIMAR:  Este grav când cuiva i se pare că a înțeles, dar cred că sunteți singurul de 
aici care nu a înțeles și vor mai fi unii care se uită la noi. Este vorba despre cu totul și cu 
totul altceva. Rețeaua de metrou care face obiectul următoriului studiu nu are nimic în 
comun cu linia actuală de cale ferată și nu e supusă la nicio restricție de 30 de ani. Nu ați 
înțeles nimic din ce am spus.  
D-NA CHINDRIȘ:  Nu vorbim despre metrou acum.  
DL. PRIMAR:  E colegul dvs de alianță politică și liderul de grup, că am văzut că e și 
șeful dvs. Acolo vă uitați când trebuie să votați.  
DL. DIACONU:  Haideți să rămânem la amendament. V-aș citi câteva linii din bugetul 
actual. Extindere și modernizare spital clinic municipal de urgență, inclusiv parcare 
subterană Timișoara, str. Gh. Dima – ceea ce ați numit dvs generic Parcul Botanic – e 
cuprinsă în buget. 
D-NA CHINDRIȘ:  Câte locuri de parcare va avea? Nu e doar pentru pacienți și pentru 
medici? Este cu totul altceva. 
DL. PRIMAR: V-am explicat atunci că acolo se fac locuri de parcare pentru angajații 
spitalului, vizitatori și câteva sute vor rezulta ca parcare publică.  
D-NA CHINDRIȘ:  Amendamentul meu se referă la o investiție pe care timișorenii o 
așteaptă din 2012. 
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DL. DIACONU:  Pe strada Nemoianu, tocmai am citit ca amendament, o parcare 
supraterană de 300 de locuri lângă Spitalul de Copii, adică în zona centrală și tot în 
bugetul actual există o sumă de 150 mii lei pentru alte studii de parcări, în orice moment 
există o posibilitate de realizare a unui astfel de studiu.  
D-NA CHINDRIȘ:  Da, dar includeți-le și pe acestea. Mi se pare normal. 
DL. CĂLDĂRARU: Dragi consilieri, văd că ne legăm de două studii, vă rog frumos, de 
ce să nu vorbim? E vorba despre niște treburi serioase. Onor guvernul nostru pentru 
tronsonul Deva – Lugoj, prin ministerul de resort, a făcut 47 de studii de fezabilitate. 
DL. LULCIUC:  Ce aș vrea să se înțeleagă pentru cetățenii municipiului Timișoara, nu 
este faptul că PNL sau Primarul Nicolae Robu nu își dorește aceste parcări, bineînțeles că 
ni le dorim. Jocul politic îl înțelegem cu toții. Se vrea să se înțeleagă că PNL nu își 
dorește locuri de parcare. Noi le dorim, tocmai de aceea acolo unde se dărâmă garaje se 
construiesc locuri de parcare, pentru că noi le dorim peste tot unde există posibilitatea. 
D-NA CHINDRIȘ:  Voi le doriți, dar votați împotrivă. 
DL. PRIMAR:  Pentru că e atât de politizată discuția în acest moment, trebuie să 
intervin. Cum puteți să spuneți că noi nu vrem parcări? Vrem, dar dacă ne dați terenul. 
Dacă nu ne dați terenurile pe care să facem parcări, ce vreți să aruncăm banii publici în 
vânt ca să studiem ceva care va duce la concluzia pe care o știm dinainte și anume 
concluzia este da se justifică realizarea de parcări în zona centrală, dar în situația actuală 
nu există teren unde să fie făcute și care să aparțină Municipiului Timișoara. Dacă vreți să 
fiți constructivi, ajutați-ne dvs, faceți o propunere către Consiliul Județean, unde aveți 
majoritate, să ne transfere nouă terenul unde a fost Comisariatul Militar Județean de vis a 
vis de parcarea Hotelului Timișoara, care stă de 15 ani acolo în halul în care stă, faceți 
propunerea să se transfere la Primărie și împreună susținem aici alocarea de fonduri 
pentru realizarea unei parcări acolo cu 10 etaje. E zonă ultracentrală. Dacă vrem să fim 
constructivi asta trebuie făcut. Transferați de la Consiliul Județean unde aveți majoritate, 
votați așa ceva cu sprijinul nostru și împreună, dincolo de orice coloratură politică 
realizăm o parcare peste tot ce am visat în 2012, pe acel teren care nu era liber oricum. 
Haideți să facem și atunci demonstrăm cine vrea parcări în zona centrală și dacă nu facem 
aceste propuneri în mod constructiv, nu facem decât să arătăm cine nu vrea parcări defapt. 
Noi vrem! Da-ți-ne terenul și facem parcarea. 
D-NA CHINDRIȘ:  D-le Primar, am înțeles. Dacă aveți inteția să vă respectați 
promisiunea din 2012 din campanie, a elabora un studiu, un SF pentru realizarea acelor 
parcări este primul pas, nu înțeleg de ce acum nu sunteți de acord cu elaborarea studiului 
de fezabilitate pentru cele cinci parcări mari din orașul nostru.  
DL. GRIGOROIU:  Care e logica să facem un SF pe un teren care nu este al nostru?  
DL. FARKAS:  Vă sugerez să votăm și atunci vom vedea. Inițiez procedura de vot:  
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-12 voturi pentru 
-10 împotrivă 
- 3 abțineri 

DL. PRIMAR: Puneți și suma că nu s-a votat nicio sumă.  
D-NA CHINDRIȘ:  Putem să luăm de la SF fântână ornamentală 350 mii lei și 160 mii 
lei de la fântâna muzicală ornamentală.  
DL. PRIMAR:  Numai puțin. Vedeți cu ce tertipuri umblați! Care e prezența? 26? Păi 
chiar atât de slabi sunteți la aritmetică încât pretindeți că 12 reprezintă majoritate simplă 
din 26? Până acolo mergeți?  
DL. IDOLU:  Nu-i certați că votează pentru parcări, asta e culmea! Au și ei o conștiință 
civică.  
DL. FARKAS:  Vă repet: 12 voturi pentru, 10 voturi împotrivă, 3 abțineri.  
DL. PRIMAR:  Și 12 contra 13 la dvs înseamnă victorie? Tot astfel de victorii să aveți! 
Mergeți și declarați că PNL-ul nu vrea parcări că nu vă bagă nimeni în seamă, dimpotrivă, 
vă faceți de râs! Haideți transferați terenul de acolo, sunați-l pe dl. Dobra și veniți cu un 
amendament în sensul acesta de aprobare a unor bani pentru parteneriatul cu Consiliul 
Județean. Ei vin cu terenul și noi facem parcarea! 
D-NA CHINDRIȘ: Sunteți Primarul Timișoarei! Descurcați-vă dvs!  
DL. PRIMAR:  Haideți dl. președinte de ședință să trecem, mai departe. E ora 16 și 7 
minute. Avem răbdare și toleranță maximă, dar cred că e prea mult deja. Vă rog să fiți 
atenți ca să puteți vota dacă sunt propuneri deștepte, bune pentru Timișoara, evident că le 
susținem. 
D-NA CHINDRIȘ: Amendamentul nr. 2. Studiu de fezabilitate plus execuție locuri de 
parcare prin desființarea fâșiilor de pământ dintre trotuare și carosabil și amenajarea de 
săpațiu verde pe scuarurile de pe lângă marile bulevarde. Propun să luăm banii de la 
fântânile ornamentale.  
DL. GRIGOROIU: D-le președinte nu putem pune la vot un amendament care nu 
precizează sursa veniturilor. 
D-NA CHINDRIȘ:  Din buget, se transferă de la un obiectiv la altul. 
DL. PRIMAR: Ați văzut ce face: la lucrurile pe care eu am spus că ar trebui făcute în 
oraș, le propune ca amendamente. Am făcut asta, d-ră, peste tot unde s-a putut și 
continuăm să facem peste tot, acolo unde cei aflați în subordinea politică a dvs. ne dau 
avize pentru asta. Când ajungem cu obiectivele de investiții sau de reparații, cerem să ni 
se aprobe și face asta pentru că e o idee foarte bună, dar nu trebuie să facem amendament 
pentru asta. Asta ne dorim, să eliminăm acele fâșii, să le înlocuim cu aliniamente de 
arbori acolo unde avem ecart stradal suficient, să avem cât mai mulți copaci în Timișoara, 
dar nu mai vrem să fie un loc unde să urce mașinile.  
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D-NA ȚUNDREA:  În calitate de consilier local și femeie, vă spun că mă simt profund 
jignită și discriminată de modul în care luați în derizoriu propunerile colegei noastre. 
Colega noastră, indiferent de care parte a eșicherului politic se află, este consilier local, a 
fost aleasă într-o formațiune politică în acest consiliu local și vine cu propuneri pe care eu 
le consider pertinente. În ce măsură ele sunt realizabile urmează să se stabilească ulterior. 
Rugămintea mea este ca și dvs ca și toți colegii noștri bărbați să o ascultați și să luați în 
considerare că ea a muncit pentru a pregăti aceste amendamente și să rețineți că unul 
dintre motivele pentru care noi avem această atitudine reținută este tocmai faptul că 
niciunul dintre lucrurile pentru care am muncit la bugetele din anii anteriori nu a fost luat 
în considerare. Nu suntem la un circ, nu suntem la o comedie ieftină, suntem la discuția 
bugetului Timișoarei. Vă rog să acordați toată considerația colegei noastre și colegei 
voastre, care a muncit ca și noi toți de aici pentru propunerile ei. Rezultatul va ieși loa vot. 
Vă mulțumesc frumos.  
DL. DIACONU:  Sunt absolut de acord cu dvs. doar că există și la noi niște legi și cea 
mai importantă din domeniu, că noi putem să aruncăm așa cu studii plus execuție, plus 
prefezabilitate, este hotărârea 907/2016 care stabilește ce este studiul de prefezabilitate, ce 
este un studiu de fezabilitate.  
       Ideea e ca atunci cand muncesti si propui un amendament el trebuie sa aiba macar ca 
denumire o logica din punct de vedere al bugetului. Nu poti sa spui “studiu de fezabilitate 
+ executie pe fasii de teren”, pentru ca nu ai un amplasament delimitat asa cum prevede 
Hotararea de Guvern. 
DNA. TUNDREA: Domnule viceprimar, nu avem la dispozitie aparatul administrativ al 
Primariei sa-l facem exact asa cum este dupa lege. El urmeaza a fi adaptat. Noi venim, 
suntem consilieri locali, unii sunt ingineri, altii profesori, altii dascali, nu suntem 
economisti. Venim cu propunerile noastre asa cum am incercat noi sa le pregatim. Mi se 
pare firesc sa avem, ca si consilieri locali, indiferent de culoarea politica concursul 
aparatului Primariei. Am inteles, dar va rog frumos sa nu mai aduceti in derizoriu 
propunerile unui consilier local care a venit in fata acestui Consiliu cu niste idei pentru 
oras, ca nu a venit pentru ea personal. Asta era singura mea rugaminte.  
DL. DIACONU: Am inteles, doar ca apoi sunteti suparati ca anumite obiective de 
investitii nu pot fi realizate. Din moment ce, de la propria denumire a acelui obiectiv de 
investitie totul e gresit e normal ca mai departe aparatul de specialitate sa nu poata sa… 
DNA. CHINDRIS: Domnul Dan, aici votam pentru obortunitatea acelui unei investitii, 
nici decum pentru cat de corect este exprimat sau nu. Noi, ca si consilieri locali, votam 
strict pentru oportunitatea unei asemenea investitii pentru orasul Timisoara.  
DL. DIACONU: Ala e un pliant electoral. Acolo scrieti oportunitatea. Cand faceti un 
amendament la buget trebuie sa fiti putin mai riguroasa si aici si in Parlament si in 
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Consiliul Local si peste tot unde exista cateva norme legislative de tehnica legislativa, 
unde exista cateva documente pe care sunt convins ca pana acum ati avut posibilitatea sa 
le studiati.  
DNA. CHINDRIS: Avem capitolul “alte studii”. 
DL. IDOLU: Numai o intrebare. Noi fiecare dintre noi avem un job, o afacere proprie, 
avem familii, avem preocupari. De cat timp se lucreaza la acest proiect de buget in cadrul 
aparatului Primariei? Cati oameni au lucrat la acest buget? Si atunci faceti o comparatie 
intre un intreg aparat de teoretic economisti, acum nu stiu cat de buni profesionisti sunt, 
care lucreaza de luni de zile si o mana de oameni, de diverse calificari profesionale, care 
primesc un buget in mana. Eu l-am vazut luni dimineata. Sigur ca m-am uitat pe site, dar 
asteptam sa avem timp in Comisii sa discutam. Doamna Steliana a venit dupa ora 12 
jumate, 1 , vineri si a aruncat hartiile pe masa. Cine credeti ca sta, cand ei au lucrat luni de 
zile ? Domnul Iapa nu radeti, ca e urat. Exat ce vorbeste colega noastra despre respectul 
fata de colegi, la fel si dvs, ca sunteti platit, sunteti angajat, nu sunteti ales. Cum pot 
colegii noastri tot sa discearna, sa ii ceri sa faca pe capitole, repede sa transfere bani. 
Sigur, v-a spus clar sursa, capitolul nu stiu care, de la fantani ornamentale. E simplu, 
foarte simplu. Tot de la studii si proiecte, spuneti ca nu aruncam banii pe studii, dar 
acuma asta criticam noi, sunt foarte multe studii care nu se vor regasi in realitate si sunt 
supraevaluate unele dintre ele, altele sunt ok. E vorba de principiu. Trebuie sa ne 
respectam si sa nu avem asteptari ca acum fiecare scoate porumbelul din buzunar si stie 
exact cifra, cand acolo au lucrat zeci de de oameni, sau nu stiu cdati oameni au lucrat la 
buget, cu aparat propriu, cu sisteme, cu softuri. Despre asta este vorba.  
DL. PRIMAR: Inca o data. Ideea daca este valabila si respecta legea va fi preluata, ca 
instrumentam tehnic. Nimeni nu aduce reprosuri cuiva ca nu este specialist in drept, in 
tehnica redactarii. Domnul viceprimar a atras atentia ca trebuie sa respectam totusi legea. 
Eu v-am explicat din start ca sunt total de acord cu desfiintarea acestor fasii, dar nu putem 
sa facem studii pentru asta, ca este un nonsens. Pe fiecare proiect in parte noi incercam sa 
le desfiintam prin propunerea pe care o facem catre Agentia de Mediu. Cand ei ne aproba 
desfiintam, cand nu ne aproba nu desfiintam. Nu putem sa avem un proiect de desfiintare 
a tuturor fasiilor, pentru ca Agentia de Mediu discuta diferentiat de la strada la strada, de 
la portiune de strada la portiune de strada, va rog sa intelegeti asta. Nu v-am contrazis in 
privinta beneficitatii disparitiei acestor fasii, eu mi-am facut cunoscut punctul de vedere 
de nenumarate ori. Sunt adeptul aliniamentelor de copaci si intre doi copaci, acolo unde se 
potriveste, sa fie un loc de parcare si atata tot. Nu surse de mizerie. Dar intelegeti ca nu 
asa se poate atinge dezideratul care aici constat ca este comun.  
  DNA. CHINDRIS: Studiu de fezabilitate… 
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  DL. PRIMAR: Domnisoara intelegeti ca este nonsens din punct de vedere 
administrativ. Nu va reprosez ca nu stiti, chiar nu va reprosez. Nu am facut-o țață, ca n-
am spus asa ceva. Am vorbit de țațism, care inseamna cu totul altceva decat a face pe 
cineva. N-am folosit cuvantul, asa ca nu denaturati ce am spus eu. Bine. Aici suntem de 
acord, dar va rog sa intelegeti ca urmarim sa facem ceea si dvs. va doriti asa cum se poate 
face. Nu se poate in forma propusa. 
DNA. CHINDRIS: Atunci votam doar executia.  
DL. PRIMAR: Nu se poate face asa, va rog sa intelegeti. Retinem ideea. E ceea ce vom 
face peste tot unde se poate, dar nu merge prin amendament asa cum ati facut. Supuneti la 
vot, domnul presedinte de sedinta. Nu merge, credeti-ma!  
DNA. CHINDRIS: Supuneti la vot atunci. 
DL. FARKAS: Supunem la vot amendamentul doamnei consilier. Deschid sesiunea de 
vot. Atunci o rugam pe doamna consilier sa spuna din nou. 
DNA. CHINDRIS: Studiu de fezabilitate + executie locuri de parcare prin desfiintarea 
fasiilor de pamant dintre trotuare si carosabil si amenajarea de spatiu verde pe scuarurile 
de langa marile bulevarde.  Am prevazut ca sa preluam pentru acest S.F. si pentru 
executie banii de la fantanile ornamentale unde avem 7 S.F.-uri si banii prevazuti pentru 
executia de la fantana ornamentala muzicala. Va dau si numarul paginilor?  
DL. PRIMAR: Da, dar asta se face punctual pentru fiecare strada, nu se face generic. Nu 
se poate materizaliza, nu are finalitate.  
DNA. CHINDRIS: Se vor numi punctual unde sunt zonele respective. Orasul este plin de 
ele, domnule Primar. 
DL. PRIMAR: Da, dar domnul viceprimar v-a citit din lege. Ca sa faci studiu trebuie sa 
tintesti concret.  
DNA. CHINDRIS: Incadrati-l la capitolul „alte studii de fezabilitate”.  
DL. FARKAS: Asta e amendamentul, sesiunea de vot e deschisa, va rog frumos sa va 
exprimati votul. Atunci redeschidem sesiunea de vot. Acum merge. Votam. 

- 8 voturi pentru 
- 13 voturi impotriva  
- 2  abtineri 

Va rog frumos amendamentul numarul 3. 
DNA. CHINDRIS: Tot timpul am inceput cu studiu de fezabilitate, ca asta este primul 
pas in realizarea unei anumite investitii.  
  Studiu de fezabilitate realizare un spital nou, mare in Timisoara si propun sa se ia banii 
care s-au prevazut la monitorizare video Canalul Bega, 1768,69 mii lei.  
DL. FARKAS: Va multumesc frumos! Propun la vot amendamentul.  
DL. SANDU: Daca ati putea detalia putin. 
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DNA. CHINDRIS: Momentan nu avem. Asta s-a promis, un spital mare, nou.  
DL. PRIMAR: Noi facem, avem aprobat si presupun ca ati votat si dvs. sa facem o noua 
cladire mare la Spitalul Municipal, un spital nou. Si ce facem, aruncam ce am construit? 
Spital de Copii, cladire care va fi finalizata anul acesta, Spitalul Municipal, Maternitatea, 
proiecte lansate deja. Ce facem cu ele?  
DNA. CHINDRIS: O promisiune neonorata. Si la nivel .. 
DL. PRIMAR: O onoram. Ati auzit de sintagma “pas cu pas”? Onoram promisiunea pas 
cu pas. Nu putem sa facem un nou spital. Il facem pe bucati. Facem, iata, Spitalul de 
Copii, e nou. Maternitatea va fi noua. Spitalul Municipal, corpul nou, foarte mare, urias, e 
nou si el. Onoram promisiunea pas cu pas.  
DL. CALDARARU: Dvs. cu un Spital regional nou promis, asta vreau sa stiu si eu. Care, 
ce intelegeti.. 
DL. IDOLU: A promis dl. Primar in 2012, ca despre asta vorbeste colega mea.  
DNA. CHINDRIS: Domnul Sandu, puteti sa il intrebati pe domnul Primar ce a inteles, 
spital mare nou.  
DL. IDOLU: Atunci erati in opozitie, era USL. Intotdeauna ati votat impotriva.  
DL. SANDU: Ce sectii? Cu ce dimensiuni?   
DL. FARKAS: Sesiunea de vot este inca deschisa. Va rog exprimati-va parerile prin vot.  

- 11 voturi pentru 
- 13 voturi impotriva 
- 2 abtineri 

DNA. CHINDRIS: Ultimul amendament. Studiu de fezabilitate pentru Stadion 
ultramodern si banii ii putem lua cei care au fost prevazuti la achizitie ambarcatiune, 
pagina 24.  
DL. FARKAS: Multumim frumos! Domnul Primar. 
DL. PRIMAR: Domnisoara Chindris, suntem in faza avansata. Primim daca nu 
saptamana asta , saptamana viitoare proiectul de stadion. Sigur ca da, foarte modern.  
DNA. CHINDRIS: S.F.-ul lui unde este? 
DL. PRIMAR: Veti vota, acuma il supunem la vot la urmatoarea sedinta. La urmatoarea 
sedinta veti vota nu finantarea S.F.-ului, ci S.F.-ul in sine, la urmatoarea sedinta. In 
Complexul sportiv si de agrement din Calea Buziasului … 
DNA. CHINDRIS: De ce nu este in buget? Ca am citit cap - coada tot bugetul, nu l-am 
vazut la cheltuieli. Daca era in buget nu il mentionam.  
DL. PRIMAR: Aveti putintica rabdare. Avem in buget 3 complexuri. 
DNA. CHINDRIS: Nu, nu, nu bazinele de inot si nu de remodernizarile de la scoli, nu 
ma refer la acelea. 
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DL. PRIMAR: Nu, nu, e vorba de Complexul sportiv si de agrement din Calea 
Buziasului, care printre altele cuprinde si un stadion, dar nu un stadion de 30.000 de 
locuri, ca acela trebuie sa il faca C.N.I-ul , cum l-a facut si in Craiova si in alte parti. Noi 
am facut toate diligentele catre Compania Nationala de Investitii; daca puneti umarul si 
dvs. fiind la putere, ca puteti inca sa faceti treaba aceasta, poate intra la finantare. Uite, ne 
putem intelege foarte bine pe tema asta.  
   E o finantare de la bugetul de stat. Nu am avut eu in vedere atunci sa se realizeze 
stadionul pe bani de la bugetul local.  
DL. IDOLU: O gluma, ca sa mai detensionam admosfera. Cine sa joace pe stadionul 
acela mare? ACS Poli, echia orasului? Pai trebuie ASU, Ripensia, inteleg ca faceti stadion 
pentru Ripensia, domnul Primar. 
DL. PRIMAR: Existenta infrastructurii provoaca o emulatie. Daca ajungem sa avem un 
stadion modern, acolo in mod normal vor ajunge sa joace echipe din primul esalon care 
vor face performata mare, pentru ca cel mai probabil existenta unui stadion va atrage si un 
finantator privat sau mai multi finantatori privati pentru fotbalul timisorean. Deocamdata 
se face ce se poate face. La ACS cu stradaniile pe care le-am depus eu de atrage fonduri, 
la ASU cu stradaniile depuse de niste tineri, la Ripensia prin stradaniile unor oameni de 
afaceri locali. Atata s-a putut si se poate in fotbalul timisorean la ora actuala. Daca vom 
avea infrastructura, repet, eu ma astept sa apara si finantatori mult mai puternici interesati. 
Eu v-am spus-o cu incrancenare? V-am spus-o in nota relaxata. 
DL. IDOLU: E Liga a 2-a . Foarte frumos, bravo lor. E vorba pentru ce stadionul asta, 
ACS, Liga 1? Vise.  
DL. FARKAS: Sa ne intoarcem va rog frumos. 
DNA. CHINDRIS: Oportunitatea studiului de fezabilitate pentru constructia unui stadion 
ultramodern, nu de cartier, ultramodern in Timisoara. Exact cum a fost promis. 
DL. PRIMAR: C.N.I.-ul face asta, drept urmare nu irosim noi banii pentru asta.  
DNA. CHINDRIS: Ati zis ca il faceti dvs. 
DL. IDOLU: Nu, nu, a promis ca il construieste orasul. Face C.N.I.-ul, il construieste 
singur. 
DL. FARKAS: Va supun va rog frumos la vot amendamentul numarul 4 al doamnei 
consilier. Deschid sesiunea de vot. 

- 11 voturi pentru 
- 13 voturi impotriva 
- 2 abtineri 

DNA. CHINDRIS: Multumesc, deci in concluzie domnul Primar si-a indemnat colegii sa 
voteze impotriva a ceea ce dl. Primar a promis in 2012 ca va face pentru Timisoara si nu a 
facut nici astazi dupa 7 ani.  



22 
 

DL. PRIMAR: O remarca. Stiti ce ma astept eu acum? Ma astept la urmatorul lucru: 
pentru ca spital regional aveam eu in vedere acolo daca ati fi fost pe faza, acel mare spital 
nou, da, stadionul, polivalenta, obiective pentru Timisoara, ca pe asta l-ati scapat acolo, 
obiective pentru Timisoara, sa apara urmare a interventiei dvs., aflati la putere inca la 
nivel national pe langa Guvernul pe care inca il aveti. Sa introduca la finantare, la 
Compania Nationala de Investitii aceste obiective. Pledati pentru ele si atunci dovediti ca 
vreti cu adevarat ceea ce ati propus aici. Ele erau avute in vedere pe bugetul central si nu 
pe bugetul local. 
DNA. CHINDRIS: Domnul Primar, ati venit vreo secunda la mine sau la domnul Dan sa 
spuneti “uite, vrem sa facem asta pentru Timisoara, nu ne descurcam fara Guvern, mergeti 
voi discutati la Bucuresti, Timisoara are nevoie, iar eu, Primarul Robu Nicolae nu o pot 
face singur”, ati venit? 
DL. PRIMAR: Cu tot respectul, am fost la cei mai mari ca dvs., dar uite acum vin si la 
dvs., uite, vin si la dvs., o spun in plen, se transmite live, va rog puneti umarul alaturi de 
noi sa se realizeze in Timisoara un stadion de 30.000 de locuri, o sala polivalenta de 
16.000 de locuri si un spital regional. Ne oprim aici. Mai aveam si un bazin de inot 
olimpic, dar ne multumim cu trei. Puneti umarul alaturi de noi si haideti sa afcem pe bani 
de la bugetul centralizat al statului roman, ca peste tot din asemenea fonduri s-au realizat 
astfel de obiective, ca n-avem de unde sa punem noi 50, 60, 100 de milioane de euro de la 
bugetul local pentru astfel de obiective. Ele au fost angajate de la bun inceput din 2012 pe 
finantare de la bugetul de stat, dar eu n-am ajuns sa apartin puterii decat aparent 1 an de 
zile la inceput cand in realitate defapt se simula ca am avut o alianta. 
DL. FARKAS: Multumim frumos! Domnul consilier Mateescu. 
DL. MATEESCU: As dori sa fac un amendament si as dori la urma sa vad si finalitatea 
unor colegi din alte partide, pentru ca la un moment dat am fost in cartierul Dambovita, 
Calea Sagului, Freidorf si multi dintre noi consilierii sunt convins ca ne vom ocupa cu 
crearea unui parc si a unui loc de parcari. Am vazut si un sondaj al domnului Primar pe 
facebook referitor la Piata Aurora. Spre deosebire de alti colegi eu am si identificat 
pamantul care este al Primariei de 1 an jumate castigat in instanta definitiv, pamant care si 
acum sta ca gropile de gunoi de la Sag de pe vremuri. Deci, as dori crearea unei parcari si 
a unui parc pe strada Paul Constantinescu cu Lacului, doua hectare are Primaria 
Timisoara de 1 an jumate castigate in instanta. 
DL. PRIMAR: Eu am discutat subiectul acesta si multumesc domnului Mateescu pentru 
ca mi-a adus la cunostinta un lucru care ar fi trebuit sa fie adus de aparatul de specialitate. 
S-a castigat in instanta acel teren si va trebui sa il valorificam. Eu inclin in spre a face 
parc acolo, dar cred ca ce trebuie sa propunem noi si chiar putem acum un amendament, 
eu il sustin, ar fi un studiu de fezabilitate pentru punerea in valuare a acelui teren si vedem 
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ce spun specialistii cand fac studiu, daca e numai parc, daca e si parcare ca nu stiu toate 
detaliile.  
DL. MATEESCU: Domnul Primar, cred ca ar trebui o investitie si in parcare, pentru ca 
dvs. stiti si toti colegii, cand mergem vineri, sambata, duminica pe acea strada Lacului si 
toata zona aceea .. 
DL. PRIMAR: Nu stiu cat e de aproape de Piata Aurora. 
DL. MATEESCU: La 150 de metri de Piata Aurora. 
DL. PARIMAR: 150 de metri? Atunci eu sustin sa realizam un parc si o parcare si 
vedem cum le combinam, sunt de acord cu dvs. Faceti un amendament, eu sustin. 
DL. FARKAS: Va rog frumos sa formulati amendamentul. 
DL. MATEESCU: Studiu de fezabilitate si investitie in parcare si parc, strada Paul 
Constantinescu cu strada Lacului.  
DL. PRIMAR: Si hai sa vedem o sursa de finantare de unde luam. Detaliile le rezolvam 
noi tehnic, numai ca trebuie sa apara in principiu macar. 
DL. FARKAS: Cautam sursa de finantare. 
DL. MATEESCU: Sursa de finantare cred ca este bugetul local. Nu cred ca trebuie sa 
identific eu. Am identificat suficient pamantul. 
DL. PRIMAR: Mai avem o sectiune mai generica, studii si proiecte, unde s-ar putea 
incadra. Se consemneaza in procesul verbal ca ne insusim ca acolo sa fie si acest proiect. 
Acolo e o suma pentru mai multe proiecte. Votam daca este de acord dl. Mateescu, sa 
votam ca se are in vedere finantarea prin banii de la pozitia “studii si proiecte”, nu stiu, 
domnul viceprimar ni-l citeste exact.  
   Avem, haideti ca, uitati, suntem constructivi. Este posibilitate sa taiem de undeva, va 
spune domnul viceprimar acum, de la studii, tot asa de la o pozitie mai generica si 
introducem o pozitie explicita cu referire la acest teren.  
DL. DIACONU: Nu-mi dau seama daca dominant ar fi partea de spatiu verde sau partea 
de parcare.  
DL. FARKAS: Va rog frumos amendamentul. 
DL. DIACONU: Studiu de fezabilitate si proiect tehnic pentru realizare parcare si parc in 
Paul Constantinescu colt cu Lacului.  
DL. MATEESCU: Colt cu strada Dreptatea mai precis. Paul Constantinescu cu strada 
Dreptatea.  
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam.  

- 21 voturi pentru 
Amendamentul a trecut. Atunci trecem la votarea punctului 2. 

- 17 voturi pentru 
- 9 abtineri 
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PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul  public în domeniul privat al 
Municipiului Timișoara a imobilului înscris în CF nr. 440620 Timișoara și 
aprobarea operațiunii de modificare limita imobile înscrise în CF nr. 440620 – Str. 
Magiuca nr. 2, respectiv CF nr. 427172 – Str. Migdalui nr.1. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam.  
DL. ORZA: Aici erau niste intrebari. Era o intrebare la strada asta, Migdalului. Se trece 
un teren si n-am inteles care e explicatia.  
DL. PRIMAR: De la Patrimoniu, Mihai Boncea, este cel cu doua triunghiuri? Atunci va 
explic despre ce este vorba. In momentul de fata Muncipiul Timisoara are o proprietate 
foarte ciudata ca geometrie, in zona,  in adiacenta cu o proprietate privata si ca sa 
ajungem sa avem o forma geometrica valorificabila si noi si proprietarul privat se impune 
a atrece din domeniul public in domeniul privat asa cum prevede, apoi sa facem schimb, 
iar ce rezulta si rezulta o suprafata frumoasa si pentru noi si prentru el, dar se face metru 
patrat la metru patrat, ati inteles, in adiacenta, trecem inapoi in domeniul public si 
amenajam acolo probabil un parc sau vedem ce se face, asta este ideea.  
DL ORZA: Atunci hai sa facem daca sunteti de acord un amendament. Dupa realizarea 
schimbului de teren, parcela rezultata va trece din nou in domeniu public. 
DL. PRIMAR: Exact, va reveni in domeniu public.  
DL.FARKAS: Atunci inchid sesiunea asta de vot va rog si votam amendamentul 
domnului consilier Orza, cu adaugarea a ceea ce ati spus inainte.  
 

 
Dl. ORZA: Să facem un amendament. Un articol:  După realizarea schimbului de teren, 
parcela rezultată va trece din nou în domeniul public.  
Dl. PRIMAR: Va reveni în domeniul public.  
Dl. ȘULI: Cu menținerea afectațiunii inițiale. Trebuie trecut în privat, se fac 
dezmembrările. 
Dl. PRIMAR: Cu revenire în domeniul public.  
Dl. FARKAS:  Supun la vot amendamentul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  22 voturi pentru 
                                   2 abțineri  
Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:   21 voturi pentru 
                                    1 abținere  
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PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune la înstrainarea 
spaţiului cu altă destinaţie decat aceea de locuinţă ap.8 /II (SAD2) aferent  
imobilului  din Timişoara, strada Dacilor, nr.15, et parter, inscris in CF nr 420244-
C1-U3, nr topo 5636/VIII/II  la preţul de vanzare de  52.300 lei. 
 
Dl. FARKAS:  Supun la vot proiectul. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:  22  voturi pentru 
 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI: 
 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a SAD nr 1, 
SAD nr 2, SAD nr 3, ap nr 4, ap nr 5, SAD nr 6, SAD nr 7, ap nr 8, SAD nr 9,  ap nr 
10, ap nr 11, ap nr 12, ap nr 13,  situate in Timisoara, str Zugrav Nedelcu , nr. 12, 
jud Timis,  înscrise în C.F. nr 416584-C1 , la preţul total de de 1.400.000 euro.  
 
Dl. FARKAS:  Supun la vot proiectul. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:    18 voturi pentru 
                                     5 abțineri 
 
 
 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de împrumut de folosință-
comodat nr.1/16.10.2015 încheiat cu Liga Apărării Drepturilor Omului – Filiala 
Timiș. 
 
Dl. PRIMAR: E cineva aici să explice? Că eu nu pot cere consilierilor să voteze fără un 
raport fără să știm ce activitate se desfășoară acolo. De interes public. 
Dl. IVAN CONSTANTIN: Noi avem o serie de proiecte, Dl. Ionescu știe fiindcă am fost 
la școala dânsului. Un proiect care sensibilizează prezența tinerilor la vot, avem o 
colaborare cu Avocatul Poporului prin care mergem la diferite instituții să verificăm 
condițiile de viață. Am fost la Centrul de Refugiați pentru Străini, la Spitalul de Psihiatrie 
din Jebel, Gătaia.  



26 
 

Dl. PRIMAR:  Doamna Directoare a Direcției de Asistență Socială dă din cap negativ. 
Dânsa spune că nu ați fost la Căminul de Bătrâni.  
Dl. IVAN CONSTANTIN:  Am fost acum 2 ani cu Avocatul Poporului și dacă doriți vă 
aduc Raportul de activitate. Pe care ni l-ați făcut nouă. Pe Inocențiu Klein.  
Dl. CĂLDĂRARU:  Tind să cred cele spune de dvs. Eu m-am uitat pe Facebook și am 
concluzionat că din 2012 nu mai aveți activitate. Aveți un spațiu de 70 mp. acolo.  
Timișorenii trebuie să știe ce orar aveți când aveți deschis.  
Dl. IVAN CONSTANTIN: Noi suntem voluntari, nu primim nicio retribuție. Am fost de 
multe ori la Radio Timișoara, Dl. Diaconu poate confirma. Am fost la Dl . Mărăscu la 
emisiune. Posibil, din cei 800 de tineri cu care am vorbit, jumătate v-au votat și pe dvs. 
Dl. Căldăraru.  
Dl. FARKAS:   Aveți Raportul pe tabletă.  
Dl. PRIMAR:  Dl. Profesor am retras proiectul pentru că nu a fost un raport de activitate. 
Acum sunteți aici îl susțineți. Eu consider că 5 ani e prea mult și că trebuie să dăm 
prelungire pe câte 1 an. Și numai când se cunoaște bine activitatea, care dă speranțe 
pentru viitor să se prelungească pe 3 sau pe 5 ani. Eu cred că pe un an e destul să se 
aprobe acum.  
Dl. IVAN CONSTANTIN: Noi avem o sumedenie de documente care justifică 
activitatea noastră.  
Dl. ORZA: Ca mod de lucru, legea cere să se prezinte un raport de activitate. Există o 
comisie formată din consilieri locali, executiv. ONG –ul vine cu cererea de prelungire și 
cu raportul de activitate. Comisia poate invita boardul ONG –ului respectiv la discuții, 
respective comisie face un raport de avizare către consiliul local unde se votează pro sau 
contra. Dacă noi introducem aleatoriu, la modul: ce ați mai făcut? Păi știți ne-am întâlnit 
la TV, chestia asta nu e un mod de a valida un contract. Atâta timp cât este un raport scris, 
o comisie, înseamnă că acei oameni își asumă toată chestia asta. Dacă au fost colegi care 
au cerut retragerea proiectului pentru clarificări, mai și cităm verba Volant deși există 
scripta manent, intrăm în zona arbitrariului și a neseriozității. Există zeci de contracte cu 
ONG-urile și nu avem cum să ne facem o imagine în 5 minute cât e prezentat raportul de 
către un domn și îi punem niște întrebări. Atâta timp cât lucrează o comisie pe baza unor 
documente scrise, oamenii dacă aveau nelămuriri trebuia să îl cheme pe domnul respectiv 
și să spună: adu-mi dovada că ai fost la Căminul de Bătrâni. Hai să sunăm să vedem dacă 
a fost sau nu.  Dacă introducem acest tip de abordare în consiliul local, ne facem de râs. 
Există comisii instituții care pun lucrurile în ordine și să terminăm cu arbirariul.  
Dl. MOȘIU: Era vorba de o locație în mijlocul orașului. Cui să-i prelungim? Dacă 
domnul nu a venit să ne prezinte?  Pe niște foi pot să fac și eu.  
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Dl. ORZA: Am zis că vorbeați la modul general. Acele idei reprezintă un document 
oficial. Și bugetul e tot o sumă de foi.  
Dl. MOȘIU: E un efort atât de mare? Dvs ați instituit acest mod de lucru, pe baza unor 
hârtii dăm un spațiu în Centru. Nu este greu să expunem activitatea.  
Dl. ORZA:  Ce valoare are cuvântul dânsului? Mai mare decât acela oficial, scris? Votați 
împotrivă.  
Dl. MOȘIU:  Domnul poate are excedentar.        
Dl. ORZA:  Și v-ați lămurit din discuția asta? Trebuia la comisie să se rezolve lucrurile. 
Sunteți în comisie?  
Dl. MOȘIU:  Da sunt. Dar sunt 76 mp  acolo.  
Dl. ORZA:  Atunci nu v-ați făcut treaba.  
Dl. MOȘIU:  De bun simț  era să vină să prezinte activitatea.  
Dl. FARKAS:  Noi în comisie cerem raport de activitate de la fiecare ONG.  
Dl. CĂLDĂRARU:  Ca amendament, Propun prelungirea contractului pe un an de zile.     
Dl. FARKAS:  Supun la vot amendamentul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:     19  voturi pentru 
                                      2   voturi împotrivă  
  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:     22 voturi pentru 
 

                                 PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației imobilului din 
Timișoara. Str. Martir Gogu Opre  (fosta str. Vaslui), nr.24, înscris în Cartea 
Funciară nr. 423716 Timișoara, nr. Top. 395/a/6 în vederea atribuirii în folosință 
gratuită către Fundația Timișoara 89 pentru o perioadă de 10 ani. 
 
Dl. CĂLDĂRARU:  Cunosc activitatea acestei fundații din ziua în care s-a înființat.  Din 
1990. Acolo într-adevăr se lucrează se atrag fonduri sponsorizări și ar fi păcat să nu 
prelungim. Vizavi de fundație este o fostă grădiniță. Poate facem ceva acolo.  
Dl IONESCU: Îl întreb pe Dl. Diaconu fiindcă se ocupă de unitățile de învățământ iar noi 
dăm un aviz și cei de la minister sunt reticenți pe tema aceasta, dacă în zonă, în condițiile 
în care știm că populația școlară în oraș crește, toate școlile au un deficit de spațiu școlar, 
dacă putem să ne lipsim timp de 10 ani de un astfel de spațiu?    
Dl. DIACONU:  În momentul atribuirii către fundație trecuseră deja 10 ani de când nu se 
mai desfășurau activități școlare în acel imobil. Ca atare el  nu a mai fost trecut în rețeaua 
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școlară. Depindem de acel aviz pentru că face pare dintr-un imobil preluat prin protocol 
de la minister.  
Dl IONESCU:  În zonă e un excedent de spațiu.  
Dl. FARKAS:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:     21 voturi pentru 
                                       
 
                                   PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea liniilor de tramvai 
și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea 
Bogdăneștilor” și a cheltuielilor legate de proiect. 
 
Dl. FARKAS:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:     -20  voturi pentru 
                                      -2  abțineri  
 
                                   PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, Județul Timiș - Consiliul 
Județean Timiș, Municipiul Timișoara – Consiliul Local al Municipiului Timișoara 
și Instituția Prefectului – Județul Timiș. 
 
Dl. FARKAS:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:      -22  voturi pentru 
 
                                      PUNCTUL 10  AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare între 
Ministerul Energiei, Județul Timiș - Consiliul Județean Timiș, Municipiul Timișoara 
– Consiliul Local al Municipiului Timișoara și Instituția Prefectului – Județul Timiș. 
 
Dl. FARKAS:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:      -22  voturi pentru 
 



29 
 

 
 
                                      PUNCTUL 11  AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  înființarea Complexului de Servicii pentru Victimele 
Violenței Domestice și Agresori ca urmare a aprobării proiectului cu titlul ”SEVA-
Stop! Eliminăm violența și agresivitatea”, cod SMIS 127586. 
 
Dl. FARKAS:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:     -22  voturi pentru 
 
 

 PUNCTUL 12  AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 151 din data 
de 03.04.2018 privind actualizarea, modificarea și completarea tarifelor la 
transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexele la 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 243/20.12.2016. 
 
Dl. FARKAS:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:     -20  voturi pentru 
 
 

   PUNCTUL 13  AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru – ”Zonă 
mixtă – servicii, comerț și locuire”, strada Ofcea nr.18, 20, 22, Timișoara. 
 
Dl. FARKAS:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:    - 17  voturi pentru 
                                       
 

  PUNCTUL 14  AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – ”Construire 
supermarket LIDL”, str. Circumvalațiunii nr. 4, Timișoara. 
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Dl. FARKAS:  Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:         19 voturi pentru 
                                      
 
    
                                                 PUNCTUL 15  AL ORDINEI DE ZI: 
 
Adresa nr.SC2019 – 9751/18.04.2019  a Curții de Conturi a României privind 
Raportul privind finanțele publice locale ale județului Timiș pe anul 2017. 
 
Dl. FARKAS:  S-a luat la cunoștință.  
Vă mulțumesc pentru prezență. Declar ședința de azi închisă! 

 
 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA      p. SECRETAR 

 

Viceprimar IMRE FARKAS                  CAIUS SULI 


