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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  11.01.2019 cu ocazia sedintei extraordinare  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

 Preşedinte de şedinţă – Viceprimar  IMRE FARKAS 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 20; 
 Au absentat:   Marius Dugulescu, Raluca Popescu, Ioan Mateescu, Sorin 

Ionescu,  Luminita Tundrea, Andra Blotiu,  Lucian Taropa 
    Din partea executivului participa domnul primar NICOALE ROBU, 
domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si doamna 
secretar  Simona Dragoi 
 

 
Anexă 

La Dispoziţia nr.7 
Din data de: 08.01.2019 

 
 

1. Aprobarea Procesului  Verbal  al şedinţei    Consiliului Local din data de 20.12.2018. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 

terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. Green 
Acres Timișoara SRL. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 
terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC BEGA 
INVEST SA. 

4. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a 
apartamentului SAD, aferent imobilului din Timișoara, Splaiul Nistrului nr.2, înscris 
în C.F. nr. 405064-C1-U11 nr. Topo 405064-C1 – U11, la prețul de 42.000 euro. 

5. Proiect de hotărâre privind declanșarea  procedurii de selecție pentru ocuparea 
postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Horticultura S.A. 
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de 
Funcții pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii 
Internaționale a Transportatorilor Publici pentru anul 2019. 

 
 

 
 

 
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul  

Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu. 
 

 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot suplimentarea ordinei de zi cu Anexa care ne-a fost prezentată. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 18 voturi pentru 
Supun la vot suplimentarea ordinea de zi în întregime.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 19 voturi pentru 
                                  1 abținere 
 
 
                                               PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI:  
 
Aprobarea Procesului  Verbal  al şedinţei Consiliului Local din data de 20.12.2018. 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:    20 voturi pentru 
 
 
                                               PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI:  
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 
terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. Green Acres 
Timișoara SRL. 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:    20 voturi pentru 
 



3 
 

                                                PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI:  
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 
terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către SC BEGA INVEST 
SA. 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:    19 voturi pentru      
 
 
 
                                                PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI:  
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului SAD, aferent 
imobilului din Timișoara, Splaiul Nistrului nr.2, înscris în C.F. nr. 405064-C1-U11 nr. 
Topo 405064-C1 – U11, la prețul de 42.000 euro. 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:    20  voturi pentru 
                                     
 
                                                PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI:  
 
Proiect de hotărâre privind declanșarea  procedurii de selecție pentru ocuparea postului 
vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Horticultura S.A. 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 19  voturi pentru 
 
 
                                               PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de Funcții 
pentru Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara. 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 19  voturi pentru 
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                                               PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Uniunii Internaționale 
a Transportatorilor Publici pentru anul 2019. 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile: 19  voturi pentru 
                                  1 abținere 
Dl. IDOLU: Pentru subiectele de pe anexă se face trimitere la clarificările cerute de ADR Vest.  
Despre ce clarificări e vorba?  
Dna. NICOARĂ:  La faza de precontractare, în această etapă de programare este necesară 
aprobarea valorii devizului exact la valoarea la care se va încheia contractul de finanțare. Chiar 
dacă este vorba de un ban de exemplu. Ați votat valoarea estimată pe parcursul evaluării. La 
evaluare au mai fost făcute niște mici corecții iar acum, valoarea care trebuie aprobată este cea 
care va fi înscrisă în Contractul de finanțare.  
 

ANEXA LA ORDINEA DE ZI: 
 

PUNCTUL 1 –ANEXĂ 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.32/23.02.2018 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – 
faza DALI și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul 
”Reabilitare termică imobil, str. Luminița Botoc, nr.2”. 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:    20 voturi pentru      
 
 

PUNCTUL 2 –ANEXĂ 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.33/23.02.2018 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – 
faza DALI și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul 
”Reabilitare termică imobil, str. Luminița Botoc, nr.4. 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:    19 voturi pentru      
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PUNCTUL 3 –ANEXĂ 

 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.34/23.02.2018 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – 
faza DALI și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul 
”Reabilitare termică imobil, str. Martir Dumitru Jugănaru, nr.13”. 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:    19 voturi pentru      
 
 

PUNCTUL 4 –ANEXĂ 
 

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.35/23.02.2018 
privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici – 
faza DALI și a anexei privind descrierea sumară a investiției, pentru obiectivul 
”Reabilitare termică imobil, str. Vasile Lucaci, nr.18”. 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:    19 voturi pentru      
 
 

PUNCTUL 5 –ANEXĂ 
 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea  cererii de finanțare ”Îmbunătățirea eficienței 
energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe:str. C. 
Brediceanu nr. 13-15; Calea Torontalului nr. 14; str. Dropiei nr.7; str. Dâmbovița nr.22/A” 
cod SMIS 121587 și a cheltuielilor aferente. 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:   19  voturi pentru      
 

PUNCTUL 6 –ANEXĂ 
 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finanțare ”Îmbunătățirea eficienței 
energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. 
Luminita Botoc nr.2, Luminita Botoc nr.4, Martir Dumitru Juganaru nr.13, str. Vasile 
Lucaciu nr.18”, SMIS 120790  și a cheltuielilor aferente. 
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Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:   18  voturi pentru      
 

PUNCTUL 7 –ANEXĂ 
 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare „Imbunătăţirea eficienţei 
energetice în sectorul rezidenţial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe din 
strazile: Bdul Cetatii, str. H. Coanda, B-dul G. Dragalina, str. Teiului str. Burebista, 
C.Circumvalatiunii“, cod smis 121578 şi a cheltuielilor aferente. 
 
 
Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:   19  voturi pentru      
 
 
 

PUNCTUL 8 –ANEXĂ 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii de către Municipiul Timișoara a unei 
cereri de finanțare în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de  gaze cu efect de 
seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier 
nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în 
municipiile reședințe de județ. 

Dl. IDOLU: Este bună această inițiativă. Dar ce a trebuit să demarăm lucrările de elaborare la 
sfărșitul anului 2018? De ce a trebuit să demarăm în limita de timp? Dacă Guvernul nu ar fi 
amânat termenul iarăși eram cu proiectul nedepus.  
Dl. BERE:  Am intrat în posesia unor documente necesare cererii de finanțare,  azi la ora 13.   
Dl. MOȘIU: Care sunt penalitățile pentru Black Light? Fiindcă nu s-a încadrat. Acestea sunt 
stații de ultimă generație? Încarcă mai rapid? Sau sunt utile, e lăudabilă inițiativa. Care sunt 
argumentele pentru prețul acesta? 55 de mii de euro.  
Dl. SANDU: Am o întrebare: dacă aceste dispoziive sunt adaptabile pentru încărcarea contra-
cost. Ar fi cazul ca în perspectivă să avem posibilitatea unui acces controlat la ele.  
Dl. PRIMAR: Noi aveam proiectele pregătite dacă nu se făcea amânarea le-am fi depus. Întrucât 
din analiza situației, după ce s-au parcurs anumite etape, a rezultat că dacă le depuneam în altă 
ordine de prioritate, pe lista întocmită de Autoritatea Urbană, am avea șanse să trecem la 
finanțare. Am cerut la MDRAP modificarea listei și nu a venit că nu s-a întrunit comisia. Dacă 
nu se amâna, noi depuneam proiectele, altfel ne-am prezervat o șansă să mai intruducem un 
proiect la finanțare. Acum trebuie să ai totul clarificat la nivel de CF și pentru stâlpi. Trebuie să 
ai document de proprietate. Noi avem proiecte și surprinzător toate au fost respinse: noi, Clujul, 
Iași. Trebuia să fim informați și aveam posibilitatea să depunem contestație. Nu ne-a anunțat 
nimeni nici azi. Noi intentăm proces pentru asta. Presupunerea mea e că nu au fost bani și s-a 
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vrut să se meargă la București. De ochii lumii s-a dat la Brașov în speranța că va fi convins să nu 
mai fie independent, în rest peste tot s-a respins. Noi aveam și originalul depus.  
Dl. ORZA: Și eu depun proiecte și mă izbesc de o legislație foarte perfecționistă. Dar și noi ca 
primărie respingem la licitație pentru chestii de acest gen anumite firme. Pachetul acesta de 
servicii în domeniul protecției mediului e foarte important. Autoritatea vine să sprijine acțiunile: 
dă gratis parcarea pentru cei care au mașini electrice, a redus impozitul pentru mașini electrice 
am promis că vom introduce și astfel de stații pentru încărcare. Ar trebui să facă parte din acest 
subiect achiziția pentru Poliția Locală de astfel de mașini. Să fie și salvări de acest gen. Dacă 
vom câștiga proiectul trebuie să înțelegem că e și o chestiune de imagine. 16 stații nu sunt 
necesare în present. Aceste proiecte avansează ideea că Timișoara e prietenoasă cu astfel de 
sisteme care vor asigura un mediu mai curat. Chiar și zgomotul se va reduce.  E păcat că ratăm 
proiectul cu firobuzele și dacă nu aveam aceste sincope am fi avut firobuzele.  
Dl. PRIMAR: Cerem la clarificări nu respingem. Vezi că ai o problemă! O corectezi? Așa se 
procedează.  
Dl. DIACONU: Am un amendament: art.11: Se numește dl. Adrian Amedeo Semeredi Bere 
având funcția de Director executiv al Direcției de Mediu ca responsabil al proiectului realizare de 
stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiul Timișoara și se împuternicește pentru 
a semna în vederea certificării pentru conformitatea cu originalul a documentelor dosarului de 
finanțare (dosarul copie).  

Dna. CHINDRIȘ: Supun la vot amendamentul. 
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:   -19 voturi pentru      
Supun la vot proiectul.  
-Cine este pentru?  
Se numără voturile:   -20  voturi pentru     
Vă mulțumesc. Declar ședința  închisă.  
 
 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA     SECRETAR 

 

Viceprimar FARKAS IMRE          SIMONA DRAGOI 

 
 

 
 


