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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  14.06.2019 cu ocazia sedintei extraordinare  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

 Preşedinte de şedinţă – Viceprimar Dan Diaconu 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi ; 
 Au absentat:     Ioan Mateescu, Luminita Tundrea; Andra Blotiu; Radu Dimeca;  Ioan 

Szatmari.    
 Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, domnul 

viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si doamna secretar Simona 
Dragoi; 
 
 
 

Anexă 
                                                                                                                   La Dispoziţia nr. 674 
                                                                                                                   Din data 11.06.2019 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din data de 
29.05.2019. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului 
Timișoara domnului  Szakats Bela. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019 
al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului 
Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului din Piața Victoriei 
nr.6. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Tabelului nr.SC2019 – 10983 din 06.05.2019 și a 
Tabelului nr. SC2019-12127 din 20.05.2019, care cuprind optiunile beneficiarilor aprobați 
conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 127/27.03.2019. 

6. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra 
terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea proprietarilor 
de construcții amplasate pe acestea. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren cu nr. 
cadastral 407495, înscrisã în CF nr. 407495 Timişoara, (CF vechi 138313 nr. top.vechi 
31145/a/1)  cu suprafaţa de 692 mp., situat în Timişoara str. Regimentul 6 Artilerie Grea 
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în douã loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 339 mp. cu nr. cadastral nou 448013 şi Lotul 2 cu 
suprafaţa de 353 mp. cu nr.cadastral nou 448014. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri  între Municipiul Timișoara 
și Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei. 

9. Proiect de hotărâre privind  atribuirea spațiului cu altă destinație decât locuință din 
Timișoara, str. E . A Pacha, nr. 1, SAD3 către Serviciul Public de Asistență Medicală 
Școlară în vederea desfășurării activității. 

10. Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului de concesiune nr.49/28.10.2004 
având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet particular policlinic 
ALGOMED S.R.L., situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, cabinet nr.16. 

11. Proiect de hotărâre privind  prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere nr. 
693/16.12.2013 pentru imobilul situat în Timișoara, str. Al Odobescu nr. 56 A, în care se 
desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 14. 

12. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  ap. 4, situat in   Timisoara, 
Bdul 6 Martie , nr 4,  jud Timis ,  înscris în C.F. nr 415904-C1-U4, nr. Top. 415904-C1-
U4  , jud Timis, la preţul de vanzare 42.000 euro. 

13. Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  ap. 3 ,  situat in   Timisoara, 
Bdul 6 Martie , nr 4,  jud Timis ,  înscris în C.F. nr 415904-C1-U1, nr top 415904-C1-U1  
, jud Timis , la preţul de vanzare de 42.000 euro. 

14. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  imobilului situat in 
Timisoara, str. Memorandului nr 15, jud Timis,   înscris în C.F. nr 419639, nr top  
10008,10009 si CAD:C1  nr. Top.10008 , jud Timis, la preţul de vanzare de  200.000 
euro. 

15. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea Consiliului 
Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. Spațiu comercial, situat în 
Timișoara, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, jud. Timiș, înscris în C.F. nr. 405034 – C1- U4, 
nr. Top. 292/I, jud Timiș, la prețul de vânzare de 1.700.000 euro. 

16. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea Consiliului 
Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a ap SPATIU COM 1, situat in 
Timisoara, str C. Brediceanu, nr. 4, jud Timis,  înscris în C.F. nr.410686-C1-U15, nr.top 
240/XVIII, la preţul de 12.000 euro. 

17. Proiect de hotărâre privind  propunerea de schimbare a destinației imobilului situat în 
Timișoara, str. Războieni nr. 2, corpul vechi al Școlii cu clasele I-VIII, nr. 11, înscris în 
CF nr. 406435 Timișoara, nr. Top. 18194, pentru o perioadă de 10 ani, din spațiu pentru 
învățământ în spațiu pentru desfășurarea activităților specifice instituțiilor publice. 

18. Proiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini, din partea SC 
VALKIRIA  INVEST SRL, referitor la imobilele - teren înscrise în CF nr. 447649 – 
Timișoara, respectiv CF nr. 447652 – Timișoara, necesare pentru realizarea proiectului 
”Pasaj Inferior Solventul”. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la constituirea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI. 

20. Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor la transportul urban de călători în 
Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 
151/03.04.2018. 
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente pentru: 
”Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în 
Municipiul Timișoara – Calea Bogdăneștilor”, cod SMIS:129119 din Timișoara. 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice D.A.L.I., a 
indicatorilor tehnico – economici și a anexei privind descrierea sumară a investiției, 
pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și 
instalații la COLEGIUL TEHNIC „HENRI COANDĂ”.” 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a indicatorilor 
tehnico – economici faza D.A.L.I.,  și a anexei privind descrierea sumară a investiției, 
pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și 
instalații Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară”. 

24. Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului general actualizat conform OUG 
114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local a obiectivului de investiții ”Extindere 
Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu un corp de construcție pentru un nou 
laborator de radioterapie și acces principal pentru vizitatori și ambulatoriu” – Timișoara, 
str. Gheorghe Dima nr.5. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor alocate în anul 2019 asociațiilor și 
fundațiilor cuprinse în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 684/12.12.2018, care 
beneficiază de subvenții în baza Legii nr. 34/1998, ca urmare a aprobării bugetului local 
al Municipiului Timișoara. 

26. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 470/13.09.2018 
privind aprobarea documentației tehnico-economice – Faza SF, a indicatorilor tehnico-
economici și a anexei privind descrierea  sumară a investiției pentru obiectivul ”Extindere 
iluminat public Parcul Botanic”. 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Proiectul transfrontalier Interreg V-A 
”Cross-border joint training centers” (eMS ROHU-374) – proiect de reabilitare a taberei 
din localitatea Zolt, comuna Fârdea, jud. Timiș, în vederea înființării unui centru de 
formare – proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programului de Cooperare  
Transfrontalieră Interreg – V-A ROHU, în care Liceul Teoretic ”Bartok Bela” din 
Timișoara este leader beneficiar. 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind  finanțarea  de la bugetul 
local a proiectelor inițiate de către structuri sportive de drept public, unități și instituții de 
învățământ, alte organizații sportive din cadrul programelor sportive de utilitate publică. 

29. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind finanțarea nerambursabilă 
de la bugetul local a proiectelor inițiate de către structuri sportive, asociații de drept 
privat, din cadrul programelor sportive de utilitate publică. 

30. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru realizarea intervenției de 
urgență (EMIU) în cazurile de violență domestică de pe raza municipiului Timișoara, 
desemnarea unui coordonator al echipei mobile și alocarea mijloacelor de transport pentru 
a fi puse la dispoziția echipei mobile. 

31. Proiect de hotărâre privind  modificarea  Regulamentului de funcționare a Consiliilor 
Consultative de Cartier aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 612/16.11.2018. 

32. Adresa nr. SC2019 – 13804/04.06.2019 a  Asociației Timișoara 2021 – Capitală 
Europeană a Culturii – referitoare la recunoașterea statutului de utilitate publică. 
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33. Adresa nr. E32019- 012274/15.05.2019 a doamnei Ciovică (fostă Cornea) Iuliana privind 
Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Conisliului Local nr. 798/20.12.2018 
privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în 
Timișoara, Str. Emanoil Ungureanu nr.11, ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite. 

34. Adresa nr. SC2019 -11344/09.05.2019 a numiților Gălușcan Atena, Sîrb Liliana, Brancu 
Ioan, Ducu Ioan, Epure Vlad-Iancu, Gornic Eugen, Ciuhandu Gianina-Violeta și 
Ciuhandu George-Cristian ( Asociația de Proprietari din Timișoara, Piața Plevnei, nr.5) 
privind solicitarea de reexaminare în vederea abrogării a Hotărârii Consiliului Local nr. 
750/20.12.2018 privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul 
situat în Timișoara, Str. PIATA PLEVNEI NR.5, ca urmare a constatării stării tehnice 
neîngrijite. 

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

 

 

DL.DIACONU: Avem o ordine de zi cu 34 de puncte și o anexă la ordinea de zi cu 8 
puncte pe diverse domenii. Dau cuvântul d-lui Primar pentru prezentarea proiectelor de pe 
ordinea de zi suplimentară. 

DL.PRIMAR: Cred că ați văzut cu toții în linii mari cel puțin despre ce este vorba. 
Având în vedere faptul că urmează o minivacanță, apreciez faptul că ați făcut eforturi să 
fiți prezenți, să putem trece un număr important de proiecte foarte importante pentru 
orașul nostru. Vă rog și în continuare să participați la adoptarea hotărârilor care sunt atât 
de necesare, inclusiv pe perioada de vacanță care este foarte aproape. 

Retrag proiectul nr.4 de pe anexă – Proiect de hotărîre privind atribuirea directă prin 
contract de concesiune către S.D.M. a unor suprafețe de teren în vederea amenajării unei 
parcări subterane. Este vorba despre Parcul Civic, Parcul Brătianu, Parcul C.D.Loga. 
Fiecare are acum o denumire distinctă. Prin acest proiect se intenționa transferul către 
S.D.M. a părții subterane de pe tot acest areal, unde la suprafață avem parcuri și niște 
artere de circulație, în vederea realizării unui parcaj subteran. Acum suntem sesizați că nu 
poți transfera, așa cum este proiectul făcut, numai subteranul, și, dacă am transfera și ce 
avem la suprafață, am intra într-o situație de incorectitudine, noi vrem să amenajăm 
Parcul Civic la suprafață. Nu putem să amenajăm ceva ce transferăm la S.D.M. Ideea este 
să transferăm subteranul, dar din punct de vedere legal, la cum este făcută hotărârea, 
problema nu este rezolvată, s-ar transfera și partea de la suprafață, fie și cu interdicția de a 
se afecta. Drept urmare, retrag acest punct. Ar fi extraordinar dacă am reuși să facem un 
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parcaj subteran pe o arie atât de extinsă aici, dar fără afectarea parcului. Urmează să se 
pronunțe și specialiștii dacă tipul de arbori pe care îi avem permit asta. Nu vrem să 
afectăm parcul și spațiul verde, arborii în general. S-a omis de pe ordinea de zi 
suplimentară, dintr-o neînțelegere în aparatul primăriei, un proiect pe care eu l-am retras 
acum două săptămâni și vă rog să-l agreați, chiar dacă nu l-ați avut scris pe anexă – 
Proiect privind operațiunea de repoziționare și rectificare suprafață privind imobilul 
înscris în CF 420388 Timișoara. Acum două săptămâni l-am retras. Vizează zona stadion 
Dan Păltinișanu. 

DL.DIACONU: Supun la vot punctele de pe ordinea de zi suplimentară. 
D-NA ȚUNDREA: Am o rugăminte, dacă se poate să luați cu prioritate punctele cu 
cvorum de 18. 
DL.DIACONU: 19 voturi pentru. 
Supun la vot ordinea de zi întreagă: 
20 de voturi pentru. 
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 
data de 29.05.2019 

 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

- 21 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 

4.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al 
Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului 
din Piața Victoriei nr.6 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

- 20 de voturi pentru. 
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PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Tabelului nr.SC2019 – 10983 din 
06.05.2019 și a Tabelului nr. SC2019-12127 din 20.05.2019, care cuprind optiunile 
beneficiarilor aprobați conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timișoara nr. 127/27.03.2019 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

20 de voturi pentru. 

 

 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

6.Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros 
asupra terenurilor aflate în domeniul privat al Municipiului Timișoara în favoarea 
proprietarilor de construcții amplasate pe acestea 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

- 20 de voturi pentru 

 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a parcelei de teren 
cu nr. cadastral 407495, înscrisã în CF nr. 407495 Timişoara, (CF vechi 138313 nr. 
top.vechi 31145/a/1)  cu suprafaţa de 692 mp., situat în Timişoara str. Regimentul 6 
Artilerie Grea în douã loturi, Lotul 1 cu suprafaţa de 339 mp. cu nr. cadastral nou 
448013 şi Lotul 2 cu suprafaţa de 353 mp. cu nr.cadastral nou 448014 

DL.DIACONU: Poftiți, domnule Brâncovan. 

DL.BRÂNCOVAN: Doamnelor și  domnilor consilieri, vă rog să remarcați faptul că 
Executivul primăriei nu v-a scos în evidență faptul că această dezmembrare e doar un 
pretext. Se intenționează cedarea domeniului public în interes privat, în interesul unei 
societăți care dorește să se extindă cu construcțiile existente pe acel domeniu public care 
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este pretabil pentru a se executa acolo. Trotuar, în zonă de blocuri, vă dați seama. Se pot 
face locuri de parcare, nu, Executivul primăriei, la solicitarea beneficiarului privat dorește 
ca acolo să se facă o construcție. Ce zice legea? Fiind vorba de domeniul public, legea 
privind executarea lucrărilor de construcții spune că terenurile aparținând domeniului 
public al statului sau U.A.T.-urilor, se pot concesiona numai în vederea realizării de 
construcții sau de obiective de uz și/sau de interes public. Ceea ce se propune aici, în 
niciun caz nu este de interes public, ci de interes privat. Șmecheria este, se propune să se 
scoată din domeniul public și să se treacă în privat, apoi, când lucrurile sunt adormite, o 
să vedeți că o sa faceți și concesiune fără să vă dați seama și o să vă sară cetățenii în cap 
din zona Mircea Cel Bătrân. O să faceți același lucru ca și vechea administrație. Nu mi se 
pare normal. Aceeași procedură s-a încercat și la Madgearu nr.10. Noroc că din societatea 
civilă au mai existat oameni care și-au dat seama de ce s-a întâmplat acolo. Vă rog frumos 
să respingeți această propunere. Vă mulțumesc. La punctele de pe ordinea suplimentară, 
la 5 și la 7, fără niciun fel de transparență, se încearcă scoaterea din domeniul public și 
includerea în domeniul privat a două C.F.-uri. Habar nu avem ce sunt. Poate sunt în 
mijlocul școlii, ca la școala generală nr.27, domnule Primar, și ne trezim că se face nu știu 
ce acolo. Nu e normal, trebuie să existe transparență. Vă rog să îi trageți la răspundere pe 
funcționari, acolo se vede clar, e rea intenție, ei avizează de legalitate toate aceste lucruri. 
Nu aveți cum să nu va dați seama de ce se întâmplă acolo. 

DL.PRIMAR: Imediat vedem despre ce este vorba și punem să se răspundă. 

Răspunsul este următorul: prin H.C.L. nr.321 din 29.07.2010, s-a aprobat un P.U.Z. – 
Construire centru de încurajare și susținere a dezvoltării I.M.M.-urilor, pe B-dul Cetății 
nr.5,7,9 – Timișoara. Prin acel P.U.Z., s-a prevăzut să se realizeze construcții și alte 
amenajări pe o suprafață destul de mare din zonă, care este proprietate privată și s-a avut 
în vedere să se facă această dezlipire și concesiune a unei mici porțiuni care reprezintă 
domeniul public. Cea care face obiectul proiectului de hotărâre de consiliu de astăzi. Dacă 
ne uităm pe hartă, nu pare a fi afectat negativ interesul public în zonă, dacă se face o 
concesiune a unei mici porțiuni de teren. Vă dau harta să o vedeți, dar să ni se explice. 
Din hartă nu rezultă că se afectează trotuarul și alte lucruri de interes public.  

Vă propun să sărim peste acest punct, să vină d-nul Ciurariu imediat aici.  
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PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

8.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri  între Municipiul 
Timișoara și Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Timișoarei. 

 
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

- 18 voturi pentru 

 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 

9.Proiect de hotărâre privind  atribuirea spațiului cu altă destinație decât locuință 
din Timișoara, str. E . A. Pacha, nr. 1, SAD3 către Serviciul Public de Asistență 
Medicală Școlară în vederea desfășurării activității 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

20 voturi pentru 

 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 

10. Proiect de hotărâre privind  prelungirea contractului de concesiune 
nr.49/28.10.2004 având ca obiect exploatarea spaţiului în care funcţionează Cabinet 
particular policlinic ALGOMED S.R.L., situat în Timişoara, str. Teiului nr. 7, 
cabinet nr.16 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

20 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

11.Proiect de hotărâre privind  prelungirea prin act adițional a Contractului de 
închiriere nr. 693/16.12.2013 pentru imobilul situat în Timișoara, str. Al Odobescu 
nr. 56 A, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr. 14 
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DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

20 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 

12.Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  ap. 4, 
situat in   Timisoara, Bdul 6 Martie , nr 4,  jud Timis ,  înscris în C.F. nr 415904-C1-
U4, nr. Top. 415904-C1-U4  , jud Timis, la preţul de vanzare 42.000 euro 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

20 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

13.Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  ap. 3 ,  
situat in   Timisoara, Bdul 6 Martie , nr 4,  jud Timis ,  înscris în C.F. nr 415904-C1-
U1, nr top 415904-C1-U1, jud Timis , la preţul de vanzare de 42.000 euro 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

20 de voturi pentru. 

 

 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 

14.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a  imobilului 
situat in Timisoara, str. Memorandului nr 15, jud Timis,   înscris în C.F. nr 419639, 
nr top  10008,10009 si CAD:C1  nr. Top.10008 , jud Timis, la preţul de vanzare de  
200.000 euro 
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DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

20 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 

15.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a ap. Spațiu 
comercial, situat în Timișoara, str. Vasile Alecsandri, nr. 2, jud. Timiș, înscris în 
C.F. nr. 405034 – C1- U4, nr. Top. 292/I, jud Timiș, la prețul de vânzare de 
1.700.000 euro 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

20 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 

16.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din  partea 
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia  de înstrăinare a ap SPATIU 
COM 1, situat in Timisoara, str C. Brediceanu, nr. 4, jud Timis,  înscris în C.F. 
nr.410686-C1-U15, nr.top 240/XVIII, la preţul de 12.000 euro 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

18  voturi pentru. 

 

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 

17.Proiect de hotărâre privind  propunerea de schimbare a destinației imobilului 
situat în Timișoara, str. Războieni nr. 2, corpul vechi al Școlii cu clasele I-VIII, nr. 
11, înscris în CF nr. 406435 Timișoara, nr. Top. 18194, pentru o perioadă de 10 ani, 
din spațiu pentru învățământ în spațiu pentru desfășurarea activităților specifice 
instituțiilor publice 
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DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

19  voturi pentru. 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 

18.Proiect de hotărâre privind acceptarea unei oferte de donație cu sarcini, din 
partea SC VALKIRIA  INVEST SRL, referitor la imobilele - teren înscrise în CF nr. 
447649 – Timișoara, respectiv CF nr. 447652 – Timișoara, necesare pentru 
realizarea proiectului ”Pasaj Inferior Solventul” 

DL.DIACONU: Se propune un amendament: În titlul proiectului, privind acceptarea unei 
oferte de donație cu sarcini “pentru municipiul Timișoara” . În art.1: se aprobă acceptarea 
de către municipiul Timișoara a ofertei de donație cu sarcini pentru municipiul Timișoara. 
Se adaugă: “pentru municipiul Timișoara” și mai ales se adaugă la art.1, la final, 
următoarele elemente: “în vederea realizării proiectului Pasaj Inferior Solventul, 
condiționat de radierea ipotecilor și sarcinilor înscrise în C.F.-urile menționate în termen 
de 120 de zile”. Cu alte cuvinte, C.F.-urile au sarcini, acceptul de donație este valid dacă 
C.F.-urile se vor…  

 DL.PRIMAR: Eu am cerut introducerea acestei clauze suspensive, am avut discuții cu 
proprietarul, care este, după cum știm că s-a vorbit despre asta, un miliardar, a fost 
prezent aici, a explicat că sarcinile vor dispărea până în momentul în care se merge la 
notariat, să se facă actele efective, pentru că sunt puse tot de o firmă a lui în cârca 
celeilalte firme, ceva de genul acesta, dar este nevoie de hotărârea noastră pentru a se face 
pasul următor. Este trecută această clauză suspensivă, cu un termen să fie rezolvate 
problemele  în 120 de zile, dar, pînă atunci, problema notarială va fi rezolvată mult mai 
repede. 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot pentru amendament: 

19 voturi pentru. 

 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot pentru proiectul în ansamblu: 

18 voturi pentru. 
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PUNCTUL 1 ANEXĂ 

1.Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al S.C.Societatea 
de Transport Public Timișoara S.A.asupra terenului înscris în CF 427784 Timișoara 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:  

19 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 2 ANEXĂ 

2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea Studiului de Fundamentare, a Caietului de 
Sarcini și a Contractului Cadru privind delegarea gestiunii serviciului pentru 
gestionarea câinilor fără stăpân din municipiul Timișoara 

DL.MOȘIU: Fiind pe suplimentare, să fie clar, aș vrea să întrebăm și noi la Ofertă Tarife: 
dacă este aici cineva să ne explice. Capturarea și transportul câinilor fără stăpân, lei/cap, 
5.400, estimare pe 3 ani. Cum pe 3 ani? Nu am înțeles. Cazarea zilnică, atâția câini sunt, 
765.000? Știți ce înseamnă 700.000 de lei? 
D-NA CONACHI: Nu sunt lei, astea nu sunt sume, sunt cantități. 
DL.MOȘIU: 700.000 de câini? 
D-NA CONACHI: 3ani de zile, fiecare zi ori numărul de câini.  
DL.MOȘIU: Cât costă pe zi? 
D-NA CONACHI: Eu nu am completat sumele, nu pot să completez sumele. Este ofertă 
tarife. Aici completează cine ofertează. 
DL.MOȘIU: Câinii cazați trei ani de zile, să înțeleg, la pension? 
D-NA CONACHI: Nu sunt la pension. 
DL.MOȘIU: Cât plătiți pe zi? 
DL.PRIMAR: Proiectul este astăzi pe ordine suplimentară, dar a fost pe ordine de zi 
acum câteva săptămâni, când l-am retras. Nu știu de ce nu v-ați lămurit atunci. 
DL.MOȘIU: Facturați trei ani cazare? Nu înțeleg. 
D-NA CONACHI: Trei ani de zile ori câte zile are un an. Media de câini din adăpost este 
de 530. 
DL.MOȘIU: Deci, nu se știe cât costă un câine, hrana și cazarea. 
D-NA CONACHI: Conform contractului de acum, 4 lei/zi, dar va fi o licitație. Calculul 
este real. 
DL.MOȘIU: Și cazare și hrană? 
D-NA CONACHI: Nu. La poziția aceasta, asigurarea hranei, 4 lei, cazare 4 lei. Aici intră 
și personalul care face curățenie. La fel și la capturare. 
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DL.MOȘIU: Să trecem la un amendament. Să nu se poată transporta la respectivul 
adăpost câini din alt județ. Știu ce spun. Să trecem în caietul de sarcini. A fost sesizare de 
cei care aduc câini că sunt aduși câini din  județul Bihor. 
DL.IDOLU: La fel ca autoturismele în parcările dintre blocuri. Afară cu ei, din alte 
județe. 
DL.ORZA: Firma respectivă are contracte în județ și cu alte comune. 
DL.MOȘIU: Din alte județe, domnule consilier. 
DL.ORZA: Din alte județe, nu știu… 
DL.IDOLU: Mai trebuie făcută o precizare, bine a punctat d-nul Orza, nu firma 
respectivă, am cerut lămuriri și am înțeles că se adoptă o procedură de selecție, conform 
Legii achizițiilor publice. Nu putem merge direct către o firmă. Cred că ați greșit. Insist, 
se adoptă Legea achizițiilor publice, sunt proceduri pentru orice situație. 
DL.ORZA: Se aduc la adăpost din județul nu știu care. 
D-NA ȚUNDREA: Cred că ar trebui să indicați, domnule Moșiu și criteriile de 
determinare a apartenenței câinilor la alt județ. Ca să fie clar, să nu fie  discuții. 
DL.MOȘIU: În general, cei care aduc știu foarte bine ce se întîmplă. 
DL.PRIMAR: Din punctul nostru de vedere, al municipiului Timișoara, este totuna că 
sunt aduși și din alt U.A.T. al județului nostru sau dintr-un U.A.T. din alt județ. Dacă este 
permis să fie aduși, presupun că dacă se întâmplă așa este cu o evidență foarte riguroasă, 
câini din altă parte. Pot fi și din alt județ, nu e nicio problemă. Problema este să nu se 
amestece lucrurile și noi să știm care sunt câinii noștri. 
DL.MOȘIU: Problema este cine îi plătește. 
DL.PRIMAR: De ce să plătim noi pentru câini dintr-o altă localitate? Nu este în regulă. 
Nu are relevanță din ce județ sunt. Trebuie luate măsuri ca să nu ne încarce pe noi 
activitatea lor pentru alți clienți. Ori se interzice, dacă se mai poate acum să fie aduși din 
altă parte, din orice alt U.A.T., dar nu poți interzice, este singurul operator care are 
adăpost. Dacă noi interzicem, ce să facă toate U.A.T-urile din Timiș? Se scoate la 
licitație, evident. Vine un operator cu adăpost în județul Hunedoara care o să găzduiască 
acolo numai câini din Timișoara? Mi se pare că nu funcționează practic. Trebuie să existe 
o evidență foarte riguroasă și presupun că există, care să permită urmărirea cheltuielilor 
încât să nu ajungi să plătești pentru ceva ce nu ține de municipiul Timișoara. Ar fi la fel 
de grav să plătești pentru ceva ce ține de  comuna Secaș ca și dacă ar ține de Turnu 
Severin. La fel de grav ar fi. Am plăti noi pentru alții. Asta nu trebuie să se poată 
întâmpla, evident. 
DL.IDOLU: Supuneți la vot, domnule președinte? 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot pentru proiect: 

- 18 voturi pentru. 
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PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico-economici faza SF și a descrierii sumare a investiției pentru 
obiectivul “Construcție în regim maxim de înălțime, cu funcții mixte 
(administrative, birouri și spital), împrejmuire și amenajare imcintă și realizarea 
branșamentelor la rețelele utilitare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgență” 
din Timișoara, str. Balta Verde, nr.17. 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
Mai doriți să votați? Sunt 20 de prezenți, 18 voturi. 
DL.IDOLU: Pot să fac un amendament? 
DL.DIACONU: L-am supus la vot, doriți… 
DL.IDOLU: N-am apucat...ca să aveți vot... 
DL.DIACONU: Doriți să faceți un amendament? 
DL.IDOLU: N-am apucat...Este o situație la nivel național și care afectează mulți 
beneficiari și constructori vis a vis de actalizarea prețului manoperei după Ordonanța 
nr.114. Nu că nu ar fi o măsură binevenită, dar apar confuzii între valoarea reală publicată 
în Revisal la momentul semnării contractului, a manoperei  și valoarea... 
DL.DIACONU: Nu cred ca aici vreți să faceți… 
DL.IDOLU: La Clinicile Noi... 
DL.DIACONU: Aici este vorba despre indicatorii tehnico-economici pentru maternitate. 
DL.IDOLU: Atunci nu... 
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
18 voturi pentru. 
  

PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al 
municipiului Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara a bunurilor 
incluse pe lista de inventar a imobilului înscris în C.F.446526 

DL.DIACONU: Dacă este cineva care vrea să intervină. 

Deschid sesiunea de vot: 

DL.PRIMAR: Este vorba despre terenul de sport. Scrie în expunerea de motive, în 
referat, peste tot…Nu există în mâna d-voastră. Este vorba despre un teren care este al 
nostru, al municipiului și pe care vrem să-l propunem la Compania Națională de Investiții 
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pentru amenajarea unui teren de sport în cadrul unui program național de amenajare a 
multor terenuri de sport. Și acolo este o parcelă care se potrivește, ea fiind făcută din două 
componente: este vorba nu de stadion, ci de un teren, se amenajează pe banii companiei, 
dacă noi ne mișcăm repede și trimitem săptămâna viitoare documentația. Nu are nicio 
legătură cu beneficii private ale nu știu cui. Vor primi cei care se mișcă mai repede. Dacă 
noi rămânem la urmă, nu mai ajung banii, probabil. Aici nu este nicio rezervă. La celălalt 
punct, unde d-nul Brâncovan a sesizat ceva, nu am tranșat lucrurile, acel proiect îl retrag 
de pe ordinea de zi și îmi iau angajamentul să mă duc pe teren, să văd la fața locului dacă 
este într-adevăr o problemă, dacă s-ar concesiona acel teren. După schema pe care o am 
aici, rezultă că n-ar fi nicio problemă. Dar să vedem și la fața locului. Aici nu e loc de 
nicio implicare privată a nimănui. 

DL.DIMECA: Am o recomandare, domnule președinte de ședință pentru departamentul 
juridic. Dacă s-ar putea pe viitor, la fiecare punct de pe ordinea de zi, o jumătate de rând, 
un rând, de adăugat pentru ce este nevoie. Este pentru spațiu destinat investiției..., dacă se 
mai puneau trei cuvinte, era mult mai clar. 

DL.PRIMAR: Scuze,  ce am spus se referă la următorul, pentru că și la acesta s-au ridicat 
semne de întrebare. Dincoace, este vorba despre lucrurile de pe un teren care înseamnă o 
platformă de beton și terenul cu iarbă uzat care a ajuns la uzare. Dar nu se poate casa câtă 
vreme este în domeniul public, despre asta este vorba, nu despre terenul în sine, ci despre 
niște bunuri, care, pentru a putea fi casate, trebuie să fie trecute în domeniul privat. Ceea 
ce am spus este valabil la punctul următor. 

 DL.DIACONU: Sesiunea de vot este deschisă: 

18 voturi pentru. 

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

6. Proiect de hotărâre privind trecerea din proprietatea statului romîn în 
proprietatea privată a municipiului Timișoara a terenului înscris în CF 417541 

 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
DL.IDOLU: Aici avea dreptate d-nul Dimeca, să scrie măcar obiectivul. 
D-NA DRĂGOI: Proiectele sunt redactate de structurile de specialitate. 
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DL.PRIMAR: În titlu nu este scris ce intenție avem noi cu el, este corectă observația. 
Tehnic acum se întâmplă doar trecerea, ca noi să putem să-l propunem la C.N.I., să se 
facă acel teren de sport. 
DL.DIACONU: 19 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al municipiului 
Timișoara în domeniul privat al municipiului Timișoara a terenului înscris în 
C.F.422954 Timișoara  

DL.IDOLU: Noi nu avem materialul...trebuia scris în titlu... 
DL.DIMECA: Revin, cum s-a spus aici, în titlu, trei cuvinte și e rezolvată… 
D-NA DRĂGOI: Conform C.F.-ului anexat, este vorba de un teren. 
DL.PRIMAR: Tot legat de acel teren, terenul pe care îl dăm la C.N.I., este format din 
două bucăți: o bucată care este domeniu public și o bucată domeniu privat. Ține de același 
obiectiv, pregătim pentru a propune parcela aceasta dreptunghiulară, 164/80 pentru 
terenul de sport despre care v-am vorbit în cadrul unui program național de amenajare 
terenuri pe care îl are C.N.I. 
DL. PRIMAR: Sunt doua parcele din care se va constitui parcela pe care o transmitem la 
CNI. Am spus corect totul?  

   Sigur, dupa aceea, dupa ce se face alipirea, ca sa fie lucrurile clare, dupa ce se 
face alipirea respectiva se reintoarce totul in domeniul public pentru a se face 
obiectivul pe care vi l-am prezentat. 

DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot pentru proiectul numarul 7. 
- 20 voturi pentru  

 
 

PUNCTUL 8 AL ANEXEI 
Proiect de hotărâre privind operațiunea de repoziționare și rectificare 
suprafață privind imobilul înscris in CF 420388 Timișoara. 

 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 20 voturi pentru 
Trecem inapoi la ordinea de zi principala. 
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PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Timișoara domnului  Szakats Bela. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 16 voturi pentru 
 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli 
pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la 
constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ALIANȚA VESTULUI. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 16 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor la transportul urban de 
călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa 1 la Hotărârea 
Consiliului Local nr. 151/03.04.2018. 
 
DL. PRIMAR: Aici am eu o interventie. De mult am discutat sa introducem si noi 
ceea ce se practica. A venit din Occident in spre noi si anume, cand ai platit un bilet 
sa poti timp de o ora, altii au o ora jumatate si asa mai departe, dar timp de o ora sa 
zicem, sa circuli cu acel bilet pe doua, trei, pe cate mijloace de transport public e 
cazul. Colegii s-au gandit ca daca facem asta, colegii implicati in transportul public, 
vor scadea veniturile mult si de aceea s-a propus ca deodata cu aceasta schimbare 
de abordare a lucrurilor, trecerea la taxarea pe timp, sa se si majoreze pretul 
biletului.  
   Eu zic sa il lasam cum a fostt, 2,5 lei si vom vedea ca nu vor fi asemenea 
consecinte cum este o teama ca o sa se intample; iar daca cumva vor fi, desigur ca 
cetatenii Timisoarei inteleg ca noi avem interesul sa sustinem un transport public 
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de calitate, nu sa il falimentam. Vom vedea atunci, dar nu cred ca este cazul ca 
acum cand venim cu aceasta masura sa introducem si o majorare de tarif, prin 
urmare eu va propun sa faceti un amendament domnul Viceprimar, domnul 
presedinte de sedinta, sa ramana tariful 2,5 lei.  
DL. ORZA: Stiti ca am avut acum cateva dati, nu mai tin minte exact auditul, cred 
ca in AGA l-am avut, la STPT si se vorbea acolo de faptul ca societatea are nevoie 
de un cash flow constant pentru ca se afla intr-o situatie financiara nu foarte 
fericita. Una din masurile pentru a asigura o astfel de situatie ar fi ca sa incurajam 
abonamentele si sa facem in asa fel incat aceste calatorii ocazionale sa fie cat mai 
putine. Mai amintesc asta coroborat cu faptul ca a scazut numarul de abonamente la 
STPT, ceea ce arata un anumit declic financiar care ar putea deriva din chestia asta, 
deci eu cred ca politica de tarife ar trebui axata pe cresterea numarului de 
abonamente in detrimentul biletelor ocazionale. Faptul ca e 2,5 lei sau 3 lei biletul 
ocazional e un procent extrem de nesemnificativ pentru situatia financiara a 
societatii.  
    Eu optez, pentru ca s-a mai intamplat in decursul timpului, pentru o crestere a 
tarifului la calatoriile ocazionale si pentru ieftinirea si atragerea calatorilor spre 
cumpararea de abonamente, pentru ca un numar mai mare de abonamente va da un 
buget mult mai substantial societatii decat o crestere de la 2,5 lei la 3 lei a biletului; 
dar o crestere a biletului la calatoria ocazionala ar putea determina pe un anumit 
cetatean sa opteze pentru un abonament. 
DL. PRIMAR: Si eu sunt de acord ca pe abonamente trebuie sa ne bazam. Ai si 
predictibilitate atunci, ca stii ce venituri ai pe un an intreg sau pe perioada cat se fac 
abonamentele respective, dar trebuie sa avem in vedere ca exista un numar 
important totusi de cetateni care lor nu li se potriveste sa aiba abonament, ca altfel 
si-ar face abonament. Eu am pledat pentru a pastra tariful si a le facilita.. 
DL. ORZA: Sa fim mai flexibili si in ceea ce priveste abonamentul, ca oamenii 
cred ca abonament sau abonamentul asta, domnule’ imi iau pentru o luna 
abonament, daca suntem felxibili si acordam abonamente pe o saptamana, pe 
perioade mai scurte, mai diferite de timp, cred ca putem sa acoperim. 
DL. PRIMAR: Dar exista si pe perioade mai scurte. S-a flexibilizat foarte mult.  
DL. DIACONU: Eu sper din tot sufletul ca in curand sa avem contract de servicii 
publice foarte bine documentat si atunci cred ca lucrurile vor fi mult mai clare.  
  Amendament la articolul 1: “Se inlocuieste biletul din anexa 1 HCL 151/2018, cu 
bilet unic 60 de minute, 2,5 lei”. 
DL. IDOLU: Domnul Bitea e mai timid, dar cred ca daca s-a gandit la 3 lei a avut 
un motiv si pentru un client ocazional ori 3 lei, ori 2,5 lei cred ca tot aia este, dar 50 
de bani inmultit cu nu stiu cati clienti va aduce un plus de bani acolo, mai ales si 
pentru cash, pentru achizitie cred ca e mai bine. Eu zic ca trebuie ajutata compania, 
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macar cu atat, cu 50 de bani cat si-a propus sa incaseze. Presupun ca ati facut un 
plan de afaceri, o analiza. 
DL. IONESCU: Eu as mai avea si eu o intrebare tehnica. Ce se intampla daca in 
cele 60 de minute, cand au expirat cele 60 de minute calatorul se afla intre statii, 
practic avand o calatorie de 62 de minute? E o infractiune, se amendeaza ca fiind 
calator fara bilet? Scuze, nu infractiune, contraventie.  
DL. IDOLU: Toate raspunsurile astea ni le poate da domnul director general. 
DL. BITEA: Buna ziua, stimati consilieri locali, domnule Primar, domnilor 
viceprimari. Noi am propus aceasta marire avand in vedere faptul ca valabilitatea a 
crescut, chiar daca inainte sa spunem un calator circula 2, 3 statii, platea 2,5 lei in 
conditiile in care va calatori pret de 60 de minute poate sa schimbe cel putin 2 
mijloace de transport in comun. 
   Avand in vedere faptul ca se dubleaza sa zic asa, pretul s-ar fi dublat, am 
considerat oportun cresterea aceasta cu 50 de bani. Bineinteles ca dvs. sunteti 
factorul decident in acest sens. Ca si procent din numarul total de calatorii pe anul 
trecut, care au fost 164 428 379 de calatorii, aproximativ 3% au reprezentat 
vanzarea de bilete, deci ocazional.  
   Acum referitor la ce ati intrebat dvs., domnul consilier, asa cum v-am spus, noi 
lasam la latitudinea dumneavoastra. Bineinteles ca orice ban care vine in plus 
pentru societate e de bun augur, avand in vedere faptul ca am traversat o perioada 
foarte foarte dificila din punct de vedere financiar si suntem pe un trend bun, 
suntem stabili in acest moment si cum considerati dvs. 
DL. SANDU: Daca canalizam datele pe care ni le-a spus domnul director, vorbim 
despre o diferenta de pret la bilet cursa unica fata de o cursa de 30 sau posibilitatea 
de a efectua curse timp de 60 de minute, de un 20%, 2,5 – 3 lei, raportat la un 3% 
cat este acest procent, deci este un procent infim. Cred ca nu este vorba nici de a 
aduce venituri semnificative societatii prin aceasta scumpire sau modificare, nici de 
a aduce prejudicii, ci cred ca singurii care vor fi castigati in urma acestei masuri vor 
fi cetatenii si avand in vedere ca probabil aveti deja toata infrastructura gandita 
pentru 2,5 lei, poate e bine sa ramana in momentul de fata si o eventuala crestere, 
care bineinteles trebuie sa existe la un moment dat, pentru ca asa este in toata 
Europa, sa o facem atunci cand vom aduce si plusuri in domeniul calitatii 
transportului, in domeniul confortului in mijloacele de transport, deci deocamdata 
poate e bine sa pastram acest avantaj pentru cetateni sa poata beneficia evtual chiar 
de o calatorie dus-intors pana intr-o locatie unde nu au mult de facut in decurs de o 
ora.  
DL. DIACONU: As vrea sa mai adaug un lucru. Noi vorbim de biletele 
ocazionale, dar in general vorbim ca multi dintre noi fara vizite prea multe prin 
mijloacele de transport in comun. Eu v-as spune ca un om pe care vrem sa il 
convingem sa intre in mijlocul de transport in comun nu isi va face abonament din 
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prima, va cumpara exact acest bilet ocazional pentru a incerca sistemul si pentru a 
fi cat mai convins de a folosi sitemul de transport public, asa ca cred si eu, cel putin 
din punctul meu de vedere ca nu ar trebui descurajat printr-un pret mare sa mearga. 
Eu nu stiu daca e mare sau nu e mare. 
DL. PRIMAR: Exact cum spunea domnul consilier Sandu. Afectarea incasarilor 
globale este minora. 20% din 3%, ce inseamna asta? O afectare de 0,2 x 0,3 
inseamna 0,6. E nimica toata.    
DL. BITEA: Vedem in timp atunci. Haideti, cel mai bine este sa mergem in 
continuare pe aceasta varianta dupa cum bine ati observat noi am venit cu 
nenumarate posibilitati de plata in mijloacele de transport in comun, aici ne referim 
la aplicatia 24 pay, totodata la posibilitatea platii cu cardul, urmeaza in maxim 
estimez, maxim 30 de zile, dar nu vreau sa va spun acum cu certitudine 30 de zile, 
dar in cel putin 30 de zile sa avem si posibilitatea de a se plati cu sms. Bineinteles 
punctele noastre fixe pe care le avem in oras, deci posibilitate de achizitie a titlului 
de calatorie pentru calatori exista, doar dorinta de a o face si atunci vedem pe 
parcurs.  
   Noi facem o analiza a tot ce inseamna aceasta perioada din luna iunie, 15 sau 18 
cat e luni si pana la sfarsitul anului venim prezentam atat in Consiliul Local cat si 
in Adunarea Generala si luam o decizie pe parcursul anului viitor, sau cum 
onsiderati dvs. 
DL. ORZA: Eu revin la auditul care a fost prezentat in sedinta AGA, ca tot colegii 
au participat. Sigur ca e important si sa aveti metode diverse de plata a biletului, 
numai ca cu asta nu atragem clienti in spre STPT, ca lumea o sa zica “uite pot sa 
platesc cu cardul, de maine imi las masina, pentru ca pot plati cu cardul si ma duc 
cu autobuzul”. Noi trebuie sa atragem oameni, clienti, ca sa va asigure banii 
necesari functionarii. Nu o sa ii atragem ca putem plati cu cardul, o sa ii atragem 
daca transportul in comun are aer conditionat vara, se ajunge la timp din punctul A 
in punctul B. De asta zic, nu trebuie sa cedati. Daca v-ati facut un calcul si ati ajuns 
la concluzia ca atat trebuie sa fie biletul acum cedati. Nu cred ca e o chestiune 
buna. Serviciile publice nu inseamna doar populism. Inseamna asigurarea unei 
functionari serioase pe diverse domenii a bunului mers a unui oras. 
  Nu trebuie sa cedati daca v-ati facut un calcul la chestia asta. Nu asta o sa aduca 
aplauze pe STPT. O sa aduca aplauze daca o sa scada timpul de asteptat in statii, 
daca lumea poate sa opteze, pentru ca orice banda in plus pe care o facem pe un 
anumit traseu va aduce mai multe masini. Singura sansa  ca sa avem un trafic 
suportabil este dezvoltarea transportului public si a sistemelor de transport 
altenative, dar cea mai importanta si consistenta este dezvoltarea calitatii 
transportului public intr-un oras si noi pe asta suntem timizi. Nu vrem sa facem 
pasi, deci trebuie sa gandim lucrurile mult mai aprofundat pe domeniul asta.  
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  Ati venit cu 3 lei aici, “bine daca dvs. decideti 2,5 lei acceptam 2,5 lei.” Sigur ca 
nu e neaparat un exemplu asta important in ecuatia de care vorbeam, dar toate 
lucrurile astea puse cap la cap cu asigurarea calitatii, cu o gandire tarifara buna pot 
sa duca la cresterea numarului de utilizatori, pentru ca si societatea are nevoie de 
bani si traficul are nevoie de cat mai multi utilizatori de transport public. 
DL. PRIMAR: As dori si eu o interventie. Sa nu inducem ideea ca noi nu facem 
eforturi pentru a imbunatati transportul public, ca ma indoiesc ca au facut altii mai 
mult decat am facut noi. Hai sa enumeram: 50 de troleibuze, 30 de autobuze platite 
in acesti 7 ani, 20 de minibuze, 30 de tramvaie Armonia. Cautati si prin alte orase 
sa vedeti daca a trecut cineva de 10. Nimeni nu s-a apropiat macar chiar de 10, 7 
vaporase, 440 de biciclete, 25 de trotinete, vin si segway-urile. Pai cine a promovat 
transportul alternativ? Kilometri de piste pentru biciclete, nu perfecte, cu deficiente, 
incercam sa facem cat mai multe. Uitati-va ce am facut acum si strada Aries, pe 
Calea Martirilor ati vazut. Multumesc daca apreciati!  
     Pe strada Eneas va fi o prelungire si vom avea o pista de biciclete din Calea 
Sagului pana departe. Avem proiecte foarte mari pentru a incuraja folosirea 
mijloacelor alternative, dar pe de alta parte eu nu o sa fiu niciodata de acord, chiar 
daca in anumite cercuri este impopular acest punct de vedere, cu asertiunea ca daca 
cream benzi de circulatie in plus facem un rau orasului. Nu facem un rau. Trebuie 
sa benzi dedicate pentru transportul public peste tot unde se poate si le facem si am 
spus la conferinta de presa de astazi si repet si aici.  
     Eu m-am suparat cand s-au facut putin grabit schimbarile din zona aceasta de 
sud de la Michelangelo spre Judetean, pentru ca eu am vrut sa facem 4 benzi pe FC 
Ripensia ca sa avem banda dedicata, dincoace iar puteam avea atunci banda 
dedicata si faceam deodata toate schimbarile si nu mai aparea aceasta componenta 
negativa de perceptie, ca s-a intamplat o data sa fie accident in intersectia 
Michelangelo si tot atunci s-a intamplat sa fie o salvare prinsa in trafic, eram si eu 
si am vazut cu ochii mei cum s-a intampla si foarte greu a reusit sa treaca salvarea, 
a durat mult pana cand i s-a creat culoar. 
    Asta arata ca putin a fost pripeala acolo. Bun, deci vrem sa facem benzi dedicate 
ca sa incurajam fluenta transportului public, insa aveti in vedere ca masinile sunt 
oricum tot cam aceleasi si atatea si pe o banda de circulatie pe arterele principale 
trec 15.000 de masini intr-o zi. Aceste 15.000 trec oricum si nu e tot una daca 
fiecare dintre ele trece in 25 de minute, ca sa iau un exemplu cat trebuie cand se 
mergea inainte de la punctele cardinale pana la Spitalul Judetean sau daca fiecare 
masina trece in 4 minute, daca faci cum e acuma. Daca facem o evaluare de buget 
de timp, de poluare produsa mergandu-se incet, de zgomot produs tot accelerand, 
decelerand, introducand in viteza, scotand din viteza, uzare a asfaltului prin 
accelerare, decelerare, putem constata ca bilantul pozitiv este puternic pozitiv.  
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   Lucrurile nu trebuie privite in termeni exclusivi asa cum am vazut ca exista. Nu 
ma refer la dl. consilier Orza. Exista un curect care priveste in termeni exclusivi. 
Nu trebuie in termeni exclusivi. Noi trebuie sa ne preocupam sa facem si pasaje si 
poduri, dar de fiecare data sa avem in vedere, sau daca vreti, mai ales ca si costa 
mai putin, sa dam prioritate crearii de conditii pentru mijloacele acestea alternative 
nepoluante care sunt si sanatoase pentru practicantii lor, cum e bicicleta, cum sunt 
celelalte pe care le-am mentionat si va garantez ca va fi o prioritate pentru noi si in 
continuare sa cream conditii pentru folosirea bicicletei, trotinetei, segway-ului si ce 
o mai aparea. Va garantez ca va fi o prioritate. 
DL. ORZA: Imi cer scuze! Eu nu am vrut sa fac o comparatie si sa acuz, am vrut 
doar sa pornesc de la un indicator, proiectie economica. Atata timp cat, sigur, toate 
eforturile astea facute de vreo 10 ani in legatura cu transportul public ar fi trebuit sa 
nu duca la scaderea numarului de abonamente, ci la cresterea lui. Eu asta am spus. 
Faptul ca a scazut numarul de abonamente inseamna ca ceva nu e ok, pentru ca 
scopul dezvoltarii infrastructurii rutiere, a unitatilor de transport trebuie sa duca la o 
utilizare mai mare a transportului, ori la noi s-a intamplat invers.  
DL. DIACONU: Va multumesc! Supun la vot amendamentul cu 2,5 lei. Deschid 
sesiunea de vot;  2,5 lei in loc de 3 lei. 

- 15 voturi pentru 
- 1 abtinere 

Deschid sesiunea de vot pentru proiectul in ansamblu.  
- 15 voturi pentru 

Cu o singura observatie, domnul director, ca sper ca sunteti tehnic pregatiti pentru 
treaba asta. Asta inseamna validatoare functionale si toate mijloacele electronice, 
pentru ca altfel va fi destul de greu sa functionati.  
 

PUNCTUL 21 Al ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor 
aferente pentru: ”Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație 
timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara – Calea Bogdăneștilor”, cod 
SMIS:129119 din Timișoara. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 16 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 22 Al ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice 
D.A.L.I., a indicatorilor tehnico – economici și a anexei privind descrierea 
sumară a investiției, pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice prin 
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reabilitare termică construcții și instalații la COLEGIUL TEHNIC „HENRI 
COANDĂ”. 

 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 16 voturi pentru 
 

PUNCTUL 23 Al ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, a 
indicatorilor tehnico – economici faza D.A.L.I.,  și a anexei privind descrierea 
sumară a investiției, pentru obiectivul „Creșterea eficienței energetice prin 
reabilitare termică construcții și instalații Liceul Tehnologic de Industrie 
Alimentară”. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 16 voturi pentru 
 

PUNCTUL 24 Al ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea devizului general actualizat conform 
OUG 114/2018 și aprobarea finanțării din bugetul local a obiectivului de 
investiții ”Extindere Spital Clinic Municipal de Urgență Timișoara cu un corp 
de construcție pentru un nou laborator de radioterapie și acces principal 
pentru vizitatori și ambulatoriu” – Timișoara, str. Gheorghe Dima nr.5. 

 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor alocate în anul 2019 
asociațiilor și fundațiilor cuprinse în Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Local nr. 684/12.12.2018, care beneficiază de subvenții în baza Legii nr. 
34/1998, ca urmare a aprobării bugetului local al Municipiului Timișoara. 
 
DL. DIACONU: Amendament. Va rog, domnul Sandu! 
DL. SANDU: In urma consultarii asociatiilor si fundatiilor care functioneaza pe 
raza Municipiului Timisoara si care au aceasta activitate s-a recalculat o suma 
aferenta perioadei iunie-octombrie pentru desfasurarea in bune conditii a 
activitatilor, cu toate reducerile si restrictiile impuse s-a ajuns la niste sume care 
totalizat, nu le citesc pe fiecare in parte, pentru perioada iunie-octombrie ar 
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insemna 2 936 285 lei, urmand ca intr-o sedinta viitoare in septembrie probabil sa 
putem face o rectificare pentru a asigura sumele necesare functionarii pe ultimele 3 
luni ale anului, respectiv 1 174 516 lei. Va pot inmana aici tabelul cu cifrele care 
sunt.  
DL. PRIMAR: Da si eu as dori o scurta interventie, ca sa fie liniste si la nivelul 
asociatiilor care si-au facut pe buna dreptate probleme. Eu am spus de la inceput ca 
ne putem intinde pana la un procent de 80% de acoperire. S-a constatat ca s-a ajuns 
la 60 si ceva. Respectam ce am spus.  
     Vom face prin rectificare ori in iulie, ori nu stiu cand vom face o rectificare sa 
ajungem la procentul de 80%, asa cum ne-a fost intelegerea. Avem dificultati, ne 
este foarte greu sa si dezvoltam orasul si sa fim generosi pe diverse coordonate 
unde ar merita sa dam mai multi bani, dar trebuie sa prioritizam si asta este solutia 
de compromis, acestea sunt formulele pe care noi le consideram optime.  
    E foarte greu cu banii. Sa nu stiti cum am jonglat luna aceasta cand am avut 
scandente si la BEI am platit ultima rata si la Banca Mondiala, aici nu e ultima din 
pacate si la BCR si certificatele cu dioxidul si carbon si la Ministerul Finantelor 
Publice si esalonarea acelor 68 de milioane TVA in procesul pierdut de pe vremuri 
la STPT cu 1 milion si vreo 200 de lei pe luna. Faceti un total ce obligatii de plata 
au fost acum de-odata si atunci te uiti ce iti ramane ca acelea trebuie facute si 
trebuie sa supravietuiesti si sa susti dezvoltarea in continuare, modernizarea 
orasului, dar ce am promis vom respecta, atat putem si merita partenerii nostri, 
asociatiile care deja au confirmat, nu sunt promisiuni, ci au confirmat ca sunt 
asociatii serioase si fac treaba buna si ne vom respecta cuvantul, va rog sa nu aveti 
dubii in aceasta privinta. 
 DL. DIACONU: Multumesc! Supun la vot inlocuirea anexei practic, anexei 
existente acum la hotarare, cu anexa depusa de catre dl. Sandu. Deschid sesiunea de 
vot. 

- 14 voturi pentru 
Votam proiectul in ansamblu. Deschid sesiunea de vot. 

- 14 voturi pentru 
Multumesc! Proiectul a trecut. 

 
PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii  Consiliului Local nr. 
470/13.09.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice – Faza SF, 
a indicatorilor tehnico-economici și a anexei privind descrierea  sumară a 
investiției pentru obiectivul ”Extindere iluminat public Parcul Botanic”. 

 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Sper ca mai suntem 14. Va rog sa 
votati.  
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- 14 voturi pentru 
 

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Proiectul transfrontalier 
Interreg V-A ”Cross-border joint training centers” (eMS ROHU-374) – 
proiect de reabilitare a taberei din localitatea Zolt, comuna Fârdea, jud. 
Timiș, în vederea înființării unui centru de formare – proiect aprobat spre 
finanțare în cadrul Programului de Cooperare  Transfrontalieră Interreg – V-
A ROHU, în care Liceul Teoretic ”Bartok Bela” din Timișoara este leader 
beneficiar. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind  finanțarea  de 
la bugetul local a proiectelor inițiate de către structuri sportive de drept 
public, unități și instituții de învățământ, alte organizații sportive din cadrul 
programelor sportive de utilitate publică. 

 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Va rog sa votati. 

- 15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Regulamentului privind finanțarea 
nerambursabilă de la bugetul local a proiectelor inițiate de către structuri 
sportive, asociații de drept privat, din cadrul programelor sportive de utilitate 
publică. 

 

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

 
PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru realizarea 
intervenției de urgență (EMIU) în cazurile de violență domestică de pe raza 
municipiului Timișoara, desemnarea unui coordonator al echipei mobile și 
alocarea mijloacelor de transport pentru a fi puse la dispoziția echipei mobile. 
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DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 
- 15 voturi pentru 

 
PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  modificarea  Regulamentului de funcționare a 
Consiliilor Consultative de Cartier aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. 612/16.11.2018. 
 
DL. SANDU: As vrea sa va supun atentiei un amendament. In regulamentul de 
functionare al Consiliului Consultative de Cartier se specifica ca “din Consiliul 
Consultativ de Cartier poate face parte orice cetatean cu varsta minima de 18 ani cu 
domiciliul in zona pentru care opteaza” si ma gandesc ca ar fi oportun sa dam acest 
drept si cetatenilor care detin proprietati in acea zona, care chiar poate nu.. 
DL. PRIMAR: Eu nu cred ca este bine si trebuie cei care traiesc acolo, ca trebuie 
sa cunoasca viata in cartier si problemele cartierului. Ai proprietate si tu esti in cu 
totul alta zona a orasului. Cum te poti pronunta?  
DL. DIACONU: Situatiile sunt neverificabile si ajungem la situatii foarte ciudate 
mai ales in cadrul sedintelor de alegeri in care nu mai stii cine de unde e. 
DL. PRIMAR: Nu, dar dincolo de alegeri, haideti sa ne gandim. Trebuie sa 
traiasca acolo, ca rolul lor este sa spuna unde sunt buruieni, unde sunt gropi, unde 
nu ard becuri, ce parcari s-ar impune, ce gradinite, crese, scoli, eu mai stiu ce alte 
lucruri. Asta e rolul lor; daca nu traieste acolo cineva ci are o proprietate, dar nici 
nu calca acolo nu cred ca e potrivit.  
DL. SANDU: In situatiile in care oamenii chiar locuiesc acolo, dar au inca 
domiciliul poate la bloc si au o casa noua construita intr-un cartier si chiar locuiesc 
acolo.  
DL. PRIMAR: Cei care locuiesc acolo au buletin, trebuie sa aibe buletinul acolo 
ca altfel nu controlam situatia. Oamenii sunt nemultumiti, stiti domnul consilier, 
oamenii sunt nemultumiti, ca ei vin si ne spun. Am avut intalnire recent, ca ati fost 
acolo in piateta in fata la Scoala Generala 30 si la un moment dat din multime “ 
cine esti dumneata domnule, ca traiesti aici printre noi, ca noi nu te-am vazut” si eu 
am potolit spiritele, am stat de vorba, dar se intampla situatii de genul asta, de 
aceea eu cred ca nu e in regula. Eu cred ca e chiar o conditie foarte bine pusa, ca sa 
locuiasca acolo si dovada o faci cu buletinul. 
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DL. ORZA: Bun, dar acum gandindu-ma la ce spunea dl. Sandu, poate cineva isi 
cumpara o proprietate si proprietate e un termen destul de vag, adica ne gandim la 
unul care poate are un magazin, dar poate ca isi cumpara o proprietate, sta in alta 
parte si urmeaza sa se mute in cartierul respectiv sa zicem, de aia nu cred ca ar 
trebui sa fim asa rigizi.  
   Un om care vrea sa se implice intr-un Consiliu de cartier e bine venit. Stim cu 
totii ca foarte multa lume nu e foarte interesata sa se implice in chestia asta, in 
activitatea Consiliului Consultativ de Cartier si de aia zic ca din punctul meu de 
vedere, ca initiator prin 2003 al acestor consilii si a regulamentului, vazandu-le 
cum functioneaza in Franta, sigur acolo au mai multi viceprimari si viceprimarii 
sunt presedinti de Consilii Consultative de Cartier, noi am mers pe varianta ca 
aceste consilii sa eliminam cat mai mult posibilitatea de politizare a loc. 
     Am mers doar pe varianta sa nu fie un reprezentant al Primariei conducator 
acolo si nici oameni care au decizii de conducere in partide sa nu fie membrii, 
tocmai ca sa facem cat mai civica chestiunea asta, de aia zic ca daca e un om care 
are o proprietate cred ca ala e mai bine venit decat un vicepresedinte de la nu stiu 
ce partid care se baga acolo intre oameni si facem munca de activist politic, decat 
activist civic.  
DL. DIACONU: Am spus la modul teoretic, din pacate la modul practic nu reusim 
sa avem un lucru care sa fie destul de clar. Haideti sa lasam cazurile, sunt cazuri 
particulare, in general sunt la sedintele mari sunt 200-300 de oameni la.. 
DL. PRIMAR: Care traiesc acolo, ca nu e normal sa ii reprezinte cineva care nu 
traieste acolo, ca nu e normal, dar asta o spun oamenii, ei spun ca nu e normal. Nu 
o spun eu, eu doar va redau ce spun ei. Ce miza este asta? Mie mi se pare 
elementar, ca trebuie sa fie oamenii care traiesc acolo, in rest tot incercam sa cream 
pentru altii. De ce sa vina altii? Cei ce traiesc acolo trebuie sa reprezinte interesele 
cartierului in primul rand.  
DL. DIACONU: Tocmai ca nu ne dorim ca un partid politic sa duca dintr-un 
cartier in altul la sedinte niste oameni care n-au treaba cu cartierul. Nu neaparat un 
partid politic, alta forma. 
DL. PRIMAR: O structura, indiferent ce ar fi. Nu e normal. Noi protejam cetatenii 
prin aceasta propunere, ca nu imixtioneaza nimeni intre ei. Ei de ei isi aleg 
reprezentantii. 
DL. MIHOK: Am o intrebare lamuritoare. Traiesc acolo pe timp de zi sau traiesc 
acolo pe timp de noapte? Pentru ca eu de exemplu imi desfasor activitatea intr-un 
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cartier, in Ronat, stau intamplator langa, in Blascovici, dar am generat 12 locuri de 
munca si traiesc ziua acolo. Un an de zile mi-a trebuit sa mi se faca trotuarul in fata 
farmaciei cu interpelare facuta de un coleg. Un an de zile. Adica aveam si eu un 
interes in zona ca sa se faca. Am un amendament la toata treaba asta. Cei care 
muncesc in cartierele respective sa aiba drept de a se pronunta asupra sortii locului 
unde isi desfasoara activitatea. 
DL. PRIMAR: Cine ii impiedica sa se pronunte? Trebuie sa fie conducatori in 
cartierul ala? Haideti sa nu ne reprezentam interesele personale, sa lasam oamenii 
sa isi vada de interesele lor. Una este sa traiasca acolo si dvs. aveti o farmacie si 
vreti dvs. sa decideti pentru cartier. Vi se pare normalsi corect? Lasati pe cei care 
traiesc acolo si ii intereseaza unde sa isi duca copiii la scoala, daca au gradinita, 
daca au cresa, daca au transport in comun si toate celelalte, care nu va intereseaza 
pe dvs. ca aveti cu totul si cu totul alte interese in locul unde aveti un business. 
Facem distinctie. E o diferenta foarte mare intre. Domnul presedinte, pune la vot si 
vedem noi si voturile cum sunt, ca nu mai putem la nesfarsit sa continuam in stilul 
acesta. Eu stiu ce s-a intamplat la sedintele de cartier. Ce v-a spus domnul 
viceprimar, da? Asta s-a intamplat. Dislocari de forte dintr-un loc in altul ca sa se 
impuna dupa interese anumite consilii. Lasati Consiliile sa isi faca cei ce traies in 
cartiere. 
DL. DIACONU: Vreti un amendament, ca sa nu mai pierdem timpul? Aveti un 
amendament? 
DL. DIMECA: Am o propunere, ca sa detensionam, ca defapt o persoana juridica 
e reprezentata de o persoana, administrator, o persoana juridica. Ar putea sa fie… 
DL. DIACONU: Va rog, puneti un amendament. 
DL. PRIMAR: Puneti un amendament. Va rog sa lasati regulamentul cum este. Va 
rog frumos! 
DL. DIACONU: Amendament, va rog, daca aveti de formulat amendament! 
Daca nu aveti nici un amendament de formulat deschid sesiunea de vot pentru 
proiect.  

- 13 voturi pentru. 
Proiectul a trecut.  
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PUNCTUL 32 AL ODINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2019 – 13804/04.06.2019 a  Asociației Timișoara 2021 – Capitală 
Europeană a Culturii – referitoare la recunoașterea statutului de utilitate 
publică. 
 
DL. DIACONU: Am luat la conostinta. 
 
 
                                   PUNCTUL 33 AL ODINEI DE ZI 
Adresa nr. E32019- 012274/15.05.2019 a doamnei Ciovică (fostă Cornea) 
Iuliana privind Plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii 
Conisliului Local nr. 798/20.12.2018 privind majorarea în anul 2019 a 
impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Str. Emanoil 
Ungureanu nr.11, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. Asta e plangere prealabila. 

- 11 voturi pentru 
Ne mentinem pozitia.  
 

PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2019 -11344/09.05.2019 a numiților Gălușcan Atena, Sîrb 
Liliana, Brancu Ioan, Ducu Ioan, Epure Vlad-Iancu, Gornic Eugen, Ciuhandu 
Gianina-Violeta și Ciuhandu George-Cristian ( Asociația de Proprietari din 
Timișoara, Piața Plevnei, nr.5) privind solicitarea de reexaminare în vederea 
abrogării a Hotărârii Consiliului Local nr. 750/20.12.2018 privind majorarea 
în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Str. 
PIATA PLEVNEI NR.5, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite. 
 
DL. DIACONU: Domnul Primar, avem plangere prealabila pe Plevnei amanata, 
urma sa..  
DL. PRIMAR: Va propun sa nu ne pronuntam, sa ramana pe data viitoare. De ce? 
Pentru ca inca nu au pus schele. O simpla hartie nu este. Nici schela nu este 
garantie, dar in momentul in care apare schela noi am convenit sa le dam creazare 
ca vor si face interventia. Nu ne pronuntam deocamdata, sa lasam pentru 
urmatoarea sedinta pe subiectul acesta. Este vorba de supraimpozitare, taxa pe 
paragina si ni s-a cerut sa retragem hotararea prin care am aplicat taxa pe paragina 
pe motiv ca au ajuns in stadiul sa faca lucrarile. Sa puna schela pe cladire si cand o 
vedem atunci retragem.  
DL. DIMECA: In cat timp de la punerea schelei, daca nu fac?  
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DL. PRIMAR: Cand pun schela noi am spus sa le retragem, le dam crezare, dar 
dupa aceea avem grija sa si monitorizam ca se si face ceva. 
DL. DIACONU: Bun.  
DL. PRIMAR: Se amana, nu se retrage. Se amana decizia. 
DL. DIACONU: Multumesc tuturor! 
 
 

 
PRESEDINTE DE SEDINTA      SECRETAR 

Viceprimar DAN DIACONU          SIMONA DRAGOI 


