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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  29.05.2019 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:     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. 609 
                                                                                                                    Din data 27.05.2019 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 
21.05.2019. 

2. Proiect de hotărâre privind  dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 444612, înscrisă în CF 
nr. 444612 Timişoara, cu suprafaţa de 7665 mp., situat în Timişoara Piaţa Sarmisegetuza  
în două  loturi: Lotul 1 cu  nr. cadastral nou 447676 cu suprafaţa de 7275 mp., Lotul 2 cu 
nr. cadastral nou 447677 cu suprafaţa de 390 mp şi alipirea imobilului cu nr. 447677 la 
imobilul teren înscris în CF nr. 444781 Timişoara. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului cu suprafaţa de 
7568 mp. înscris în CF nr.444024 Timişoara în douã imobile, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 
445872 în suprafaţã de 7442 mp. şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 445873 în suprafaţã de 
126 mp., alipirea lotului 2 nr.cad.445873 cu terenul în suprafaţã de 26 mp. cu nr. cad. 
444025 înscris în CF nr. 444025 Timişoara şi  instituire drept de servitute de trecere auto, 
cu piciorul şi pentru utilitãţi asupra imobilului nou creat cu suprafaţa de 152 mp. în 
favoarea proprietarilor terenului cu nr. cad, 433678 înscris în CF nr. 433678 Timişoara-
Farzat Samir şi Farzat Mihaela. 

4. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 5 ani a 
contractului de închiriere nr. 1552/2011 încheiat cu Direcția Regională a Finanțelor 
Publice – Timișoara. 
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5. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a 
Contractului de Închiriere nr. 1447/18.12.2003, încheiat cu S.C.  APOTHECARIA S.R.L. 

6. Proiect de hotărâre privind  prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a 
contractului de închiriere nr.133/1998 încheiat cu Biblioteca Județeană Timiș, pentru 
spațiul situat în Timișoara, str. C. Negruzzi, nr.1. 

7. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Societății de Transport 
Public Timișoara SA asupra unor bunuri imobile din Timișoara, Str. Take Ionescu, nr. 56 
și nr. 83.   

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea preţurilor şi modificarea   Hotărârii Consiliului 
Local nr. 209/27.05.2016 - privind delegarea de gestiune a  activităţii de curăţenie a  
imobilelor  în care îşi desfăşoară activitatea  aparatul de specialitate al Primarului, a 
activităţii de curăţenie a Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia  şi a  activităţii de 
curăţenie  a WC-urilor publice din municipiul Timişoara, modificată si completata prin 
H.C.L. nr. 130/31.03.2017 şi H.C.L. nr.213/23.04.2019. 

9. Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de utilitate publică a lucrărilor aferente 
obiectivelor cuprinse în programul de dezvoltare aferente anului 2019 la capitolul 
Drumuri și Poduri, respectiv Străzi. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale a Casei de Cultură a 
Municipiului Timișoara pe anul 2019. 

11. Proiect de hotărâre privind  acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din Timișoara. 

12. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Spitalului 
Clinic Municipal de Urgență Timișoara. 

13. Adresa nr. SC2019-9017/11.04.2019 a  Asociației Club Sportiv Electrica 1929 Timișoara, 
referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local  
nr.83/12.03.2019 -  privind dezlipirea și alipirea parcelei în suprafaţă de 7.073 m.p., 
înscrisă în C.F. nr.444783-Timişoara str. Renașterii nr.28 și darea în administrare către 
Direcția Poliției Locale, a imobilului-teren în suprafață de 1281 m.p., rezultat în urma 
alipirii nr. cadastral 444784 cu nr. cadastral 446529. 

14. Adresa nr. SC2019 – 12914/24.05.2019 – a Curții de Conturi a României – Camera de 
Conturi Timiș privind Decizia  nr. 60/19.01.2017 prelungită cu Decizia 
nr.60/1/05.03.2018 referitoare la Raportul de follow-up înregistrat la Internațional 
Recycling Energy SA. 

15. Adresa nr. SC2019-12351/20.05.2019 a  Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala 
Timișoara referitoare la  amenajarea unei cafenele în spațiul  deținut conform Contractului 
de împrumut de folosință nr. 33/16.07.2013 – Galeria Helios. 
 
 

Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de Primarul 
Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu. 
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DL.FARKAȘ: Avem o ședință extraordinară astăzi și o anexă la ordinea de zi. 
Votăm adăugarea anexei la ordinea de zi. 
Deschid sesiunea de vot: 

-21 de voturi pentru. 
Votăm ordinea de zi în ansamblu. 
Deschid sesiunea de vot: 

-22 de voturi pentru. 
După cum ați observat, avem generația tânără în sală, de la Școala Baptistă. Aș dori ca reprezentantul 
acesteia să expună punctul  de vedere pentru care au venit la ședință. 
DL.Vlad Radeș: Sunt unul dintre cei peste 300 de elevi ai școlii noastre, care, încadrându-se în 
învățământul de stat, nefiind școală privată, încă din anul 2008, prin bunăvoința Primăriei, a primit un 
acord pe baza căruia folosește terenul de sport din baza sprtivă aflată pe Spl.Tudor Vladimirescu nr.17A, 
doar că această bază, datorită lucrărilor desfășurate la aleea de pe malul Begăi, s-a deteriorat complet, 
având loc și multe accidentări. Dorința noastră este bazată pe Legea 69/2000, art.78, care obligă primăria 
să păstreze bazele sportive într-o stare funcțională, iar baza pe care noi o folosim este departe de a fi 
funcțională. De asemenea, pe toată suprafața imobilului care se află în proprietatea primăriei, există o 
binecunoscută problemă, în special în luna mai, aceea a pufului pe care plopii îl dau în oraș și care pot 
amenința în timp chiar și aleea construită din fonduri europene. Dorim igienizarea întregului imobil, 
clădirile de lângă pista de biciclete  sunt în stare de paragină, copiii putând fi puși în pericol. Solicităm 
igienizarea și reasfaltarea terenului. Existând  un strat de asfalt pe teren, repararea nu necesită un proiect 
și se poate face pînă la aprobarea unui viitor proiect care să cuprindă întreaga bază sportivă. Până la 
aprobarea unui viitor proiect, să putem folosi baza în siguranță și să putem să desfășurăm activitățile 
sportive. 
DL.PRIMAR: Apreciez implicarea acestor tineri într-o problemă care îi vizează în mod direct. Sunt 
indignat să aflu că acea bază sportivă a ajuns în halul în care ni se prezintă și ni se ilustrează prin poze. 
Domnule Mihai Costa, sunteți aici? Așa cum nu este aici, așa nu a văzut starea terenurilor pe care le are 
în răspundere și nu este în multe locuri acest funcționar public. Dar s-a umplut paharul, o spun în plen 
aici, sunt prea multe lucruri de care este depășit. Știe să facă bine un singur lucru, premierea sportivilor. 
Asta face bine, în rest, vai și amar. Promit că se va interveni urgent și se va face reparația de rigoare, nu 
putem să schimbăm tehnologia reparației, așa cum voi ați intuit, putem doar să asfaltăm dacă este vorba 
despre un teren cu asfalt, dar vom elabora un proiect de aplicare și de tartan, ca să fie așa cum se cuvine 
acea bază sportivă, să o prevedem și cu nocturnă și cu tot ce este necesar. În privința plopilor, n-ați 
menționat aici și faptul că vă deranjează, noi trebuie să obținem aprobări de la Agenția de Mediu și ca să 
obținem aprobări, ne ajută foarte mult să avem solicitări din partea cetățenilor afectați, fie că  simt  
pericol de prăbușire a lor, fie că sunt afectați de puful respectiv. Vă rog să ne transmiteți și o solicitare 
punctuală referitoare la acei plopi din zonă și îi vom tăia și înlocui cu copaci care nu crează neplăceri. 
Am preluat observațiile voastre, vă mulțumesc că ni le-ați adus la cunoștință, din păcate, nu sunt în stare 
să-și facă datoria unii dintre cei  plătiți să spună că apar astfel de situații, o să introducem urgent, d-nul 
director Martinov este aici și vom face o reparație pe tehnologia actuală, cu reasfaltare acolo. Igienizarea 
la care s-a făcut referire, de asemenea, iar în privința acelor clădiri, care, în urma incendiului, sunt în 
pericol, vom analiza, dacă va fi cazul, vom face o expertiză, vom urma prevederile legale, fie pentru a le 
reabilita, dacă sunt utile și merită o cheltuială în acest sens, fie le vom demola, dacă nu se justifică să mai 
cheltuim cu ele. 
DL.Vlad Radeș: Vreau, din ce ați menționat, să mai rectific ceva: ați făcut referire la d-nul Costa, ca 
fiind responsabil de acest teren, dar, din cercetările pe care le-am făcut, nu Biroul Sport-Cultură este 
responsabil de teren, acesta aflându-se în zonă istorică. 
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DL.PRIMAR: Cine răspunde de sport, trebuie să răspundă de tot ce înseamnă bază sportivă și să ne 
informeze, trebuie să poarte de grijă bazelor sportive. Mai departe nu este problema voastră, voi ați 
semnalat problemele, mai departe umblăm noi în bucătăria internă ca să rezolvăm problema pe care ne-
ați semnalat-o și să ducem lucrurile în normalitate, fiindcă ele nu sunt, așa cum le-ați prezentat. 
DL.ORZA: Așa cum spunea d-nul coleg de urbe, ei au primit acceptul în anul 2008, m-am implicat 
atunci personal să poată folosi terenul, pentru că terenul nu este al liceului. Cu toate astea, terenul, face 
parte dintr-un areal mai larg, sunt și bazine de înot, sunt și niște clădiri, etc., terenul respectiv fiind 
revendicat în acei ani. Primăria nu putea interveni nici măcar cu un strat de asfalt acolo. S-a degradat în 
timp și de la cei care aveau baza respectivă și n-au investit în ea. Prin 2010, 2011, s-a finalizat procesul, 
primăria câștigând în instanță procesul de revendicare. A existat, din fericire, un proiect în Consiliul 
Local, în anul 2012, de reamenajare a întregului complex, care nu este doar sportiv, dar a căzut la vot în 
Consiliul Local. Și a rămas așa. Nu este doar un singur teren de sport acolo, a fost un celebru ștrand în 
vremea comunistă acolo. Proiectul acela sau altul ar trebui din nou lucrat la standardele de azi, votat în 
Consiliul Local și complexul reamenajat. Să repunem pe tapet întreaga amenajare a zonei respective. 
DL.IONESCU: Sunt detalii tehnice pe care, după cum spunea și d-nul primar, sperăm să le rezolvăm cât 
mai repede. Vreau, atât în calitate de consilier local, cât și de  profesor și director de școală, să vă felicit 
pentru demersul vostru democratic. 
DL.CĂLDĂRARU: Mă uit pe pozele privind clădirile existente pe acel spațiu și care, după părerea mea, 
nu mai prezintă nici o garanție, nici dacă le reparăm. Ele trebuie dărîmate. Trebuie evaluate. Ca și la 
Scoala Generală 30, putem să montăm acolo niște containere frumoase, cu dușuri. Și asta este o soluție 
bună. 

 

 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 21.05.2019 

DL.FARKAȘ: Deschid sesiunea de vot: 

- 21 de voturi pentru. 

 
 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  dezlipirea imobilului cu nr. cadastral 444612, înscrisă în CF 
nr. 444612 Timişoara, cu suprafaţa de 7665 mp., situat în Timişoara Piaţa Sarmisegetuza  
în două  loturi: Lotul 1 cu  nr. cadastral nou 447676 cu suprafaţa de 7275 mp., Lotul 2 cu 
nr. cadastral nou 447677 cu suprafaţa de 390 mp şi alipirea imobilului cu nr. 447677 la 
imobilul teren înscris în CF nr. 444781 Timişoara 

 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 

- 21 voturi pentru 
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PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea operaţiunii de dezlipire a terenului cu suprafaţa de 
7568 mp. înscris în CF nr.444024 Timişoara în douã imobile, Lotul 1 cu nr. cadastral nou 
445872 în suprafaţã de 7442 mp. şi Lotul 2 cu nr. cadastral nou 445873 în suprafaţã de 126 
mp., alipirea lotului 2 nr.cad.445873 cu terenul în suprafaţã de 26 mp. cu nr. cad. 444025 
înscris în CF nr. 444025 Timişoara şi  instituire drept de servitute de trecere auto, cu 
piciorul şi pentru utilitãţi asupra imobilului nou creat cu suprafaţa de 152 mp. în favoarea 
proprietarilor terenului cu nr. cad, 433678 înscris în CF nr. 433678 Timişoara-Farzat 
Samir şi Farzat Mihaela 
 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 

- 21 voturi pentru 
 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 5 ani a 
contractului de închiriere nr. 1552/2011 încheiat cu Direcția Regională a Finanțelor Publice 
– Timișoara 
 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 

- 22 voturi pentru 
 
 

                                    PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a 
Contractului de Închiriere nr. 1447/18.12.2003, încheiat cu S.C.  APOTHECARIA S.R.L 
 
DL. MIHOK: Mă voi abține de la acest vot pentru că suntem implicați profesional și nu doresc 
nici să favorizez nici să defavorizez. 
DL. FARKAS: Se va consemna în procesul verbal. Inițiez procedura de vot: 

- 21 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de 3 ani a 
contractului de închiriere nr.133/1998 încheiat cu Biblioteca Județeană Timiș, pentru 
spațiul situat în Timișoara, str. C. Negruzzi, nr.1 
 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 

- 21 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare a Societății de Transport 
Public Timișoara SA asupra unor bunuri imobile din Timișoara, Str. Take Ionescu, nr. 56 
și nr. 83  
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DL. PRIMAR: Retrag de pe ordinea de zi acest proiect întrucât încă nu suntem clarificați asupra 
modului în care se face mai departe amortizarea unor investiții realizate acolo de STPT. Am 
discutat și cu auditorii de la Curtea de Conturi, care tocmai sunt în misiune la noi, mi-au 
recomandat ceva, dar nu simțim încă până la capăt cum se petrec lucrurile și nu ne pripim, mai 
bine lăsăm pentru ședința următoare. E un lucru foarte important, noi trebuie să rezolvăm această 
problemă, pentru că avem angajamente pe proiectul Timișoara Capitală Culturală Europeană să 
facem ceea ce prevede acest proiect, dar nu va fi acum gaură în cer dacă mai amânăm pentru 
următoarea ședință pentru a nu greși sub acest aspect al unor sume ce au fost investite acolo și 
încă nu sunt complet amortizate. Nu știm mecanismul prin care noi, dacă transferăm acum la noi 
acele bunuri se poate continua amortizarea. Drept urmare retrag acest proiect de pe ordinea de zi.   
 
 
 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind actualizarea preţurilor şi modificarea   Hotărârii Consiliului Local nr. 
209/27.05.2016 - privind delegarea de gestiune a  activităţii de curăţenie a  imobilelor  în care îşi 
desfăşoară activitatea  aparatul de specialitate al Primarului, a activităţii de curăţenie a 
Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia  şi a  activităţii de curăţenie  a WC-urilor publice din 
municipiul Timişoara, modificată si completata prin H.C.L. nr. 130/31.03.2017 şi H.C.L. 
nr.213/23.04.2019 
 
DL. LULCIUC: Aș dori să adaug un amendament aici. Din cauza unei erori materiale, vă rog să 
acceptați o corecție la punctul salarii angajate PMT, din oferta financiară calculată să adăugăm 8 
ore suplimentare pe lună pentru fiecare femeie de servici.  
DL. FARKAS:  Supun la vot amendamentul: 

-  21 voturi pentru 
Supun la vot tot proiectul: 

- 20 voturi pentru 1 abținere 
 
 

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind declararea ca fiind de utilitate publică a lucrărilor aferente 
obiectivelor cuprinse în programul de dezvoltare aferente anului 2019 la capitolul Drumuri 
și Poduri, respectiv Străzi 
 
DL. FARKAS: Inițiez procedura de vot: 

- 22 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Agendei Culturale a Casei de Cultură a 
Municipiului Timișoara pe anul 2019 
 
D-NA POPOVICI: Am niște observații de făcut. Pe comisii lista aceasta a proiectelor a fost una 
iar cea prezentată astăzi în plen este cu totul și cu totul diferită. Asta urmare a faptului că în 
ședința pe comisii am rugat-o să vină pe doamna care s-a ocupat de acest proiect și am întrebat-o 
cum este posibil să fie supus aprobării pe lista de proiecte 8 manifestări care deja s-au desfășurat 
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și se vine astăzi în ședința de plen ca să votăm retroactiv niște manifestări care deja au avut loc. 
Asta este un aspect. Al doilea aspect este că toate aceste manifestări au niște sume alocate. 
Potrivit legii Primăria poate să finanțeze până la aprobarea bugetului manifestări, dar nu mai mult 
de 10% din valoarea totală a bugetului pe anul anterior. Cele 8 manifestări care erau deja 
desfășurate au depășit suma de 2 milioane de lei, ceea ce ar fi însemnat că anul trecut acest buget 
era de peste 20 milioane de lei. Urmare a discuției pe care am avut-o cu doamna de la 
departamentul respectiv, am constatat cu surpriză astăzi că lista a suferit o modificare, lipsind cel 
de-al 8 –lea eveniment, cel mai costisitor, și anume Timfloralis pentru care suma alocată depășea 
1 milion de lei. Toate aceste observații au fost trecute în raportul de avizare și surpriză, astăzi în 
plen este cu totul și cu totul altă listă decât cea trecută prin comisii. Lipsind manifestarea 
Timfloralis ca și sumă atribuită de peste un milion de lei, suma alocată celor 7 manifestări care 
deja s-au desfășurat, se încadrează în cele zece procente legale care au putut fi cheltuite. Văd că 
doamna mi-a ascultat sfatul și a venit în ședința în plen și aș dori să îmi răspundă cum a dispărut 
Festivalul Timfloralis de pe Agenda Culturală a Casei de Cultură a municipiului Timișoara.  
D-NA MĂGUREAN:  Coordonez activitatea Biroului organizare evenimente și am procedat la 
întreprinderea acestei propuneri. Nu i-aș spune agendă pentru că este un program minimal al 
casei de Cultură. Am purtat într-adevăr discuțiile cu dvs., poate fi vorba de o eroare materială, nu 
era vorba de retragerea Festivalului Timfloralis, nici gând. În ceea ce privește acest proiect al 
Casei de Cultură vreau să argumentez menționarea acestor evenimente care s-au derulat, apelând 
la două argumente juridice. În primul rând faptul că legea finanțelor permite ca până la valoarea 
de 1/12 din bugetul alocat la nivelul Casei de Cultură să putem angaja cheltuieli pentru anul în 
curs.  
DL. PRIMAR: 1/12 pe lună.  Deci conform legii, până la adoptarea noului buget se pot cheltui 
1/12 în oricare din lunile de până la adoptarea bugetului, până la 1/12 din bugetul anual din anul 
anterior.  
D-NA MĂGUREAN:  Discutam despre o instituție de cultură și fie că invocăm legea 
managementului cultural, fie a așezămintelor de cultură, acolo se specifică în mod clar faptul că 
directorul este cel care primește un buget alocat și poate hotărî cum se duc acești bani. Practic 
este vorba despre un program minimal care trebuie respectat. Ca să își îndeplinească obiectivele 
directorul trebuie să procedeze în consecință la realizarea acestor obiective. Este justificată așadar 
măsura noastră de a derula aceste proiecte în condițiile în care bugetul la nivel național nu a fost 
adoptat.  
DL. IONESCU: Am o întrebare tehnică. Dacă domnul director are atâta libertate în a decide, de 
ce trebuie să avizăm noi opt proiecte care s-au desfășurat deja? 
D-NA MĂGUREAN:  La această întrebare nu pot eu să vă răspund, dar în temeiul legii... 
DL. IONESCU:  Tocmai în temeiul legii vă rog să îmi răspundeți.  
D-NA MĂGUREAN:  eu sunt angajată într-o altă calitate decât de structură juridică.  
D-NA POPOVICI:  Ce spuneați dvs. că este denumită impropriu agendă culturală, noi așa am 
primit-o: ”Agenda Culturală a casei de Cultură a Municipiului Timișoara”. Ca urmare am folosit 
această formulare, nu am inventat-o eu. Rămâne aceeași întrebare, în momentul în care s-a stabilit 
de comun acord în interiorul primăriei împreună cu Casa de Cultură, un program de manifestări 
înainte de a se aăproba bugetul, nu ar fi fost normal să fie supusă la vot măcar lista, că poate noi 
acum nu dorim să votăm întreaga listă și niște manifestări au avut loc deja. Au avut loc acele 
manifestări de interes local și nu doar local, întreb ca procedură, înainte să se desfășoare o serie 
de manifestări pe Agenda Culturală a Casei de Cultură, așa cum ați venit astăzi să supuneți la vot 
această listă, nu puteați să o supuneți la vot înainte de a se desfășura aceste manifestări?  
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DL. PRIMAR:  S-ar fi putut face asta. Nu a intrat în cutumele noastre, dar putem să începem de 
acum să procedăm așa. Da, era mai bine. Probabil că nu s-a făcut și pentru că nu știam când va 
apărea legea bugetului național ca să adoptăm și noi bugetul local. Era bine, preventiv, chiar în 
ianuarie să dăm o aprobare generică pentru evenimentele care se organizează în condițiile acestea 
de bugetare, în limita sumei de 1/12 din bugetul anual, pentru fiecare lună din acea perioadă, deci 
din punct de vedere financiar noi suntem în regulă. Acum, întâmplător, legat de conținut, vedeți 
d-na consilier că Festivalul Timfloralis nu a fost eliminat, este pe poziția 61 pe listă. Este 
festivalul nostru cu cel mai mare succes. Ne-a adus un plus de imagine pentru oraș colosal. 
Milioane de vizualizări în mediul online, și acum chiar aseară îi spuneam soției, m-am uitat pe 
telefon și am văzut câtă lume încă își pun poze de la Timfloralis. A fost o promovare a orașului 
pe de o parte prin toate posturile naționale de televiziune, promovare pentru care noi nu am plătit, 
a fost o promovare a orașului prin mediul online prin ceea ce am întreprins noi, am avut peste un 
milion de vizualizări și dacă adunăm cât s-a diseminat de către miile și zecile de mii de timișoreni 
care au fost prezenți, deci ca principiu sunt de acord cu dvs. și trebuie să aducem o corecție pe 
viitor, să dăm o aprobare din ianuarie evenimentelor pe care le avem în vedere. Acum, 
întâmplător cred că nimeni nu contestă niciunul dintre evenimente. Ele sunt cele mai importante, 
cu care noi am obișnuit lumea și avem tradiție cu ele.  
DL. MOȘIU:  Trebuie să fim exacți și să recunoaștem că nu s-au întâmplat niște evenimente noi 
ci au fost niște evenimente cu tradiție, cu care cred că toată lumea este de acord, dar ca principiu 
este firesc ca din ianuarie să știm, dar evenimentele au fost cu tradiție și de impact major.  
DL. IONESCU: Impactul evenimentelor este cunoscut de noi toti. Intrebarea noastra era strict 
procedurala. La fel, o alta intrebare procedurala: s-au facut deja plati in urma acestyui buget 
angajat? Pentru ca, noua ni se cere in 29 mai sa votam niste plati angajate in luna martie, de aceea 
cred ca, pentru a evita aceasta situatie delicata si suntem cu totii de acord, cred ca ar fi bine ca in 
viitor chiar daca nu avem buget sa fim informati, pentru ca mie cel putin mi se pare o situatie 
putin jenanta sa votez retroactiv. E drept ca dam un cec de incredere pentru aceste actiuni si sunt 
binevenite, doar ca trebuie sa fim mai atenti si la proceduri, pentru ca traim intr-o tara in care, 
vedeti, procedurile sunt extrem de importante. Multumesc! 
DL. IDOLU: Ca sa vedem pana unde a mers sfidarea fata de cei care trebuie sa votam astazi. 
Nici nu stiu cine a semnat anexa asta. Daca vedeti e o semnatura mica fara nume, fara titlu, fara 
nimic. Ordinea in care au fost puse; deci o totala neglijenta. In mod normal daca oamenii concep 
o agenda, ca asa ii spune, agenda, o pui intr-o ordine cronologica, cred ca oricine se gandeste. Nu 
incepi cu aprilie, ajungi la august, ajungi in octombrie si Timfloralis il pui la sfarsit, pozitia 61, 
deci o debandada totala, neasumarea prin semnaturi a acestei agende si din nou spun ca principiu, 
n-are rost sa insistam si doamna nu e de ras, daca stati acolo in sala si radeti de noi, deci macar 
bun simt sa le fi pus intr-o ordine cronologica. Nu cred ca era foarte greu. Nu stiu cine si-a 
asumat aceasta lista, cine a facut-o a facut-o zic eu foarte superficial, dar o lista, si n-are rost sa 
mai insistam, macar obiectivele, fara un buget estimat sau chiar afar buget, puteam sa stim sa 
anticipam in ianuarie ca va fi Timfloralis, nu aproape in iunie. Multumesc! 
DL. ORZA: Eu am mai zis si anii trecuti. Legat de votarea agendei culturale. In contextul 
evident al faptului ca in 2021 o sa fim Capitala Europeana a Culturii e o chestiune inclusiv 
dincolo de cutume, like-uri, proceduri , e o chestiune si de interes al bnoastru de propaganda sa 
zic, de interes turistic, de interes sub toate formele de imagine a acestui vot pe agenda culturala, 



9 
 

care el in sine ar trebui sa fie un eveniment. Adica, agenda culturala a orasului ar trebui 
dezbatuta, intr-un eveniment, s-ar promova evenimentele inca de atunci din ianuarie, cu un an 
inainte calendaristic. Nu putem sa facem lucrurile astea asa, cu o agenda dezordonata, „hai 
domnule ca totusi sunt evenimente frumoase”. Uite, eu pun o intrebare: ce se intampla daca un 
consilier vine acum si face un amendament pe o suma si trece amendamentul ala la vot? Ce se 
intampla daca nu votam lista? Deci iata ca sunt procedurile astea pe de-o parte importante in 
derularea unui proces de vot, din punct de vedere legal, dar e si important ca aceasta agenda sa fie 
cunoscuta si sa intre in mentalul colectiv al oamenilor inainte de a se face. Sa se stie, Timisoara 
Capitala Culturala, in anul 2019 are evenimentele astea si si le pune fiecare in calendar si le 
incercuieste. E absurd sa votam in mai cand n-are nici o legatura cu faptul ca n-am votat bugetul. 
Bugetul se voteaza cand se voteaza, dar lista cu evenimentele poate sa existe dinainte fara nici un 
fel de problema.  
DL. PRIMAR: Eu cred ca toata lumea a retinut observatiile pertinente care au fost facute. Ne 
imbunatatim activitatea. Niciodata nu s-a procedat asa din fericire, ca daca s-ar fi procedat s-ar fi 
continuat, dar niciodata nu e prea tarziu. De cate ori? De foarte multe ori stim bine ca bugetele au 
fost aprobate cu intarziere. Nu cu intarziere atat de mare ca anul acesta, dar intarzieri au fost 
mereu, drept urmare problema aceasta a existat in fiecare an aproape. Rar s-a intamplat sa nu 
existe, insa la o dimensiune mai redusa. Foarte bine ca acum s-au facut aceste observatii si eu 
sigur am retinut ca tot ce s-a propus e valabil si va promit ca voi avea personal grija ca pe viitor 
sa aducem corectii procedurale. E mai bine, putem sa aprobam ca si continut in lipsa bugetului si 
cand stim si bugetul atunci aprobam sumele. Acum nu avem ce face. Ce era sa nu mai facem 
festivalurile pana nu avem bugetul? Trebuiau facute. Eroarea este ca nu s-au supus la vot din 
ianuarie de exemplu si pe viitor va trebui sa invatam din aceaste scapari si sa facem asta. 
Subscriu si eu la faptul ca anexa nu este intocmita cronologic, este obligatoriu sa fie o inlantuire 
cronologica a evenimentelor si sa isi insuseasca cei care au intocmit, aceasta critica si ea 
pertinenta ca si celelalte observatii. Multumesc! 
DL. ORZA: Inca ceva, ca vad ca nu, cred ca nu s-a inteles exact scopul luarilor de cuvant. 
Imaginati-va in 2021 cand o sa fim Capitala Culturala ca votam agenda culturala in luna mai a 
anului in care noi suntem in curs de evenimente. E o chestie de neseriozitate pentru public. Cum 
sa votam in mijlocul anului agenda culturala cu evenimente care au avut loc deja? Le votam in 
ianuarie, votam in decembrie anul precedent, promovam, scriem despre chestia asta.  
DL. IDOLU: Daca acum am face un amendament prin care suntem de acord cu aceasta agenda 
pentru toate obiectivele care preced aceasta zi, de 29. Ce se intampla? Inseamna ca banii aceia au 
fost cheltuiti ilegal? Cam asa ar fi. Ganditi-va la consecinte, ca vine Curtea de Conturi si va spune 
fara aprobare, sigur Primaria e ferita, e scapata de griji pentru ca a votat Consiliul Local si noi ne 
supunem hotararii Consiliului, dar daca Consiliul acuma ar spune „din 29 orice obiectiv”, ca sunt 
convins ca toate sunt sau nu sunt convins, cred ca majoritatea sunt firesti,normale, le sustinem ca 
principiu. N-a zis nimeni de Timfloralis, e un eveniment frumos, dar trebuie sa respectam si 
regulile.  
DL. FARKAS: Multumesc frumos! Haideti sa revenim atunci la punctul 10. Sesiunea de vot e 
deschisa. Votam.  
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- 15 voturi pentru 
- 5 abtineri 

 
PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind  acordarea de Burse școlare pentru elevii din unitățile de 
învățământ preuniversitar de stat din Timișoara. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. 

- 21 voturi pentru 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de Funcții al Spitalului 
Clinic Municipal de Urgență Timișoara. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. Votam. 

- 19 voturi pentru 
- 1 abtinere 

 
PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 

Adresa nr. SC2019-9017/11.04.2019 a  Asociației Club Sportiv Electrica 1929 Timișoara, 
referitoare la plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local  
nr.83/12.03.2019 -  privind dezlipirea și alipirea parcelei în suprafaţă de 7.073 m.p., înscrisă 
în C.F. nr.444783-Timişoara str. Renașterii nr.28 și darea în administrare către Direcția 
Poliției Locale, a imobilului-teren în suprafață de 1281 m.p., rezultat în urma alipirii nr. 
cadastral 444784 cu nr. cadastral 446529. 
 
DL. FARKAS: Domnul Primar.  
DL. PRIMAR: La punctul numarul 13 am o interventie. M-ati mandatat data trecuta la 
propunerea mea sa ma informez personal cum stau lucrurile cu acea baza sportiva. Ne aducem 
aminte, construita fara autorizatie, ilegal, dar baza sportiva de facto si am facut acest lucru si am 
constatat ca ea este folosita chiar foarte bine folosita si concluzia mea este ca nu e bine sa ii 
schimbam destinatia. Este bine sa o pastram ca baza sportiva intr-un intreg care prinde coerenta si 
prin ceea ce s-a mai amenajat acolo in ultima vreme si am in plan sa mai adaugam ceva la ceea ce 
este deja facut.  
   Suntem deficitari la capitolul baze sportive, am spus-o in repetate randuri, s-a spus si aici in 
sedinte in mai multe randuri si acolo unde ele sunt folosite chiar daca au fost constuite ilegal, ca 
aici asta a fost problema, ca am fi putut sa desfiintam, intrucat a fost facuta fara autorizatie, era o 
constructie ilegala pe domeniul public care putrea fi oricand desfiintata prevaland legea aceasta in 
fata altor legi. 
    Am gresi daca am pastra hotararea anterioara, prin urmare eu va indemn sa renuntam la 
hotararea anterioara, sa nu o pastram si sa cautam o alta solutie pentru Politia Locala, care 
necesita si ea sa fie ajutata. Nu vad solutie si prin urmare nu stiu care e textul. Doamna Secretar il 
formulati dumneavoastra sa fie in acord cu legea, dar ce va propun eu si av rog sa votati in acest 
sens, este sa anulam efectele hotararii anterioare, incat acolo sa ramana baza sportiva.  
DL. FARKAS: Atunci propunem admiterea plangerii prealabile si revocarea Hotararii 
Consiliului Local numarul 83/12.03.2019. Deschid sesiunea de vot. 
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DL. IDOLU: In concordanta cu votul PSD de doua ori la rand. 
DL. FARKAS: Multumim! Deschid sesiunea de vot. Votam. Se admite plangerea. 
DL. PRIMAR: N-are sens sa ne mai pierdem vremea, domnul reprezentant al politiei. Chiar ne 
pierdem vremea, cand eu v-am spus care e concluzia nu ma mai intoarceti. E o concluzie la care 
am ajuns mergand pe teren, prin urmare sa nu mai prind masini pe acel teren, sa fie clar! 
DL. FARKAS: Multumim frumos! S-a admis plangerea. 

- 20 voturi pentru  
 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2019 – 12914/24.05.2019 – a Curții de Conturi a României – Camera de 
Conturi Timiș privind Decizia  nr. 60/19.01.2017 prelungită cu Decizia nr.60/1/05.03.2018 
referitoare la Raportul de follow-up înregistrat la Internațional Recycling Energy SA. 
 
DL. FARKAS: Se ia la cunostinta. 
 
 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2019-12351/20.05.2019 a  Uniunii Artiștilor Plastici din România – Filiala 
Timișoara referitoare la  amenajarea unei cafenele în spațiul  deținut conform Contractului 
de împrumut de folosință nr. 33/16.07.2013 – Galeria Helios. 
 
DL. FARKAS: Aici avem un punct de vedere al executivului, care nu este de acord sa se faca 
dintr-o galerie de arta o cafenea. Luam la cunostinta adresa, atata tot, deci nu votam pentru, sau 
asa.  
DL. ORZA: Eu voiam sa zic doar atat: n-am nici o problema cu conceptul asta, nu stiu daca e  
modern, dar uzitat de cafenele in muzee, cafenele in expozitii si chestii de genul asta, dar din 
experienta anilor trecuti, in Romania centrele de educare a tineretului, cum se chemau erau defapt 
discoteci. Sa nu devina si asta defapt o forma de a construi doar o cafenea si sa dispara un spatiu 
expozitional emblematic in Timisoara.  
DL. FARKAS: Multumim! Trecem la anexa.  
DL. MAZILU: Daca imi permiteti! Uniunea Artistilor Plastici poate ne-ar oferi si un raport de 
activitate, cum s-a procedat si il alte cazuri pentru cei care beneficiaza de spatii, pentru ca este un 
spatiu central, este un spatiu emblematic si cred ca ar trebui sa vedem activitatea care se 
desfasoara acolo fiind un obiectiv cultural important. Poate ca ar trebui sa primim un raport de 
activitate.  
DL. PRIMAR: Da, Uniunea Artistilor Plastici, este si o schimbare de conducere. Simt ca e in 
elan acum si se vine cu idei de a functiona mai bine si spatiul expozitional si in general ce se 
intampla in zona asta a artelor vizuale. Eu zic sa le dam credit, ca ne lamurim in cateva luni si sa 
ii ajutam sa puna in valuare potentialul important pe care Timisoara il are la acest capitol al 
artelor plastice, cum le spunem consacrat, arte vizuale, cum se spune mai nou constat. Si 
reanalizam noi din mers, dar sa le dam credit noi acuma, sa simta ca ii sprijinim. Depinde doar de 
ei daca se intampla ceea ce trebuie sa se intample in acest domeniu intr-un oras Capitala 
Culturala.  
DL. FARKAS: Multumesc! 
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PUNCTUL 1 AL ANEXEI 

 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Procesului Verbal nr. CCMT 1586/29.05.2019 al 
Comisiei de evaluare și selecție a ofertelor privind realizarea programului  prioritar  
cultural Timișoara- Capitala Europeană a Culturii 2021 constituite în baza Dispoziției 
Primarului Municipiului Timișoara nr. 610/29.05.2019. 
 
DL. FARKAS: Deschid sesiunea de vot. 

- 16 voturi pentru 
DL. PRIMAR: Inainte de a incheia, ca il vad pe domnul director Ravasila aici si e in zona 
dansului Politia Locala, domnule director veniti cu propuneri de locatii unde mai avem teren, 
unde Politia Locala sa isi poata pune in practica metodele de dezvoltare, ideile de proiecte pe care 
le are, inclusiv, cat mai aproape in zona evident, cat mai aproape de sediul actual si trebuie avuta 
in vedere si mutarea gardului pe strada Lorena, poate si acolo s-ar putea amenaja un numar de 
locuri de parcare prin interventii de cozmetizare, dar pe langa asta ne trebuie un teren cat mai 
apropiat unde se poate sa isi amenajeze si parcari, sa-si faca anumite constructii pentru a se putea 
achita de misiunile pe care le au.  
DL. FARKAS: Multumim frumos pentru prezenta! Inchei sedinta de astazi.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA              SECRETAR 

 

Viceprimar IMRE FARKAS          SIMONA DRAGOI 


