ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCES - VERBAL
Incheiat azi 15.07.2019 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 : Ciprian Mihok, Ioan Mateescu, Andra Blotiu, Raluca Popescu,
Simion Mosiu.
Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU,
domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si p. secretar
Caius Suli;
Anexă
La Dispoziţia nr. 788
Din data 09.07.2019

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de
27.06.2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul ”Reabilitarea
liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, Traseu 5,
Calea Bogdăneștilor” și a cheltuielilor aferente.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția
Fiscală a Municipiului Timișoara.
4. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului din str. Muzicescu, nr. 21.
5. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţã gratuitã a terenurilor
înscrise în CF nr. 447125, CF 432363, CF 434783 şi CF 432364 Timişoara proprietatea
Primãriei Timişoara date în folosinţã gratuitã Vicariatului Greco Catolic Timișoara prin
H.C.L. nr. 87/1997 şi H.C.L. nr.453/2000, cãtre Parohia Greco Catolicã Timişoara III
Elisabetin.
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 8 ani cu
contract de comodat a spațiului cu altă destinație -SAD.1 situat în Timișoara ,Calea
Sever Bocu nr.44A (fostă Calea Lipovei ,nr.46 ) către Direcția de Asistență Socială a
Municipiului Timișoara.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a
terenului înscris în C.F. 448028 Timișoara, ce face obiectul renunțării la dreptul de

proprietate de către LUCA PETRU-ADRIAN și trecerea terenului respectiv din
domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al Municipiului
Timișoara.
8. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului Timișoara și
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a imobilului compus din
construcție și teren situat în Timișoara str. Transilvania nr. 10A în care funcționează
Liceul Teologic Penticostal ”Logos”.
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara, în
domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația
de locuință, situat în Timișoara, str. Moise Nicoară, nr.20.
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1595/28.07.2016
încheiat cu SOCIETATEA TIMIȘOARA.
11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 134/11.09.1998
încheiat cu BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ TIMIȘ.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara a
terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Simoc Ioan și
Simoc Terezia, situat în str. Simion Bărnuțiu, nr. 32, înscris în CF nr. 447790, nr. top.
447790 în suprafață de 59 mp. teren destinat drumului public.
13. Proiect de hotărâre privind schimbarea de destinaţie a imobilelor înscrise în CF nr.
418786: clădire internat, nr. Cad 418786-C1, şi teren în suprafaţă de 1.109 mp, nr. cad.
418786, situate în Timişoara, str. Dr.Victor Babeş nr. 22, aferente Liceului Tehnologic
Ion I.C. Brătianu, pentru desfăşurarea activităţii Spitalului Clinic Municipal de Urgenţă
– Secţia de îngrijiri paliative
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 319/15.06.2018
prin aprobarea devizului general actualizat conform OUG 114/2018, precum si
aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de investitii : Complex sportiv
zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in aer liber, terenuri de tenis, teren
multifunctional, alte amenajari interioare si exterioare) str.Verde, Silistra – zona
Lipovei, Timisoara.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare practicate de
către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în raport cu utilizatorii serviciului de
salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor municipale
desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza Contractului de delegare prin
concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017.
16. Proiect de hotărâre pentru aprobarea completãrilor prevederilor Anexei la H.C.L. nr.
371 din data de 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe
teritoriul Municipiului Timişoara.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate de
partener, în cadrul proiectului PGI06047 ECoC-SME: Actions for inducing SME
growth and innovation via the ECoC event and legacy/ Acțiuni de stimulare a creșterii
și inovării IMM-urilor prin evenimentul CEC și moștenirea acestuia în cadrul
Programului INTERREG EUROPE și a contribuției Municipiului Timișoara în acest
proiect.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de
investiții ” Execuție fântână ornamentală – Calea Lipovei”.
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de
investiții ” Execuție fântână ornamentală –Praktiker”.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de
investiții ” Execuție fântână ornamentală –Selgros”.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de
investiții ” Execuție fântână ornamentală – Piața Iuliu Maniu”.
22. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
273/21.05.2019 de aprobare a Acordului de parteneriat între UAT Municipiul
Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara pentru depunerea
şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si socială a zonei urbane
marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire centru multifuncţional” prin
POR 2014-2020, modificată si completată prin Hotărârea Consiliului Local nr.
65/25.02.2019 şi prin Hotărârea Consiliului Local nr. 694/20.12.2018.
23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.274/21.05.2019 de aprobarea cererii de
finantare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane marginalizate din
cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional” si a cheltuielilor
aferente.
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanțărilor
nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit de interes local în
vederea dezvoltării de proiecte/programe de implicare a comunității în implementarea
strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara.
25. Adresa nr.SC2019 – 016280/28.06.2019 a domnului Păun Laurențiu privind plângerea
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 743/20.12.2018 privind
majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, str.
Evlia Celebi nr.5, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.
26. Adresa nr. SC2019 – 015275/20.06.2019 a Romcapital Center SRL privind plângerea
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 262/21.05.2019 privind
radierea poziției nr. 190 din Anexa la HCL nr. 360/18.06.2013, corespunzătoare poz.
5203 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.
160/29.03.2013.
27. Adresa nr. SC2019 – 015268/20.06.2019 a numiților Giuchici Iagodița, Latcu Rodica,
Pavlov Milenco, Onut Petru, Veres Ana, Bausche Zoltan-Radu, Udisteanu Ion Viorel,
Bordeianu Maricel, Iacoban Traian, Mihalescu Mircea-Teodor privind plângerea
prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 786/20.12.2018 privind
majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, str.
Dacilor nr. 8, ca urmare a constatării tehnice neîngrijite.
28. 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 Proiectul ordinii de zi au fost inițiate de Primarul
Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu, și au fost trimise spre avizare
comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

ANEXĂ LA PROIECTUL ORDINII DE ZI DIN DATA DE 15.07.2019
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea derularii proiectului ROOF finanțat prin
Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene ( fonduri FEDR), a
participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la implementarea
proiectului și a contribuției Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara.
2. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap 8/I(SAD1),
str Dacilor, nr 15, et parter, Timisoara, jud Timis, evidentiat in CF nr 420244-C1-U2,
nr top 5636/VIII/I, la pretul de vanzare de 30.000 euro.
3. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap SPATIU
COMERCIAL,(AP 9/B) , str Marasesti, nr 14, Timisoara, jud Timis, evidentiat in CF
nr 402312-C1-U4, nr cadastral 402312-C1-U4, la pretul de vanzare de 12.350 euro.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare
Centru Administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete
RATT Timișoara”, str. Gării nr. 17, Timișoara.
5. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei etajelor II şi III din
Căminul 1, evidenţiat în CF nr. 444739 Timişoara, nr. cadastral 444739 – C5 (corp H),
aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiş”, situat în Timişoara, Calea
Aradului nr. 56, pentru transmiterea în administrarea Direcţiei Judeţene de
Telecomunicaţii Speciale Timis pentru desfăşurarea activităţii
Serviciului de
Telecomunicaţii Speciale.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării de către Municipiul Timișoara a
amplasamentului situat în Timișoara, str. Aleea F.C. Ripensia nr. 35-37 destinat
obiectivului ”Construire Sală Polivalentă de 16000 de locuri, str. Aleea F.C. Ripensia

nr. 35-37, municipiul Timișoara, județul Timiș”, pe perioada realizării investiției, către
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională
de Investiții SA, care va realiza investiția.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local
nr.
502/24.10.2018 - privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de emitere a
unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlul gratuit, din domeniul public al
statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor - Romsilva în domeniul
public al Municipiului Timisoara a unor suprafețe de fond forestier în scopul realizării
amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilor-parc,cu modificarile si completarile
ulterioare.

DL.DIACONU: Supun la vot introducerea punctelor de pe anexa la ordinea de zi
principală.
Deschid sesiunea de vot:
15 voturi pentru
4 abțineri.
DL.PRIMAR: Retrag proiectul de la poziția 4 de pe ordinea principală.
DL.DIACONU: Supun la vot în ansamblu ordinea de zi fără punctul 4.
Deschid sesiunea de vot:
22 de voturi pentru.
PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI
1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local din data de
27.06.2019
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
21 de voturi pentru.
PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare pentru proiectul
”Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul
Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor” și a cheltuielilor aferente
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:

22 de voturi pentru.
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
22 de voturi pentru.
PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI
5.Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosinţã gratuitã a
terenurilor înscrise în CF nr. 447125, CF 432363, CF 434783 şi CF 432364
Timişoara proprietatea Primãriei Timişoara date în folosinţã gratuitã
Vicariatului Greco Catolic Timișoara prin H.C.L. nr. 87/1997 şi H.C.L.
nr.453/2000, cãtre Parohia Greco Catolicã Timişoara III Elisabetin
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
22 de voturi pentru.
PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI
6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită pe o perioadă de 8
ani cu contract de comodat a spațiului cu altă destinație -SAD.1 situat în
Timișoara, Calea Sever Bocu nr.44A (fostă Calea Lipovei ,nr.46 ) către Direcția
de Asistență Socială a Municipiului Timișoara
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
22 de voturi pentru.
PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul
Timișoara a terenului înscris în C.F. 448028 Timișoara, ce face obiectul renunțării
la dreptul de proprietate de către LUCA PETRU-ADRIAN și trecerea terenului

respectiv din domeniul privat al Municipiului Timișoara în domeniul public al
Municipiului Timișoara
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
22 de voturi pentru.
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
8. Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al Municipiului
Timișoara și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara a
imobilului compus din construcție și teren situat în Timișoara str. Transilvania
nr. 10A în care funcționează Liceul Teologic Penticostal ”Logos”
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
19 voturi pentru
1 abținere.
PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI
9. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului
Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent
imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara, str. Moise Nicoară, nr.20
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
18 voturi pentru.
1 abtinere
PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI
10. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.
1595/28.07.2016 încheiat cu SOCIETATEA TIMIȘOARA
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
15 voturi pentru

5 abțineri.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI
11.Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr.
134/11.09.1998 încheiat cu BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ TIMIȘ
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
20 de voturi pentru.
PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI
12.Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul
Timișoara a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de
către Simoc Ioan și Simoc Terezia, situat în str. Simion Bărnuțiu, nr. 32, înscris în
CF nr. 447790, nr. top. 447790 în suprafață de 59 mp. teren destinat drumului
public
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
22 de voturi pentru.
PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI
13. Proiect de hotărâre privind schimbarea de destinaţie a imobilelor înscrise în
CF nr. 418786: clădire internat, nr. Cad 418786-C1, şi teren în suprafaţă de 1.109
mp, nr. cad. 418786, situate în Timişoara, str. Dr.Victor Babeş nr. 22, aferente
Liceului Tehnologic Ion I.C. Brătianu, pentru desfăşurarea activităţii Spitalului
Clinic Municipal de Urgenţă– Secţia de îngrijiri paliative
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
19 voturi pentru.
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI
14. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
319/15.06.2018 prin aprobarea devizului general actualizat conform OUG
114/2018, precum si aprobarea finantarii din bugetul local a obiectivului de

investitii : Complex sportiv zona Lipovei (bazin de inot acoperit, bazin de inot in
aer liber, terenuri de tenis, teren multifunctional, alte amenajari interioare si
exterioare) str.Verde, Silistra – zona Lipovei, Timisoara
DL.DIACONU: Nu este o modificare de contract, este o modificare de proiect. Nu
este în faza de licitație, este în faza de proiectare.
Deschid sesiunea de vot:
17 voturi pentru
3 abțineri.

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare
practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în raport cu utilizatorii
serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport a deșeurilor
municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în baza Contractului de
delegare prin concesiune a activității de colectare și transport a deșeurilor nr.
2303/08.12.2017
DL. DIACONU: Vă rog să prezentați dl. administrator public sau de la RETIM
dacă e cineva.
DL. PRIMAR: Nu este inițiativa noastră.
REPREZENTANT ADID: Proiectul de hotărâre este inițiativa ADID Timiș,
în baza documentației înaintate de RETIM care a avut la bază HCL 109 prin care s-au
aprobat tarifele de preluare a deșeurilor la stația de sortare operată de Colterm, Retim
incluzând pur și simplu tariful în oferta sau în documentația avută la atribuirea
contractului. Deci nu e nicio modificare de structură sau de costuri în tariful RETIM
doar preluarea noului tarif al opratorului Colterm în structura de tarife a RETIM-ului.
Acesta este impactul, documentația este verificată de aparatul tehnic al ADID Timiș pe
parcursul a trei săptămâni.
DL. PRIMAR: Deci nu este legat de noul sistem de taxare?
REPREZENTANT ADID: Este vorba de tariful modificat și aprobat de dvs
prin HCL 109 pentru preluarea deșeurilor la stația de sortare din zona urbană și
periurbană din județul Timiș. Nu sunt tarifele pe OUG74, aceea va fi o altă discuție.
DL. PRIMAR: De când aveți de gând să treceți la noul sistem de taxare?
REPREZENTANT ADID: AGA a avut loc săptămâna trecută, urmează să se
formalizeze hotărârea și ADID-ul să ne spună ce s-a hotărât și în funcție de asta vom
veni cu propunerile de modificare a sistemului.

DL. PRIMAR: Am spus și la conferința de presă de săptămâna trecută că pe
mine mă îngrijorează ce urmează pentru că mi-e teamă că vom vedea cum o mulțime
de cetățeni vor raporta că au volume mai mici de deșeuri decât au în realitate, vor plăti
prin urmare pubele de capacitate mai mică și surplusul de gunoi ne vom trezi că va
apărea în rampe clandestine. Abia suntem pe cale să le lichidăm, mai sunt încă destule,
dar față de ce era în urmă cu două luni, spre exemplu acum sunt puține și mi-e teamă că
vom ajunge la o avalanșă plus că nu cred că e corect să se producă prin schimbarea de
sistem și o majorare de tarif. Ea e mascată, dar e o majorare de tarif pentru că cine va
avea pubelă de aceleași dimensiuni cum a avut până acum va plăti mai mult decât a
plătit până acum din câte am înțeles eu. Contraziceți-mă dacă am înțeles greșit, însă
dincolo de preț este această îngrijorare că sistemul va încuraja economisirea de bani
prin depuneri ilegale și va începe un nou război la care va fi foarte greu să facem față,
cu toate camerele video pe care le avem și cu toată poliția locală mobilizată. Și așa am
avut destule ponoase și trebuie să fim foarte atenți la ce se întâmplă în continuare.
Separarea aceasta cu doi opratori a creat atâtea și atâtea probleme. Am exemplificat și
mai spun și acum. E un morman de gunoi care ține de Bratner nu de dvs. Acolo vin
cetățenii și aruncă și gunoi menajer ce ține de RETIM. Vine la curățenie echipa Bratner
și ridică numai ce ține de Bratner. Până să vină Retim să își ridice partea, văzând că
acolo e gunoi, vin alții și aruncă gunoi din categoria cealaltă și e foarte foarte greu să
facem față. Am prins și am raportat în fiecare săptămână, crd că ne apropiem de 100 de
persoane, care au fost amendate, pe de o parte de polițiști în civil, pe de altă parte cu
camerele video pe care le avem montate, dar să fii într-un veșnic război pe tema asta nu
e cea mai bună soluție. nu știu cum gândiți lucrurile, dar vedeți să facem să avem un
oraș curat. Noi nu facem economii pentru curățenie, dar nu am vrea nici cetățenii să
facă economii pentru a lăsa în urma lor mizerie.
DL. IDOLU: Știind de acest proiect, chiar am fost și am observat într-o
destinație turistică, o insulă mare din Europa, în care am fost intrigat de la început că
pe toate drumurile naționale, pe autostrăzi, pe drumurile publice, în parcuri, nu existau
coșuri de gunoi sau pubele la marginea drumului în parcări. Am aflat explicația,
datorită acestui mod de colectare care ar putea în principiu să fie în regulă, au luat
măsura eliminării tuturor mijloacelor de colectare din zona publică, pentru că cetățenii
duceau gunoiul în zona publică, nu deponee clandestine. Și atunci au găsit soluția să
scoată toate containerele de gunoi de pe autostrăzi, de pe drumuri publice, din parcuri.
Nu avei unde să arunci o sticlă, un pachet de țigări decât pe jos. Adevărul e că fiind o
țară civilizată nu erau gunoaie pe jos.
În al doilea rând, cred că un asemenea subiect este oportun și mai mult decât
atât este necesar să facă obiectul unei dezbateri publice. Trebuie dezbătut cu cetățenii
pentru că e o majorare de tarife, poate justificată, dar e o majorare și e un serviciu
public foarte important care interesează pe toată lumea și nu putem noi lua aici o
decizie atât de importantă.
DL. ORZA: Va fi o mărire de tarif asta e clar. Din câte știam, consiliile locale
trebuia până pe 7 iulie să dea aceste tarife. În unele comune periurbane s-au dat deja și
au picat la vot. Autoritățile locale sunt îngrijorate că vor avea cetățeni care vor vedea

diferența destul de mare de preț față de ce plăteau înainte și se vor gândi că acest gunoi
va ajunge undeva pe stradă. În comunele periurbane se lasă gunoiul pe marginea
drumului. Vă dau exemplu zona Mănăstirii Șag, vin efectiv cu microbuzele și lasă
gunoiul pe marginea drumului. Lucrurile vor fi scăpate de sub control, oricum până ne
vom asimila cu cele două sisteme de operare va trece un timp pentru că aici intervine și
gradul de civilizație al românilor. Antrenamentul ni l-am făcut deja că vede cineva o
plasă pe stradă și mai vin 10 și pun și ei acolo. Odată cu creșterea tarifelor vor avea și o
justificare internă a lor și vor lăsa diferența pe domeniul public. În Germania dacă nu
voiai ca ți se părea prea mult aveai o zi pe săptămână, cred că vinerea în care veneu cu
mașinile și își aruncau ei gunoiul pe secțiuni, la deponeul firmei respective. Spuneau că
nu își pot permite să plătească suma asta, dar nu îi lăsa nici societatea nici autoritățile
să-l arunce de-a valma prin oraș. Trebuiesc găsite soluții pentru că altfel vom avea o
etalare de gunoaie în toată splendoarea lor, în oraș și în zonele limitrofe ale orașului.
DL. IDOLU: Totuși ce punct de vedere are reprezentantul consiliului local
Timișoara la RETIM? Eu nici măcar nu mai știu cine e reprezentantul consiliului local,
era un coleg de-al nostru legat de care au fost discuții multe și urâte. Acum ne
reprezintă cineva la RETIM?
DL. PRIMAR: Sigur că ne reprezintă numai că așa a fost creată societatea
RETIM că nu are niciun cuvânt de spus acolo, sau are un cuvânt de spus, dar în decizie
nu se regăsește punctul de vedere al municipalității.
DL. IDOLU: Corect, dar măcar să ne spună nouă consiliului local. Undeva
presupun că într-un for de conducere al RETIM s-a luat decizia asta de a propune
consiliului local și Primăriei. Cine a luat decizia asta? Cine e reprezentantul nostru?
Era de bun simț măcar să ne spună nouă înainte.
DL. PRIMAR: Să înțelegem lucrurile exact. Sunt două aspecte, eu am vrut să
mă asigur că nu sunt amestecate cele două. În primul rând Coltermul care
administrează stația de sortare, a stabilit un tarif care nu a fost la început și acum ce se
propune, dacă numai asta se propune e corect. Trebuie să își scoată banii pe care
Coltermul îi percepe acum și pe care înainte nu îi percepea pentru că nu administra
stația de sortare Coltermul. Al doilea aspect este așteptatul nou sistem de tarifare pe
deșeuri care este ca și cadru instituit printr-o ordonanță de urgență și aici trebuie să
vedem pentru că legea e lege și trebuie să o punem în practică, dar trebuie să vedem
cum o punem în practică exploatând toată libertatea pe care legea sper să ne-o dea încât
să ne luăm măsuri de protecție să nu se întâmple lucrurile negative pe care le-am
semnalat toți cei trei intervenienți de până acum. Când ajungem acolo trebuie să fim
foarte atenți la aceste aspecte pentru că ce se va întâmpla pe viitor va fi de foarte mare
impact și la nivel de preț pe care îl percep cetățenii, dar dincolo de asta, impactul de
care mie mi-e teamă e cel pe care l-am menționat și e unul care ar putea fi extrem de
negativ. Trebuie să ne gândim cu totții ce măsuri de preîntâmpinare a acestor efecte
perverse ale ordonanței putem lua. Evident în limitele a ceea ce ordonanța ne permite.
DL. IDOLU: În sensul celor spuse de mine cred că ar fi oportun ca
reprezentantul consiliului local, deci omul care ne reprezintă interesele și indirect ale
cetățenilor să ne facă un raport, o notă, nouă consiliului local. Cred că așa ar fi corect

față de atâtea alte societăți în care noi suntem pe de-antregul în AGA, la RETIM nu
avem cuvânt, nu ne invită nimeni, nu ne întreabă nimeni, dar luăm decizii aici. Cel care
ne reprezintă să facă o notă explicativă , de informare sau justificativă vis a vis de
această decizie. Poate chiar o recomandare. Cu toată bună credința față de managerii de
la RETIM, ar trebui să știm punctul de vedere al reprezentantului Consiliului local.
Apără interesele comunității sau apără interesele acționariatului privat. Mulțumesc.
DL. DIACONU: Pentru ședința următoare, care va fi probabil într-o
săptămînă, 10 zile, reprezentantul consiliului local în AGA va face o informare și o
prezentare pe această temă.
Supun la vot proiectul de hotărâre:
Nu e proiectul cu volumul. Există o taxă de economie circulară care s-a impus
Coltermului pentru că depozitează la Ghizela și a trebuit să mărească Coltermul tarifele
la stația de sortare.
REPREZENTANT ADID: În luna ianuarie RETIM-ului i s-au aprobat aceste
tarife cu majorările de rigoare: introducerea acelei taxe pe economia circulară de 30 de
lei pe tonă, majorarea salariului minim pe economie, în același timp trebuia să meargă
în paralel și majorarea tarifelor de preluare a deșeurilor în stația de sortare, dar
fundamentarea a întârziat din partea Coltermului, au trebuit clarificate anumite puncte
de vedere și justificările respective. Ea s-a aprobat la sfârșitul lunii martie în plenul
consiliului local și urmare a acestei majorări RETIM-ul a trecut din nou la modificarea
acestor tarife pentru că deșeurile le duce RETIM-ul în stația de sortare și evident că
există o diferență de tarif.
DL. DIACONU: Pe întreaga zonă 1, stația de sortare e administrată de Colterm.
DL. ORZA: Cât era tariful înainte?
REPREZENTANT ADID: În prezent, în mediul urban avem lei/persoană 9,91
cu TVA cu tot și majorarea va fi de 10,78 la persoane fizice. La persoane juridice de la
330, 05 la 363,89.
DL. ORZA: Dacă vine și modificarea conform legii înseamnă că mărim acum
cu leuțul ăsta și apoi mai mărim încă o dată.
REPREZENTANT ADID: În prezent este în discuție regulamentul de
salubrizare și în ADID și el va fi aprobat în plenul Consiliului Județean.
DL. DIACONU: Va fi dezbatere publică și vor avea loc toate discuțiile legate
de noul sistem, dar nu e o mărire, e o schimbare de sistem de tarifare.
REPREZENTANT ADID: Nu s-a luat decizia încă la nivel de județ și nu ține
doar de dvs. Toate UAT-urile din zona 1 trebuie să aprobe la unison. Era bine de la 1
iulie să fie. Ordonanța spune aplicarea de la 1 iulie. Întârzierea ține de procesul
decizional la nivel de UAT-uri din tot județul.
DL. PRIMAR: Nu își pot factura între ei pentru că nu sunt tarifele actualizate
și asta trebuie aprobată. Cu cât amânăm cu atât creăm probleme mai mari Coltermului
care trebuie să facă activitatea, dar nu poate fi plătiti pentru ceea ce face.
REPREZENTANT ADID: Și oricum funcționează de o bună bucată de timp în
pierdere.
DL. PRIMAR: Deja funcționează în pierdere.

DL. DIACONU: Revenim. Nu e vorba de schimbarea de sistem în general, e
vorba pur și simplu de un cost suplimentar care se regăsește în stația de sortare pe care
o administrăm prin intermediul Coltermului. În momentul de față sesiunea de vot este
deschisă.
DL. PRIMAR: Sper că s-a înțeles despre ce e vorba în acest proiect de
hotărâre. Chiar se crează disfuncții dacă nu se aprobă. Este fix ca și cu celelalte
majorări aprobate în baza ordonanței 114, când dacă a crescut fiscalitatea, a trebuit să
se regăsească în noul preț, în toate devizele din contractele care erau deja pe rol. Așa
ceva este și aici.
DL. DIACONU: Închid sesiunea de vot. Acest proiect a fost respins cu 13
voturi pentru și 6 abțineri.
PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI
16.Proiect de hotărâre pentru aprobarea completãrilor prevederilor Anexei la
H.C.L. nr. 371 din data de 30.10.2007 privind constatarea şi sancţionarea
contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
20 de voturi pentru
1 abținere.

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI

17.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara, în calitate
de partener, în cadrul proiectului PGI06047 ECoC-SME: Actions for inducing SME
growth and innovation via the ECoC event and legacy/ Acțiuni de stimulare a creșterii
și inovării IMM-urilor prin evenimentul CEC și moștenirea acestuia în cadrul
Programului INTERREG EUROPE și a contribuției Municipiului Timișoara în acest
proiect.
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
21 de voturi pentru

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent
obiectivului de investiții ” Execuție fântână ornamentală – Calea Lipovei”
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
16 voturi pentru
4 abțineri.

PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI
19.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent
obiectivului de investiții ” Execuție fântână ornamentală –Praktiker”
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
16 voturi pentru
4 abțineri.
PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI
20.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent
obiectivului de investiții ” Execuție fântână ornamentală –Selgros”

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
16 voturi pentru
4 abțineri.

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI

21.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent
obiectivului de investiții ” Execuție fântână ornamentală – Piața Iuliu Maniu”

DL.IONESCU: O întrebare referitoare la aceste fântâni: văd că aici sunt menționate
două dintre hipermarketurile din Timișoara, “Selgros” și “Praktiker”. Municipalitatea a
inițiat demersuri pentru a vedea dacă aceste hipermarketuri nu pot fi și ele cointeresate
în realizarea acestor obiective, gen Iulius Mall? Bănuiesc că fiind în proximitatea lor, sar putea să fie interesate în a susține o parte din acest efort, în schimbul unui panou
publicitar.
DL.DIACONU: Nu mi se pare o idee rea.
DL.PRIMAR: Noi facem apel în permenență la agenți economici, în primul rând la cei
care sunt în vecinătate, când avem astfel de obiective. Sperăm să fim ajutați.
DL.IONESCU: Mă refer la un demers concret, să li se prezinte proiectul și poate
doresc să își amplaseze un panou publicitar, mai scădem puțin din efortul bugetar.
DL.PRIMAR: Noi încercăm să-i capacităm, din păcate nu am reușit mare lucru, nici
pentru școli, nici pentru spitale, nici pentru activitatea culturală sau pentru estetica
orașului, dar trebuie să rămânem optimiști. Încercăm.
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
14 voturi pentru
5 abțineri.

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI
22.Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 273/21.05.2019 de aprobare a Acordului de parteneriat între UAT
Municipiul Timişoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara
pentru depunerea şi implementarea proiectului „Regenerare fizică, economică si
socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaţ Timisoara - construire
centru multifuncţional” prin POR 2014-2020, modificată si completată prin
Hotărârea Consiliului Local nr. 65/25.02.2019 şi prin Hotărârea Consiliului Local
nr. 694/20.12.2018
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
20 de voturi pentru.

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI
23. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.274/21.05.2019 de aprobarea
cererii de finantare „Regenerare fizică, economică şi socială a zonei urbane
marginalizate din cartierul Ronaţ Timişoara - Construire centru multifuncţional”
si a cheltuielilor aferente
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
19 voturi pentru.

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind regimul
finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local pentru activități nonprofit
de interes local în vederea dezvoltării de proiecte/programe de implicare a
comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului Timișoara
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
19 voturi pentru.

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI
25. Adresa nr.SC2019 – 016280/28.06.2019 a domnului Păun Laurențiu privind
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
743/20.12.2018 privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru
imobilul situat în Timișoara, str. Evlia Celebi nr.5, ca urmare a constatării stării
tehnice neîngrijite
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
18 voturi pentru menținerea H.C.L.

PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI
26.Adresa nr. SC2019 – 015275/20.06.2019 a Romcapital Center SRL privind
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
262/21.05.2019 privind radierea poziției nr. 190 din Anexa la HCL nr.
360/18.06.2013, corespunzătoare poz. 5203 din Anexa la Hotărârea Consiliului
Local al Municipiului Timișoara nr. 160/29.03.2013
DL.SÂRBU: Domnule președinte, rog să se consemneze că nu o să particip la vot
pentru a evita un posibil conflict de interese.
DL.DIACONU: S-a consemnat. Deschid sesiunea de vot:
14 voturi pentru menținerea H.C.L.
1 abtinere

PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI
27.Adresa nr. SC2019 – 015268/20.06.2019 a numiților Giuchici Iagodița, Latcu
Rodica, Pavlov Milenco, Onut Petru, Veres Ana, Bausche Zoltan-Radu, Udisteanu
Ion Viorel, Bordeianu Maricel, Iacoban Traian, Mihalescu Mircea-Teodor
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
786/20.12.2018 privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri pentru
imobilul situat în Timișoara, str. Dacilor nr. 8, ca urmare a constatării tehnice
neîngrijite
DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot:
17 voturi pentru menținerea H.C.L.

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI
28.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.PRIMAR: După cum vă amintiți, am cerut să nu ne pronunțăm pînă când nu ne
lămurim dacă au început cu adevărat lucrările. Sunt puse schelele și au încep
DL. PRIMAR: …………Prin urmare eu propun sa procedam ca si intr-un alt caz anterior
si anume sa scoatem de la supraimpozitare, deci sa nu mentinem hotararea anterioara,
acest imobil.
Scopul nostru, am spus-o de nenumarate ori nu este sa crestem veniturile la bugetul
local in acest mod, prin supraimpozitare, ci ceea ce urmarim noi este sa avem in oras
frumos, cu cladirile, mai ales cele instorice, bine intretinute. Drept urmare, cand vedem ca
proprietarii se implica, isi fac datoria, renuntam la supraimpozitare. Acesta e punctul meu
de vedere personal si va indemn sa votati in consecinta, deci sa nu pastram hotararea de
supraimpozitare.
DL. DIACONU: Cu alte cuvinte o tratam ca pe o plangere prealabila, deci daca veti dori
ca HCL-ul sa se abroge veti vota “NU”. Deschid sesiunea de vot.
DL. PRIMAR: Indemnul meu a fost la un vot “NU”.
- 16 voturi “NU”
- 3 voturi “DA”
Probabil se va veni cu un proiect de abrogare sau acesta e.
Trecem la proiectele de pe anexa. S-a terminat 3 cu 16, ca s-a mai votat si ulterior.
PUNCTUL 1 AL ANEXEI
Proiect de hotărâre privind aprobarea derularii proiectului ROOF finanțat prin
Programul de Cooperarea URBACT III al Comisiei Europene ( fonduri FEDR), a
participării Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timișoara la
implementarea proiectului și a contribuției Direcției de Asistență Socială a
Municipiului Timișoara.
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.
- 15 voturi pentru
PUNCTUL 2 AL ANEXEI
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap
8/I(SAD1), str Dacilor, nr 15, et parter, Timisoara, jud Timis, evidentiat in CF nr
420244-C1-U2, nr top 5636/VIII/I, la pretul de vanzare de 30.000 euro.

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

PUNCTUL 3 AL ANEXEI
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea
Consiliului Local al Municipiului Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap
SPATIU COMERCIAL,(AP 9/B) , str Marasesti, nr 14, Timisoara, jud Timis,
evidentiat in CF nr 402312-C1-U4, nr cadastral 402312-C1-U4, la pretul de vanzare
de 12.350 euro.
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.
- 17 voturi pentru
PUNCTUL 4 AL ANEXEI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Amenajare
Centru Administrativ, spații întreținere și depozitare, piste pentru ”Atelier biciclete
RATT Timișoara”, str. Gării nr. 17, Timișoara.
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.
- 20 voturi pentru
PUNCTUL 5 AL ANEXEI
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinaţiei etajelor II şi III
din Căminul 1, evidenţiat în CF nr. 444739 Timişoara, nr. cadastral 444739 – C5
(corp H), aferent fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiş”, situat în
Timişoara, Calea Aradului nr. 56, pentru transmiterea în administrarea Direcţiei
Judeţene de Telecomunicaţii Speciale Timis pentru desfăşurarea activităţii
Serviciului de Telecomunicaţii Speciale.
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.
- 18 voturi pentru
PUNCTUL 6 AL ANEXEI
Proiect de hotărâre privind aprobarea predării de către Municipiul Timișoara a
amplasamentului situat în Timișoara, str. Aleea F.C. Ripensia nr. 35-37 destinat
obiectivului ”Construire Sală Polivalentă de 16000 de locuri, str. Aleea F.C.
Ripensia nr. 35-37, municipiul Timișoara, județul Timiș”, pe perioada realizării
investiției, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin
Compania Națională de Investiții SA, care va realiza investiția.

DL. IDOLU: Deci, un obiectiv atat de important sa fie supus aprobarii fara sa avem
informatii este destul de neplacut pentru noi. Un obiectiv pe care il doresc cetatenii ar fi
trebuit nu pus pe tableta in ultimul moment; o minima justificare, „pentru ca acum s-a
terminat inventarierea”.
DL. DIACONU: Ati votat de-a lungul timpului multe lucruri legate de asta. Domnul
Primar.
DL. PRIMAR: Sigur, sunt mai multe voturi date pentru acest obiectiv. El este pe lista
sinteza de mult. A fost o problema cu niste obiecte de inventar care indeplineau toate
conditiile de casare evident, dar care nu au fost casate si s-a realizat si acest lucru, deci
acum se poate face predarea de amplasament fara nici o problema si evident au fost
mutate si acele containere care ocupau suprafata, containere apartinand clubului de fotabl
ACS Poli Timisoara. Despre asta e vorba. Nu e nimic in plus decat atat, eliberarea acelui
perimetru de ceea ce figura pe inventar.
DL. IDOLU: Din septembrie vad ca e hotararea. Din septembrie sa dureze operatiunea de
inventariere si casare pana in iulie acum.
DL. PRIMAR: Nu. S-a facut foarte repede. Nu s-a stiut ca trebuie. Nu ni s-a comunicat
ca trebuie sa fie eliberat de astfel de sarcini inainte de preluarea efectiva. Asta a fost
motivul si nimeni nu a verificat. Ni s-a cerut, ni s-a pus o intrebare: „este liber, ca in CF
este curat, nu e nimic; este liber acel teren si de eventuale obiecte de inventar?” Si atunci
s-a facut verificarea, cand s-a ajuns la astfel de detalii si evident s-a facut repede, s-au
facut toate demersurile pentru eliminarea din ..
DL. IDOLU: Peste orice considerente, evident ca tin cu activitatea din Consiliul Local,
dar nu putem spune ca n-am stiut cand identica situatie pentru locatia din Giroc s-a cerut
liber de sarcini de nu stiu ce cladiri acolo. Cum sa faci predarea fara liber de sarcini? ...
Cu asigurarea finantarii de utilitati, apa, canal si asa mai deparete, care acum noi dam vot
ca e asigurata finantarea. Vedeti ca e punctul hotararea, dar care condine doua subpuncte.
Unu, predarea amplasamentului si unul asigurarea finantarii de utilitati. Noi acum avem
siguranta ca asiguram finantarea? Votam si asta implicit.
DL. PRIMAR: Sigur. Noi si avem utilitatile in zona, ceea ce ne asumam este sa facem
racordurile la momentul la care CNI-ul isi incheie activitatea de construire, asta ramane in
sarcina noastra. Ca altfel in zona dupa cum stim exista toate retelele de utilitati, nu trebuie
sa facem noi retele de utilitati, doar sa facem conexiunile la obiectiv si asta asumam. S-a
judecat pe baza inscrisurilor din CF. In CF e liber de sarcini. Nu s-a gandit nimeni la
lucruri de rafinament de genul acesta ca sunt niste obiecte puse acolo, ca sunt obiecte
movibile defapt. Niste containere, deci nu e vorba despre cladiri, cum e dincolo, care au
fost facute pe fonduri europene. Nici nu are rost sa discutam, ca chiar n-are rost. Deci e un
teren liber de sarcini in CF de mult si acum si la nivelul inventarului.
DNA. POPOVICI: Tinand cont de faptul ca acest material a intrat nu pe ultima suta de
metri, ci pe ultimii 10 cm inainte de inceputul sedintei si datorita faptului ca ii vad pe cei
doi directori si competenti, poate ca ar fi bine sa ne explice dumnealor sau directorul care
se ocupa de zona respectiva, care a fost urgenta introducerii de ultimii metri a acestui
proiect si in ce a constat aceasta eliberare de sarcina si cum se gandesc domniile lor ca vor
asigura finantarea pentru racordarea la utilitati.

DL. RAVASILA: Buna ziua tuturor! Vreau sa va spun ca nu eu am facut acest proiect de
hotarare, dar fiind la mine in zona ma ocup de el. Va pot explica pe larg exact acre a fost
rationamentul.
DL. PRIMAR: Au fost implicati ambii directori, va spun eu, este in zona de care
raspunde, in zona Est, numai ca fiind implicat mai la inceput si directorul zonei Vest, s-a
initiat prin Directia de Dezvolare in colaborare si directorul Directiei Vest.
DL. RAVASILA: Dupa cum v-a informat si dl. Primar acel teren este liber de sarcini in
CF nu exista nici un fel de sarcina. Au existat pe acel teren niste mijloace fixe care au
apartinut unei baze de antrenament care erau acolo, niste garduri, porti, totul s-a translatat
de acolo, erau si acele porti care s-a si stabilit locatia unde se muta. Prin Directia
Economica s-a facut scoaterea lor pe zero ca si obiect de inventar, s-a casat o platforma
betonata, niste alei, niste dale, despre asta este vorba. In urma cererii CNI-ului, care ne-au
solicitat sa punem la dispozitie acel teren liber inclusiv de aceste obiecte de inventar.
DNA. CHINDRIS: Si toata procedura acesta a durat aproape un an de zile?
DL. RAVASILA: Nu, noi am primit solicitarea de la CNI..
DNA. CHINDRIS: Acum 9 luni aproape.
DL. RAVASILA: Nu, nu 9 luni, 2 luni.
DNA. CHINDRIS: Nu, uitati-va pe documentatie. Din 2018.
DL. RAVASILA: Terenul a fost altceva, l-am pus la dispozitie acum 9 luni exact cum
sunteti foarte bine informata, iar solicitarea prin care sa punem la dispozitie, adica sa fie
totul curat, inclusiv acele obiecte de inventar, care au fost trecute din public in privat sa
putem sa ne scapam de ele s-a intamplat acum nu de mult, drept pentru care ne-am unit
fortele, atat directia pe care o conduc, Directia Economica, Biroul Sport-Cultura.
DL. PRIMAR: Stiti bine ca in urma cu cateva saptamani s-a aprobat aici casarea, deci
erau niste pasi de parcurs. Trecere din domeniul public in privat a fost un prim pas, apoi
in urmatoarea sedinta a fost pasul 2, aprobarea casarii bunurilor din domeniul privat ca
numai ele puteau fi casate, care indeplinesc conditiile si acum e pasul 3, iar in pasul 4
totul va trece inapoi in domeniul public, cand obietivul va fi finalizat.
DL. DIACONU: Mai sunt alte nelamuriri? Daca nu, deschid sesiunea de vot. Este nevoie
de 14 voturi.
DL. PRIMAR: Deci sunt 18 voturi din 22 explimate. Deci eu cred ca toata lumea doreste
sa avem Sala Polivalenta, nu? Eu inca sper ca toata lumea, sunt 19 voturi, mai sunt 3
voturi neexprimate.
DL. DIACONU: Sesiunea de vot e inca deschisa pentru cei care n-au votat.
- 15 voturi pentu
- 5 abtineri
Proiectul a trecut.
Proiectul 7 are o mare importanta si este un proiect de 18 voturi.

PUNCTUL 7 AL ANEXEI
Proiect de hotărâre privind modificarea
Hotărârii Consiliului Local
nr.
502/24.10.2018 - privind înaintarea catre Guvernul României a propunerii de
emitere a unei hotărâri de guvern pentru transmiterea, cu titlul gratuit, din
domeniul public al statului și din administrarea Regiei Naționale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al Municipiului Timisoara a unor suprafețe de fond
forestier în scopul realizării amenajărilor necesare pentru realizarea pădurilorparc,cu modificarile si completarile ulterioare.
DL. DIACONU: E vorba de o modificare a anexei. Deschid sesiunea de vot.
- 18 voturi pentru
Va multumesc si pentru prezenta si pentru voturi. O zi placuta!
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