ROMANIA
JUDETUL TIMIS
MUNICIPIUL TIMISOARA
CONSILIUL LOCAL

PROCESUL - VERBAL
Incheiat astazi 03.04.2018 cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului Local al Municipiului Timişoara

Preşedinte de şedinţă – Cons. Luminita Tundrea
Din cei 27 de consilieri au fost prezenţi 26;
Au absentat: Sarbu Nicusor Alin
Din partea executivului participa domnul primar Nicolae Robu,
domnul viceprimar Farkas Imre, domnul viceprimar Dan Diaconu si
doamna secretar Simona Dragoi
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 397 din
29.03.2018
Anexă
La Dispoziţia nr.397
Din data de: 29.03.2018
1. Aprobarea Procesului Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local din
data de 20.03.2018.
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier
local al domnului BORDEAȘU ILARE.
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții
pentru Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții și
a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și
Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș, Timișoara.
5. Proiect de hotărâre privind
aprobarea Statului de Funcții și a
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Serviciului Public
Creșe.
6. Proiect de hotărâre privind delegarea de gestiune prin concesiune a
serviciului public privind prestarea de servicii și activități necesare
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exploatării și întreținerii cimitirelor umane situate pe Calea Buziașului,
Str. Rusu Șirianu și Calea Șagului din Municipiul Timișoara.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă
înscriere în
cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 446023 drum de
exploatare(identic cu nr.cad. DE 1549/6) cu suprafața de 2243 mp.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în
cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445501 drum de exploatare
(identic cu nr. cad. DE 1554/2) cu suprafața de 3100 mp, nr. cadastral
445507 drum de exploatare (identic cu nr. Cad DE 1542) tronson 1 cu
suprafața de 363 mp. nr. cadastal 445729 construcții dig (identic cu nr.
cad CD 1549/4/4) tronson 1 cu suprafața de 3324 mp și nr. cadastral
445490 drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/4/6 cu suprafaţa
de 317 mp.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului din
str. Cuvin nr. 2 cu nr. top 6990 înscris în CF 418783 Timișoara de la 2340
mp la 2283 mp.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire imobile
înscrise în C.F. nr. 445487 Timișoara și C.F. nr. 413706 Timișoara,
Spitalul Clinic Municipal de Urgență str. Gheorghe Dima nr.5, Timișoara.
11. Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în Timișoara,
str. Martir Col Ioan Uță nr.6.
12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din
partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de
înstrăinare a spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință din
Timișoara, strada Augustin Pacha nr.6, înscris în C.F. nr. 402446-C1-U7
nr. topo 366/V, la prețul de 580.000 lei.
13. Proiect de hotărâre privind neexecitarea dreptului de preemțiune din
partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de
înstrăinare a imobilului din Timișoara, Piața Libertății nr.2, etaj parter, ap.
SAD(BANCA), înregistrat în C.F. nr. 413282-C1-U8, nr. topo 286/XVIII,
la prețul de 2.181.364 lei, respectiv 470.000 euro.
14. Proiect de hotărâre privind
atribuirea în folosință gratuită către
Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a spațiului din Timișoara, str.
Crișan nr. 21 pentru desfășurarea activității Secției 4 Poliție Urbană
Timișoara și a spațiului din Timișoara, Calea Șagului nr. 16 pentru
desfășurarea activității Secției 3 Poliție Urbană Timișoara.
15. Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 76/05.10.1993 privind
atribuirea spațiului în suprafață de 241,41 mp. de la parterul imobilului
din B-dul Republicii nr. 6 și spațiul de la etajul I în suprafață de 529 mp.
din imobilul situat în B-dul Republicii nr. 8 către Curtea de Conturi a
României, Camera de Conturi Județeană.
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16. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă de
3 ani a Contractului de închiriere nr. 1466/2005 cu SC G&R
EVOLUTION COMPANY SRL, pentru spațiul situat în Timișoara str.
Alba Iulia nr.2.
17. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr.
80/07.02.2005, încheiat cu dr. MIOC NICOLETA.
18. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 1 an a
Contractului de închiriere cu nr. 690/1999 cu Societatea Profesională
Notarială Sichim Ioana- Notinger Teodora.
19. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului
Timişoara, în domeniul privat al Municipiului Timişoara, a terenului
aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara, str. Virgil
Madgearu nr. 10.
20. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.
180/01.06.2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului și fundației
de pe acesta în vederea finalizării investiției ”Extindere Clinică III
Pediatrie cu un Centru Familial”, către Spitalul Clinic de Urgență pentru
Copii ” Louis Țurcanu”.
21. Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al
Municipiului Timişoara a „Acordului cu privire la investiţiile aflate în
proprietatea terţului” încheiat între Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare
din România, în calitate de investitor, şi Municipiul Timişoara, în calitate
de proprietar, în vederea finanţării de către Uniunea Cadrelor Didactice
Maghiare din România, a unei investiţii la Grădiniţa cu program prelungit
nr. 10, str. Iuliu Maniu nr. 42.
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecţie – componenta
integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie
pentru Societatea de Transport Public Timişoara S.A.
23. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
392/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
265/20.12.2016 privind aprobarea prețului local al energiei termice livrată
de S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.
24. Proiect de hotărâre privind actualizarea, modificarea și completarea
tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara,
prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016.
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Poliției Locale
Timișoara la ”Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național
2017-2019” în vederea achiziționării 1 (unui) autovehicul nou.
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între
Municipiul Timișoara și Municipiul Porto din Republica Portugheză.
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.
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28. Proiect de hotărâre privind activarea Secției sportive de Tenis în cadrul
Sport Club Municipal Timișoara și afilierea acestei secții sportive Tenis la
Federația Română de Tenis.
29. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si
aprobarea cofinanțãrii din bugetul local pentru obiectivul de investiție „
Mansardare școalã P+1E pentru amenajare 4 sãli de clasã, rezultând
P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș” din Timișoara , str. Surorile Martir Caceu
(Fostã Negoiu ) nr.47.
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți
pentru mijloacele tehnice și echipamentele de intervenție din dotarea
Formațiunii de Intervenție ”SALVO” ce aparține Compartimentului
Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Municipiului Timișoara.
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a
descrierii sumare a investiției propuse prin proiectul ”dotarea cu
echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență
pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara, str. Piața Regina Maria nr.2.
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă
locuințe individuale și colective cu regim redus de înălțime” str. Moise
Doboșan nr. 65-67, Timișoara.
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a
locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza municipiului Timișoara, a
modelelor contractelor cadru de vânzare-cumpărare cu plata integrală în
numerar/prin virament bancar, Contractului de vânzare-cumpărare cu
plata în rate, Promisiunii bilaterale(antecontract) de vânzare –cumpărare,
Actului adițional la promisiunea bilaterală(antecontract) de vânzarecumpărare, aprobarea prețurilor de vânzare, precum și actualizarea
acestora la data vânzării locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza
Municipiului Timișoara.
34. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului
Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUATIM
S.A.
35. Starea economică, socială și de mediu a Municipiului Timișoara pentru
anul 2017, cu nr. SC2018 – 006343/19.03.2018.
36. Raportul de activitate al Primarului Municipiului Timișoara – domnul
Nicolae Robu, privind deplasarea la Viena, în Austria, in perioada 27
februarie – 2 martie 2018, cu nr. SC2018 – 4441/19.03.2018.
37. Adresa nr. SC2018-006387/19.03.2018 a Curții de Conturi - Camera de
Conturi Timiș privind Raportul de folow-up nr. SC2018 –
002436/02.02.2018, încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 10/11.04.2016
la UAT Municipiul Timișoara.
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38. Adresa nr. SC2018-006380/19.03.2018 a Curții de Conturi - Camera de
Conturi Timiș privind Raportul de folow-up nr. SC2018002184/31.01.2018 încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 30/01.08.2016
la UATM Timișoara.
39. Adresa nr. SC2018- 006039/14.03.2018 a Curții de Conturi a României –
Camera de Conturi privind Raportul de follow-up nr. 3/30.01.2018,
încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a
măsurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 60/19.01.2017 la
International Recycling Energy S.A. – în insolvență.
40. Adresele nr.SC2018-005646/09.03.2018, SC2018 – 005651/09.03.2018,
SC2018 -005645/09.03.2018, SC2018 – 006149/15.03.2018, SC2018006142/15.03.2018, SC2018 – 007007/26.03.2018 referitoare la Dosarul
nr. 325/30/2010 al Curții de Apel și Informarea Serviciului Juridic –
privind Dosarul nr. 325/30/2010 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara,
cu termen de judecată la data de 22.03.2018.
41. Adresa nr. SC2018 – 006506/20.03.2018 a domnului Dumitrache Iulian
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului
Local nr. 526/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a
impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in
Timisoara, str.Virgil Madgearu nr. 17, ca urmare a constatării stării
tehnice neîngrijite.
42. Adresa nr. SC2018 – 006653/22.03.2018 a BEGA TURISM S.A.
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului
Local nr. 529/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a
impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in
Timisoara, P-ţa Sf. Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice
neîngrijite.
43. Adresa nr. SC2018 – 006837/23.03.2018 a Clubului Sportiv Municipal
Timișoara privind soluționarea unei problem de activitate a secției de
badminton.
44. Interpelările consilierilor locali.
Proiectele de hotărâre înscrise pe Ordinea de Zi au fost inițiate de
Primarul
Municipiului Timișoara – domnul Nicolae Robu.
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ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI DIN DATA DE 03.04.2018

1. Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism
electric de la SC Renault Commercial Roumanie SRL pe o perioadă de 1
an(12 luni), cu posibilitate de prelungire și preluarea unei stații de
încărcare mașini electrice.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din Hotărârea
Consiliului Local nr. 417/30.09.2008 privind aprobarea Planului
Urbanistic de Detaliu ”Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe”, str.
Oituz-str. Popa Șapcă, Timișoara, în vederea ridicării parțiale a
interdicției stabilite prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pe
UTR1 și UTR3.
3. Proiect de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă în cadrul
Compartimentului Gastroenterologie al Spitalului Clinic Municipal de
Urgență Timișoara.
4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier
local al domnului IEREMIA ION-ARDEAL.
5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al
doamnei CHINDRIȘ LAURA.
6. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al
doamnei BLOȚIU ANDRA-ANCA.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei 1 – pentru
studii, prognoze, buget, finanțe, impozite și taxe și a componenței
Comisiei 5 – pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială,
turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Timișoara.
8. Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de validare
a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de
acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai
MunicipiuluiTimișoara și operatorului de transport, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.
192/23.11.2012, modificat și completat prin Hotărârile Consiliului local al
Municipiului Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013,
nr.478/24.09.2013,
nr.612/10.12.2013,
nr.392/01.08.2014,
nr.
603/09.12.2014,
nr.
335/31.07.2015,
nr.
35/02.02.2016,
nr.244/20.12.2016 și nr.2/08.01.2018.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
349/2014 privind darea în administrare către Regia Autonomă de
Transport Timișoara (actuala S.C. Societatea de Transport Public
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Timișoara S.A. prin Hotărârea Consiliului Local nr. 271/2017) a unui
sistem municipal de transport intermodal.
11. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului consultativ pentru
nominalizarea acordării titlului de Colegiu național și menținerea
denumirii de Colegiu național/colegiu pentru unitățile de învățământ
preuniversitar de nivel liceal.
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului din
Timișoara str. Popa Șapcă nr. 4 – str. Hector nr. 1, - Clădirea Bastion, pe o
perioadă de 3 ani către Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și
încheierea contractului de comodat.
13. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului
Local nr. 135/25.03.2014 privind atribuirea în folosință gratuită pe o
perioadă de 5 ani către Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia Ortodoxă
Română a Timișoarei, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință
din Timișoara, Bv. Iuliu Maniu nr. 40.
14. Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.
1567/01.02.2013, încheiat cu Partidul Social Democrat Filiala Timiș.
Adresa nr. SC2018 – 007561/02.04.2018 a SC DENISALEX SRL referitoare la
eliminarea din Proiectul de hotărâre privind delegarea de gestiune prin
concesiune a serviciului public privind prestarea de servicii și activități
necesare exploatării și întreținerii cimitirelor umane situate pe Calea
Buziașului, Str. Rusu Șirianu și Calea Șagului din Municipiul Timișoara, a
cimitirului din Calea Șagului.(REFERITOR LA PCT.6 DE PE ORDINEA DE
ZI)

DNA ŢUNDREA: Îmi face plăcere să numesc plenul de astăzi o şedinţă festivă,
pentru că vom primi astăzi în rândurile C.L.M.T. doi noi consilieri locali. Este
vorba de dna Bloţiu Andra de la P.S.D. şi de dna Chindriş Laura de la A.L.D.E.
Dau cuvântul d-lui Primar Robu, care doreşte să retragă anumite proiecte de pe
ordinea de zi, nefiind întrunite toate cerinţele.
DL.PRIMAR: Bună ziua şi bun venit în Consiliul Local celor două colege! Aş
dori să retrag de pe ordinea de zi proiectul nr.19, privind trecerea din domeniul
public al municipiului Timişoara, în domeniul privat al municipiului Timişoara,
a terenului aferent imobilului cu destinaţia de locuinţă, situat în Timişoara,
str.Virgil Madgearu nr.10, întrucât cetăţeanul care deţine imobilul respectiv cu
destinaţia de locuinţă, a sfidat legea, nerespectând autorizaţia de construcţie. A
fost şi amendat cu 50.000 lei şi s-a dat dispoziţie de sistare a lucrărilor.
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Urmează proiectul nr.32, privind aprobarea P.U.Z. –Zonă locuinţe individuale şi
colective cu regim redus de înălţime, str.Moise Doboşan nr.65-67. Îl retrag
pentru că am primit o scrisoare semnată de 110 cetăţeni care locuiesc în zonă şi
care sunt indignaţi de un asemenea proiect, m-am documentat şi consider că sunt
total îndreptăţiţi aceşti cetăţeni să fie nemulţumiţi de o asemenea intenţie de
dezvoltare în zonă. Cel mult se poate organiza o dezbatere publică, ar fi fost
cândva una, dar, cum se întâmplă de multe ori la noi, cu perticipare foarte firavă,
dacă 110 cetăţeni s-au arătat nemulţumiţi, eu consider că acest P.U.Z. trebuie
stopat. Argumentele m-au convins şi pe mine.
Vreau să retrag, de asemenea, proiectul de la poziţia 6 privind cimitirele, pentru
că au fost făcute o serie de observaţii la modul în care sunt gândite lucrurile
acolo şi trebuie să punem lucrurile la punct şi după aceea să venim în Consiliul
Local. Din păcate, nu s-au făcut mai prompt acele observaţii, astfel încât el nici
măcar să nu ajungă pe ordinea de zi, dar, mai bine mai târziu decât niciodată.
Şi proiectul de la punctul 5 aş vrea sa-l retrag, privind creşele. Sunt nişte
prevederi care nu sunt în regulă pentru că mizează pe disponibilitatea unor spaţii
deţinute de şcoli şi noi nu putem să schimbăm destinaţia acelor spaţii fără
aprobări de la Ministerul Educaţiei. Mai bine îl retragem , nu se va intâmpla
nimic dacă întârziem două săptămâni, când vom avea o nouă şedinţă de consiliu.
Deci, retrag proiectele de la poziţiile: 19, 32, 5 şi 6.
DNA ŢUNDREA: Propun să votăm Anexa la ordinea de zi
Deschid procedura de vot:
23 de voturi pentru. Anexa a fost trecută pe ordinea de zi.
Având în vedere că avem două colege noi, propun, ca prioritate, să validăm
mandatul celor două colege, să depună jurământul, ca să poată participa la vot.

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI

2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier
local al domnului Bordeaşu Ilare.
DNA ŢUNDREA: 22 de voturi pentru.
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PUNCTUL 4 DIN ANEXĂ

4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier
local al domnului Ieremia Ion-Ardeal.
DNA ŢUNDREA: 21 de voturi pentru.
Inainte de a solicita aprobarea validării celor două noi consiliere, dau citire
Procesului verbal al comisiei de validare al C.L.M.T., încheiat azi, 03.04.2018.
“Astăzi, Comisia de validare, aleasă de C.L.M.T. în şedinţa de constituire din
24.06.2016, modificată, a examinat, în conformitate cu prevederile art.31, alin.3
şi 4 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi
modificată, legalitatea alegerii următorului consilier local ales pe lista P.S.D.Organizaţia Judeţeană Timiş. Având în vedere H.C.L. nr.
din 03.04.2018
privind încetarea de drept al mandatului de consilier local al d-lui Ieremia IonArdeal, având în vedere Adresa nr.56/02.04.2018 a P.S.D.- Organizaţia
Judeţeană Timiş, înregistrată la Primăria municipiului Timişoara cu nr.SC
2018/007586/02.04.2018, prin care comunică faptul că următorul supleant
pentru funcţia de consilier local este dna Bloţiu Andra-Anca, poziţia 14 din listă
şi confirmă apartenenţa politică a acesteia la P.S.D. Comisia constată că au fost
respectate dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea
mandatului de consilier a dnei Bloţiu Andra-Anca, drept pentru care am încheiat
prezentul proces verbal”. Semnatar – preşedinte, Ţundrea Luminiţa, Secretar –
Moşiu Simion, membrii: Dugulescu Marius şi Farkaş Imre.

PUNCTUL 6 DIN ANEXĂ
6. Proiect de Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al
doamnei Bloţiu Andra-Anca
DNA ŢUNDREA: Deschid procedura de vot:
23 de voturi pentru.
O invit pe dna Bloţiu Andra-Anca să depună jurământul:
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Subsemnata, Bloţiu Andra-Anca, consilier al municipiului Timişoara, jud.Timiş,
în conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată, actualizată, depun în faţa Consiliului
Local următorul jurământ: “Jur să respect Constituţia şi legile ţării, şi să fac cu
bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi priceperea mea pentru binele
locuitorilor municipiului Timişoara. Aşa să-mi ajute Dumnezeu”!
DNA ŢUNDREA: Voi da citire în continuare Procesului Verbal al Comisiei de
validare a C.L.M.T. încheiat în 03.04.2018. “ Astăzi, Comisia de validare aleasă
de C.L.M.T. în şedinţa de constituire din data de 24.06.2016, modificată, a
examinat, în conformitate cu prevederile art.31, alin.3 şi 4 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată,
legalitatea alegerii următorului consilier local ales pe lista Partidului Alianţa
Liberalilor şi Democraţilor Timiş. Având în vedere H.C.L.nr. din 03.04.2018
privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al d-lui Bordeaşu Ilare,
având în vedere adresa nr.263/30.03.2018 a Partidului Alianţa Liberalilor şi
Democraţilor Timiş, înregistrată la Primăria municipiului Timişoara cu
nr.SC2018-007577/02.04.2018, prin care comunică faptul că următorii supleanţi
pe listă, d-nii Cucşă Marian, poziţia 2 şi d-nul Bogluţ Dorel, poziţia 3, au
renunţat la funcţia de consilier local, iar următorul supleant pentru funcţia de
consilier local pe lista de candidaţi din partea A.L.D.E.este dna Chindriş Laura,
poziţia 4, membru al partidului, comisia constată că au fost respectate
dispoziţiile legale, fapt pentru care a hotărât să propună validarea mandatului de
consilier al dnei Chindriş Laura. Drept pentru care am încheiat prezentul proces
verbal”. Preşedinte - Ţundrea Luminiţa, Secretar – Moşiu Simion, membrii:
Dugulescu Marius şi Farkaş Imre.

PUNCTUL 5 DIN ANEXĂ

5.Proiect de Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al
doamnei Chindriş Laura.
DNA ŢUNDREA: Deschid procedura de vot:
23 de voturi pentru
O invit pe dna Chindriş Laura să depună jurământul:
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Chindriş Laura , consilier al municipiului Timişoara, în conformitate cu
prevederile art.32, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică
locală, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ: “Jur să respect
Constituţia şi legile ţării, şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile şi
priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Timişoara. Aşa să-mi
ajute Dumnezeu”!

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI

Aprobarea Procesului Verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local
din data de 20.03.2018.
DNA ŢUNDREA: Deschid procedura de vot:
24 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.
DNA ŢUNDREA: Deschid procedura de vot:
24 de voturi pentru.

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI
4.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții
și a Organigramei pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și
Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș, Timișoara.
DNA ŢUNDREA: Deschid procedura de vot:
24 de voturi pentru.
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PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere
în cartea funciară a imobilului cu nr. cadastral 446023 drum de
exploatare(identic cu nr.cad. DE 1549/6) cu suprafața de 2243 mp.
DNA ŢUNDREA: Deschid procedura de vot:
- 22 de voturi pentru.
PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de primă înscriere în
cartea funciară a imobilelor cu nr. cadastral 445501 drum de exploatare
(identic cu nr. cad. DE 1554/2) cu suprafața de 3100 mp, nr. cadastral
445507 drum de exploatare (identic cu nr. Cad DE 1542) tronson 1 cu
suprafața de 363 mp. nr. cadastal 445729 construcții dig (identic cu nr. cad
CD 1549/4/4) tronson 1 cu suprafața de 3324 mp și nr. cadastral 445490
drum de exploatare (identic cu nr. cad. DE 1549/4/6 cu suprafaţa de 317
mp.
DNA ŢUNDREA: Deschid procedura de vot:
25 de voturi pentru.

PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeței imobilului
din str. Cuvin nr. 2 cu nr. top 6990 înscris în CF 418783 Timișoara de la
2340 mp la 2283 mp.
DNA ŢUNDREA: Deschid procedura de vot:
23 de voturi pentru.

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI
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10.Proiect de hotărâre privind aprobarea operațiunii de alipire imobile
înscrise în C.F. nr. 445487 Timișoara și C.F. nr. 413706 Timișoara, Spitalul
Clinic Municipal de Urgență str. Gheorghe Dima nr.5, Timișoara.
DNA ŢUNDREA: Deschid procedura de vot:
26 de voturi pentru.

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind apartamentarea imobilului situat în
Timișoara, str. Martir Col Ioan Uță nr.6.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 25 voturi pentru.

PUNCTUL 12 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din
partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de
înstrăinare a spațiului cu altă destinație decît aceea de locuință din
Timișoara, strada Augustin Pacha nr.6, înscris în C.F. nr. 402446-C1-U7
nr. topo 366/V, la prețul de 580.000 lei.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 25 voturi pentru
PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind neexecitarea dreptului de preemțiune din
partea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de
înstrăinare a imobilului din Timișoara, Piața Libertății nr.2, etaj parter, ap.
SAD(BANCA), înregistrat în C.F. nr. 413282-C1-U8, nr. topo 286/XVIII, la
prețul de 2.181.364 lei, respectiv 470.000 euro.
DNA. TUNDREA: Va dau cuvantul, domnule Primar!
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DL. PRIMAR: Am tinut sa intervin la acest Proiect de hotarare de Consiliu
Local avand in vedere aberatiile aparute in presa nationala. Domnule, te
crucesti!! Cum pot prelua, totusi, jurnalisti cu pretentie si organisme mass-media
de la care ai asteptari, prostiile, fabulatiile mintii unora, sau altora. Ati vazut
probabil titluri “Primarul Timisoarei vrea sa dea 470.000 euro pe un spatiu care
a fost vandut tot de Primarie, la un moment dat, catre PNTCD cu 20 de euro”. In
primul rand, Proiectul e foarte clar, proiectul initiat de mine, “Proiect privind
neexercitarea dreptului de preemtiune”. Ca ne-ar placea noua sa avem spatii in
Piata Libertatii si in general in centru, e cu totul alta socoteala.
Nu suntem in masura sa dam asemenea sume si daca nu ar fi fost istoria asa
cum a fost, ca avem de facut pasaje, avem de facut Centru de arta si tehnologie,
un milion de lucruri pentru orasul acesta, mai prioritare decat imbogatirea zestrei
de spatii. Nici nu s-a pus problema sa il cumparam. E greu de inteles cum isi
permit unii sa arunce cu noroi in administratia publica a unui oras.
Acum dumneavoastra stiti foarte bine ca, in primul rand, nu Primarul hotaraste
aceste lucruri, ci le hotaraste Consiliul Local, dar n-as fi venit sa va propun sa ne
exercitam dreptul de preemtiune nici intr-un caz, cand nu-mi ajuns banii pentru
atatea si atatea proiecte ca fiind prioritare pentru oras, drept urmare va rog sa
votati asa cum este “Proiect de hotarare privind neexercitarea dreptului de
preemtiune.”
Din pacate, si poate ne mai aud parlamentarii si aduc corectii, din pacate legea
a fost foarte proasta, la vremea respectiva a avut partea buna ca a permis
partidelor pentru a le ajuta sa se intareasca sa isi obtina spatii, dar nu a avut o
prevedere, ca daca partidele se desfiinteaza, esueaza, se dovedesc a nu fi actori
politici de luat in seama, cum este cazul aici, spatiun revine domeniului public.
Nu-i normal sa dai cu 20 de euro un asemenea spatiu din avutia publica si sa
ajunga acum, in urma acestei vanzari, pe mana nu stiu cui si cineva s-a infruptat
din 470.000 euro, sau se va imfrupta, sau poate din mai mult, nu e normal asa
ceva, aici sunt vicii de legislatie. Multumesc!
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 21 voturi pentru
- 1 abtinere.
PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către
Inspectoratul de Poliție Județean Timiș a spațiului din Timișoara, str.
Crișan nr. 21 pentru desfășurarea activității Secției 4 Poliție Urbană
Timișoara și a spațiului din Timișoara, Calea Șagului nr. 16 pentru
desfășurarea activității Secției 3 Poliție Urbană Timișoara.
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DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 23 voturi pentru
- 1 abtinere
PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind abrogarea HCL nr. 76/05.10.1993 privind
atribuirea spațiului în suprafață de 241,41 mp. de la parterul imobilului din
B-dul Republicii nr. 6 și spațiul de la etajul I în suprafață de 529 mp. din
imobilul situat în B-dul Republicii nr. 8 către Curtea de Conturi a
României, Camera de Conturi Județeană.
DL. DIACONU: Am un amendament, va rog!
DNA. TUNDREA: Da, domnule Viceprimar!
DL. DIACONU: Un amendament care e format din doua articole si
denumire. Articolul 1: “Se aproba inaintarea catre Guvernul Romaniei a
propunerii de emitere a unei Hotarari de Guvern pentru trecerea din domeniul
public al Statului Roman in domeniul public al Municipiului Timisoara al
imobilului inscris in CF nr. 408552-C1 Timisoara nr. Top 408552-C1-U17, din
Timisoara, Bv. Republicii nr.8, jud. Timis si retragerea dreptului de administrare
a Curtii de Conturi a Romaniei, Camera de Conturi a judetului Timis”.
Articolul 2: “Cu data prezentei se abroga HCL nr. 76/05.10.1993 privind
atribuirea spatiului in suprafata de 241,41 mp. de la parterul imobilului din Bdul Republicii nr.6 si spatiul de la etajul 1 in suprafata de 529 mp. din imobilul
situat in B-dul Republicii nr.8 catre Curtea de Conturi a Romaniei, Camera de
Conturi Judeteana.”
In fapt e vorba de o proprietate a Statului Roman si pe care o..
DL. PRIMAR: Cand s-a intocmit proiectul se credea ca apartine Municipiului
Timisoara acel spatiu, ulterior s-a constatat ca, defapt, e al Statului Roman si
prin urmare sunt necesare aceste amendamente.
DNA. TUNDREA: In consecinta, supun la vot ambele amendamente. Cine
este pentru? Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de vot.
- 25 voturi pentru.
Prin urmare, reluam votul pentru Proiectul de abrogare a HCL 76 impreuna cu
cele doua amendamente pe care le-ati aprobat astazi. Deschid procedura de vot.
Votam. Inchid procedura de vot.
- 24 voturi pentru
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PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional, pe o perioadă
de 3 ani a Contractului de închiriere nr. 1466/2005 cu SC G&R
EVOLUTION COMPANY SRL, pentru spațiul situat în Timișoara str.
Alba Iulia nr.2.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 25 voturi pentru

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de concesiune nr.
80/07.02.2005, încheiat cu dr. MIOC NICOLETA.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 24 voturi pentru
PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind prelungirea pe o perioadă de 1 an a
Contractului de închiriere cu nr. 690/1999 cu Societatea Profesională
Notarială Sichim Ioana- Notinger Teodora.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 20 voturi pentru
- 2 abtineri
PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.
180/01.06.2004 privind atribuirea cu titlu gratuit a terenului și fundației de
pe acesta în vederea finalizării investiției ”Extindere Clinică III Pediatrie cu
un Centru Familial”, către Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii ” Louis
Țurcanu”.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 23 voturi pentru
- 2 abtineri
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PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al
Municipiului Timişoara a „Acordului cu privire la investiţiile aflate în
proprietatea terţului” încheiat între Uniunea Cadrelor Didactice Maghiare
din România, în calitate de investitor, şi Municipiul Timişoara, în calitate
de proprietar, în vederea finanţării de către Uniunea Cadrelor Didactice
Maghiare din România, a unei investiţii la Grădiniţa cu program prelungit
nr. 10, str. Iuliu Maniu nr. 42.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 25 voturi pentru

PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de selecţie – componenta
integrală şi a Profilului personalizat al Consiliului de Administraţie pentru
Societatea de Transport Public Timişoara S.A.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 23 voturi pentru

PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr.
392/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
265/20.12.2016 privind aprobarea prețului local al energiei termice livrată
de S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 22 voturi pentru
PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI
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Proiect de hotărâre privind actualizarea, modificarea și completarea
tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara,
prevăzute în Anexele la Hotărârea Consiliului Local nr. 243/20.12.2016.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot.
DL. LULCIUC: Doamna Presedinte!
DNA. TUNDREA: Va rog!
DL. LULCIUC: La ultima adunare generala a actionarilor impreuna cu
ceilalti membrii care au participat am stabilit sa ramana un pret unic pentru
mijloacele de transport din Timisoara si aici ma refer la: portofel 1 calatori
urbani, cat si Expres de 2,5 lei. In Anexa 2 este o greseala, apare 2,5 lei si 3 lei.
Noi am hotarat sa existe un tarif unic pentru toate liniile din municipiul
Timisoara, atat pe Expres, cat si pe liniile normale, de 2,5 lei. As vrea sa fac un
amendament sa modificam Anexa 2, sa existe pretul de 2,5 lei atat pentru
portofel 1 calatori urbani, cat si pentru Expres 1.
DNA. TUNDREA: Inteleg ca domnul consilier propune un amendament la
Anexa acestui proiect, astfel incat pretul sa fie acelasi, 2,5 lei pentru ambele
tipuri de permise.
DL. LULCIUC: Exact!
DNA. TUNDREA: Da, domnule Primar!
DL. PRIMAR: V-as ruga sa sustineti acest amendament. Nu se justifica sa
lucram cu tarife diferentiate. Este bine sa stie lumea, asta e tariful si noi ii
indemnam pe cetateni sa-si faca abonamente, pentru ca e mult mai ieftin cu
abonament. Atunci, sigur ca vom avea in continuare curse expres, in sensul ca
vor fi statii mai putine pentru trasee mai lungi, dar tariful va fi acelasi ca si
pentru cursele obisnuite.
DNA. TUNDREA: Multumesc frumos! Deschid procedura de vot..
DL. IDOLU: Doamna presedinte, o singura intrebare, sau propunere in acelasi
timp, catre conducerea Societatii de Transport Public local: am dori ca intr-o
sedinta viitoare, nu neaparat cu un termen precis, dar cat mai repede, sa ne
prezinte sintetic situatia tuturor tarifelor si exceptiilor de la plata tarifelor de
calatorie! Sa facem o analiza impreuna, in calitate pana la urma de AGA, pentru
ca sunt mosteniri multe din trecut si cred ca s-a pierdut sirul scutirilor la plata. E
o propunere pe care o discutam informal dupa aceasta sedinta. Multumesc!
DNA. TUNDREA: Domnule consilier Orza!
DL. ORZA: Da! Ideea de a marii preturile la bilet si de a lasa, sau in fine, de a
lasa constant pretul la abonament e un lucru logic cumva, in ideea de a fideliza
un anumit numar de calatori pentru ca ei prin contributia lor sa acorde un cash
flow important pentru Societatea de Transport alaturi de, evident, subventia
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platita de Primarie. S-a mai intamplat lucrul asta si in trecut tocmai pentru a
evita, eu stiu, sau pentru a incuraja nu calatorii ocazionali, ci calatorii constanti.
Problema este, insa, alta. Sigur, nu vreau sa lungesc acum, un pret real ar fi
undeva la un euro, de asta este si subventie, ca oamenii sa nu plateasca un euro
transportul. Problema, insa, este ca altfel arata cumparatorii de abonamente au
scazut, desi populatia orasului a crescut si atunci va trebui sa ne punem
intrebarea: care e cauza care a dus la scaderea numarului de cumparatori de
abonamente? Pentru ca aici discutia poate fi mult mai lunga si poate nu-i
momentul astazi, ci intr-o sedinta speciala pentru Societatea de Transport. Asta
este problema primordiala legata de tarife, faptul ca a scazut numarul
cumparatorilor de abonamente in conditiile in care, iata, pretul biletelor poate
creste si efectul acestor cresteri la bilete nu se rasfrange asupra cumpararii de
abonamente.
DL. IDOLU: Da, doamnul Orza, asta voiam sa spun si eu. Sigur ati completat
corect si ceea ce discutam chiar inainte de aceasta sedinta. Trebuie marita baza
de colectare si nu neaparat marit tariful catre cei platitori, pentru ca in primul
rand nu e etic si in al doilea rand nu e economic pentru Societatea de Transport,
care ingusteaza din ce in ce mai mult baza de colectare a acestor tarife, ca sunt
abonamente, ca sunt bilete, deci de asta zic ca trebuie o discutie serioasa,
informala la inceput pana in vara, pentru ca altfel fara finantare a acestei
companii va ramane asa cum o vedem cu servicii de proasta calitate si cu o
infrastructura invechita. Multumesc! Nu vreau sa dezvoltam acum subiectul, e
bine sa fie abonamente, clienti fideli. Multumesc!
DL. PRIMAR: Numai putin! Da, este paradoxal ca a scazut numarul de
abonamente. Eu cred ca asta se datoreaza si faptului ca serviciile au fost de
proasta calitate, trebuie sa recunoastem si in primul rand, poate in primul rand,
nu stiu, am dubii in privinta asta, asta s-a datorat calitatii proaste a unei bune
parti din mijloacele de transport ale parcului nostru auto, dar si managementului
defectuos, faptului ca nu s-au optimizat traseele. Eu astept de mult sa se vina cu
o analiza facuta de specialisti si nu-i un lucru usor sa faci asa ceva, in ideea de
redefinire a traseelor de transport in comun in oras.
Desigur ca, pentru a se circula si repede va trebui sa vedem cum facem sa
creem mai multe benzi dedicate pentru autobuze si troleibuze, ca acolo unde
avem merge foarte bine transportul in comun. Sunt multe aspecte care intervin,
nu-i de neglijat si faptul ca n-avem un control eficient si foarte multi cetateni
profita de asta, ca exista aceasta tentatie de a circula gratuit daca se poate.
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Sa speram ca toate se vor corecta, parcul de tramvaie, autobuze si troleibuze,
la autobuze include si minibuzele va ajunge in circa trei, patru luni, unul, eu zic
de invidiat si atunci trebuie sa punem la punct si activitatea de exploatare a lor,
astfel incat transportul in comun in Timisoara sa fie tentant pentru cetateni, sa
ajunga sa fie folosit si pe cale de consecinta sa ajungem sa nu mai avem si atata
aglomeratie in trafic.
DNA. TUNDREA: Votam cele doua amendamente.
DL. DIACONU: Nu o sa fac un amendament, insa as spune ca RATT a facut o
treaba foarte buna prin amenajarea muzeului, arata foarte, foarte bine si cred ca e
un spatiu deosebit pentru evenimente viitoare dincolo de activitatea muzeului.
Totusi, faceam acum un calcul si tariful de inchiriere propus pentru hala este de
2800 de euro pe zi, ceea ce cred ca pentru orice eveniment care s-ar putea
desfasura acolo este cel putin descurajant, 7 lei pe metru patrat la 1514 +TVA,
1514 metri patrati.
Nu am o propunere pentru ca, chiar nu stiu cat ar trebui sa fie, insa as ruga ca
pentru plenul viitor sa se recalculeze si sa se vina cu o propunere mai normala
pentru acel spatiu.
DL. PRIMAR: Trebuie pretul pietei. Evident ca nu o sa vina nimeni daca noi
aici iesim din pretul pietei.
DNA. TUNDREA: Votam amendamentul. Deschid procedura de vot. Votam.
Inchid procedura de vot.
- 25 voturi pentru.
Votam proiectul in ansamblul sau. Deschid procedura de vot. Votam. Inchid
procedura de vot.
- 23 voturi pentru
- 2 abtineri.
PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Poliției
Locale Timișoara la ”Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto
Național 2017-2019” în vederea achiziționării 1 (unui) autovehicul nou.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 25 voturi pentru
PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Înțelegerii de Cooperare între
Municipiul Timișoara și Municipiul Porto din Republica Portugheză.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 23 voturi pentru
- 1 vot impotriva
PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale către
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot. Votam. Inchid procedura de
vot.
- 25 voturi pentru
PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI
Proiect de hotărâre privind activarea Secției sportive de Tenis în cadrul
Sport Club Municipal Timișoara și afilierea acestei secții sportive Tenis la
Federația Română de Tenis.
DNA. TUNDREA: Deschid procedura de vot.
DL. IDOLU: Numai putin! As vrea, domnul Toanca, sa ne povesteasca ceva,
ca tin minte cum a inceput acest club sportiv, SCM, cu un numar restrans de
discipline sportive, la ora aceea eram oarecum limitati la finantare si daca are
comentarii de facut as vrea sa il ascultam.
DL. TOANCA: Da, deci aceasta activare a sectiei de tenis vine pe fondul
cooptarii in randurile SCM Timisoara a doi tineri de mare perspectiva, printre
cei mai buni din lume la categoria lor, este vorba de Andreea Velcea la fete si
Dica Nini la baieti. Este un buget fix convenit cu domnul Primar, Robu, de nu
mai mult de 35000 euro pe an, asta vine undeva la 1% din bugetul clubului
nostru si mai mult decat atat, in cazul in care acest material va trece, saptamana
viitoare dupa afilierea celor doi sportivi la Federatia de resort vom merge la
notar si impreuna cu parintii acestor doi sportivi, 30% din castigurile de acum si
pana cand acesti sportivi isi vor termina activitatea sportiva vor reveni SCMului.
DL. IDOLU: Asta voiam sa aflu, sa nu se intample ca la Liceul Sportiv, cand
atatia tineri fotbalisti au plecat fara sa ramana nimic in urma lor. Atat m-a
interesat. Multumesc! Mai departe puteti sa ..
DL TOANCA: Multumesc!
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DL. PRIMAR: Va rog sa sustineti afilierea, sau ma rog, deschiderea activitatii
in SCM si pentru tenis, chiar avem doi tineri…………….......................
Dl.PRIMAR: Vă rog să îmi susţineţi afilierea sau deschiderea activităţii în
SCM şi pentru tenis, chiar avem doi tineri cu totul excepţionali. Eu am purtat
discuţii cu părinţii şi au avut această disponibilitate de a intra într-un parteneriat
care sper să fie doar un început de drum, un model care să fie extrapolat şi
pentru alţii. Ei agrează ca pe viitor să se împartă veniturile, care sunt de aşteptat
să fie mari, având în vedere talentul deosebit şi seriozitatea deosebită, hărnicia în
pregătire a acestor tineri.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 24 voturi pentru
PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si
aprobarea cofinanțãrii din bugetul local pentru obiectivul de investiție „
Mansardare școalã P+1E pentru amenajare 4 sãli de clasã, rezultând
P+1E+M la Liceul Vlad Țepeș” din Timișoara , str. Surorile Martir Caceu
(Fostã Negoiu ) nr.47.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 25 voturi pentru

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți
pentru mijloacele tehnice și echipamentele de intervenție din dotarea
Formațiunii de Intervenție ”SALVO” ce aparține Compartimentului
Voluntar pentru Situații de Urgență al Primăriei Municipiului Timișoara.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
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Se numără voturile: 24 voturi pentru

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a
descrierii sumare a investiției propuse prin proiectul ”dotarea cu
echipamente a Unității de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic de Urgență
pentru Copii ”Louis Țurcanu” Timișoara, str. Piața Regina Maria nr. 2.

Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 23 voturi pentru
1 abţinere
PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă
locuințe individuale și colective cu regim redus de înălțime” str. Moise
Doboșan nr. 65-67, Timișoara.
Dna. ŢUNDREA:
Dl.Primar.

Acest punct a fost retras de pe ordinea de zi de către
PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a
locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza municipiului Timișoara, a
modelelor contractelor cadru de vânzare-cumpărare cu plata integrală în
numerar/prin virament bancar, Contractului de vânzare-cumpărare cu
plata în rate, Promisiunii bilateral (antecontract) de vânzare –cumpărare,
Actului adițional la promisiunea bilateral (antecontract) de vânzarecumpărare, aprobarea prețurilor de vânzare, precum și actualizarea
acestora la data vânzării locuințelor de tip A.N.L., situate pe raza
Municipiului Timișoara.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
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Se numără voturile: 23 voturi pentru
PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI:
Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Municipiului
Timișoara în Adunarea Generală a Acționarilor a Societății AQUATIM
S.A.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 25 voturi pentru
PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI:
Starea economică, socială și de mediu a Municipiului Timișoara pentru
anul 2017, cu nr. SC2018 – 006343/19.03.2018.
Dna. ŢUNDREA: S-a luat la cunoştinţă.
PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI:
Raportul de activitate al Primarului Municipiului Timișoara – domnul
Nicolae Robu, privind deplasarea la Viena, în Austria, in perioada 27
februarie – 2 martie 2018, cu nr. SC2018 – 4441/19.03.2018.
Dna. ŢUNDREA: S-a luat la cunoştinţă.
PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2018-006387/19.03.2018 a Curții de Conturi - Camera de
Conturi Timiș privind Raportul de folow-up nr. SC2018 –
002436/02.02.2018, încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la
îndeplinire a măsurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 10/11.04.2016 la
UAT Municipiul Timișoara.
Dna. ŢUNDREA: S-a luat la cunoştinţă.
PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI:
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Adresa nr. SC2018-006380/19.03.2018 a Curții de Conturi - Camera de
Conturi Timiș privind Raportul de folow-up nr. SC2018-002184/31.01.2018
încheiat ca urmare a verificării modului de ducere la
îndeplinire a
măsurilor dispuse, transmise prin Decizia nr. 30/01.08.2016 la UATM
Timișoara.
Dna. ŢUNDREA: S-a luat la cunoştinţă.
PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2018- 006039/14.03.2018 a Curții de Conturi a României –
Camera de Conturi privind Raportul de follow-up nr. 3/30.01.2018, încheiat
ca urmare a verificării modului de ducere la îndeplinire a măsurilor
dispuse, transmise prin Decizia nr. 60/19.01.2017 la International Recycling
Energy S.A. – în insolvență.
Dna. ŢUNDREA: S-a luat la cunoştinţă.
PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI:
Adresele nr.SC2018-005646/09.03.2018, SC2018 – 005651/09.03.2018,
SC2018 -005645/09.03.2018, SC2018 – 006149/15.03.2018, SC2018006142/15.03.2018, SC2018 – 007007/26.03.2018 referitoare la Dosarul nr.
325/30/2010 al Curții de Apel și Informarea Serviciului Juridic – privind
Dosarul nr. 325/30/2010 aflat pe rolul Curții de Apel Timișoara, cu termen
de judecată la data de 22.03.2018.
Dna. ŢUNDREA: S-a luat la cunoştinţă.
PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2018 – 006506/20.03.2018 a domnului Dumitrache Iulian
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului
Local nr. 526/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a
impozitului pe clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in
Timisoara, str.Virgil Madgearu nr. 17, ca urmare a constatării stării tehnice
neîngrijite.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot menţinerea hotărârii.
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-Cine este pentru?
Se numără voturile: 21 voturi pentru
2 abţineri
PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2018 – 006653/22.03.2018 a BEGA TURISM S.A. privind
plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local nr.
529/20.12.2017 - privind aprobarea majorarii cu 300% a impozitului pe
clădiri, începând cu anul 2018, pentru imobilul situat in Timisoara, P-ţa Sf.
Gheorghe nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot menţinerea hotărârii.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 15 voturi pentru
5 abţineri
1 vot împotrivă

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI:
Adresa nr. SC2018 – 006837/23.03.2018 a Clubului Sportiv Municipal
Timișoara privind soluționarea unei problem de activitate a secției de
badminton.
Dna. ŢUNDREA: S-a luat la cunoştinţă.
PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI:
Interpelările consilierilor locali.
ANEXA LA ORDINEA DE ZI:
PUNCTUL 1:
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Proiect de hotărâre privind preluarea cu titlu gratuit a unui autoturism
electric de la SC Renault Commercial Roumanie SRL pe o perioadă de 1
an(12 luni), cu posibilitate de prelungire și preluarea unei stații de
încărcare mașini electrice.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 25 voturi pentru
Dl.PRIMAR: Nu mă pot abţine. O să circul în curând, nu numai cu limuzina de
lux atât de celebră, cu ghilimelele de rigoare că este o maşină E Clase care nu e
limuzină de lux, o să trec la limuzina de lux Zoe.
Dl. ORZA: Pe vremuri lumzină de lux era şi Daewo. În presă toate erau
limuzine de lux.
Dl. IDOLU: Dl. Primar oricum ieşiţi în evidenţă. Acesta e scopul până la urmă.
O să veniţi să încărcaţi la aeroport. Că avem staţie de încărcare.
PUNCTUL 2:
Proiect de hotărâre privind rectificarea erorii materiale din Hotărârea
Consiliului Local nr. 417/30.09.2008 privind aprobarea Planului Urbanistic
de Detaliu ”Spații pentru învățământ și funcțiuni conexe”, str. Oituz-str.
Popa Șapcă, Timișoara, în vederea ridicării parțiale a interdicției stabilite
prin Hotărârea Consiliului Local nr. 321/2007 pe UTR1 și UTR3.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 23 voturi pentru
1 abţinere
PUNCTUL 3:
Proiect de hotărâre privind înființarea unei linii de gardă în cadrul
Compartimentului Gastroenterologie al Spitalului Clinic Municipal de
Urgență Timișoara.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
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Se numără voturile: 25 voturi pentru
PUNCTUL 7:
Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei 1 – pentru
studii, prognoze, buget, finanțe, impozite și taxe și a componenței Comisiei
5 – pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism,
ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului
Timișoara.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 25 voturi pentru

PUNCTUL 8:
Proiect de hotărâre privind modificarea componenței Comisiei de validare
a Consiliului Local al Municipiului Timișoara.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 23 voturi pentru

PUNCTUL 9:
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Protocolului de
acordare a facilităților la transportul în comun unor categorii de cetățeni ai
MunicipiuluiTimișoara și operatorului de transport, aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 192/23.11.2012,
modificat și completat prin Hotărârile Consiliului local al Municipiului
Timișoara nr. 34/15.01.2013, nr. 80/26.02.2013, nr.478/24.09.2013,
nr.612/10.12.2013, nr.392/01.08.2014, nr. 603/09.12.2014, nr. 335/31.07.2015,
nr. 35/02.02.2016, nr.244/20.12.2016 și nr.2/08.01.2018.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
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Se numără voturile: 22 voturi pentru
3 abţineri

PUNCTUL 10:
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.
349/2014 privind darea în administrare către Regia Autonomă de
Transport Timișoara (actuala S.C. Societatea de Transport Public
Timișoara S.A. prin Hotărârea Consiliului Local nr. 271/2017) a unui
sistem municipal de transport intermodal.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -23 voturi pentru
1 abţinere
PUNCTUL 11:
Proiect de hotărâre privind
acordarea avizului consultativ pentru
nominalizarea acordării titlului de Colegiu național și menținerea
denumirii de Colegiu național/colegiu pentru unitățile de învățământ
preuniversitar de nivel liceal.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -24 voturi pentru

PUNCTUL 12:
Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită a spațiului din
Timișoara str. Popa Șapcă nr. 4 – str. Hector nr. 1, - Clădirea Bastion, pe o
perioadă de 3 ani către Casa de Cultură a Municipiului Timișoara și
încheierea contractului de comodat.
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Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 24 voturi pentru
PUNCTUL 13:
Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului
Local nr. 135/25.03.2014 privind atribuirea în folosință gratuită pe o
perioadă de 5 ani către Mitropolia Banatului – Arhiepiscopia Ortodoxă
Română a Timișoarei, a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință
din Timișoara, Bv. Iuliu Maniu nr. 40.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 25 voturi pentru
PUNCTUL 14:
Proiect de hotărâre privind prelungirea Contractului de închiriere nr.
1567/01.02.2013, încheiat cu Partidul Social Democrat Filiala Timiș.
Dl. IDOLU: Am un amendament. Propun ca perioada de închiriere să fie de
minimum 2 ani. De ce spun 2 ani? Nu mă gândesc neaparat la PSD acum dar mă
gândesc la un imobil în care s-au investit bani şi în care, atâta timp cât are un
chiriaş care plăteşte aceste lucrări, ar fi bine să rămână aceste lucrări care déjà
sunt executate şi care sunt plătite în continuare de către PSD insvestite într-o
clădire care aparţine Primăriei Timişoara. Deci ca să putem recupera şi ca să
putem plăti aceste datorii cred că este bine ca PSD cel puţin 2 ani să-şi continue
activitatea în acel sediu. În cazul în care nu vom mai rămâne în acest sediu, este
evident că vom intra într-o dispută în instanţa civilă, nu vom mai plăti şi
probabil aceste datorii, restul care e o sumă considerabilă ar putea fi plătite, nu
ştiu instanţa va hotărâ, ar putea fi plătite de către Primăria Timişoara. Deci nu
neaparat strict din punct de vedere al PSD. Ar fi o măsură înţeleaptă un
compromis de mijloc între dorinţa noastră de a închiria la 5 ani şi intenţia
primăriei de a modifica de la 3 ani la un an. Deci susţin amendamentul de a se
închiria pe o perioadă de 2 ani, nu de un an cum e precizat.
Dna. ŢUNDREA: Supun la vot amendamentul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: 11 voturi pentru
30

Dl. IDOLU: Retrag amendamentul în urma discuţiilor anterioare.
Dl. SDANDU: Eu ştiam că amendamentele se propun sau se retrag înainte de
vot nu după două voturi. Jucăm alba-neagra?
Dl.PRIMAR: Da, aşa cum s-a menţionat dl. Idolu a menţionat, faţă de varianta
iniţială, am propus doar pe un an prelungirea. Aceasta se datorează poziţiilor
exprimate la dezbaterea publică, eu consider că am fost cât se poate de
constructiv, de pozitiv, au fost idei că spaţiul ar putea să primească alte
destinaţii, propunerea care a plecat de la mine a fost cu păstrarea spaţiului în
utilizare de către PSD dar pe un an. După un an se rediscută se poate aproba pe
încă un an, desigur, dar acum eu m-am adaptat poziţiilor pe care le-am auzit
exprimate şi desigur că veţi auzi şi alte poziţii în continuare vizavi de acest
subiect care, trebuie să recunoaştem este unul sensibil. Nu întâmplător s-a cerut
dezbatere publică şi e foarte bine că se cer dezbateri publice pe subiectele
sensibile şi nu întâmplător vedeţi că şi azi e o anumită fierbinţeală în jurul temei.
Eu doar atât vreau să spun acum pentru că am vorbit la dezbaterea publică.
Dna. ŢUNDREA: Amendamentul a fost respins cu
-10 voturi pentru
- 9 voturi împotrivă
-2 abţineri
Supun la vot proiectul.
-Cine este pentru?
Se numără voturile: -24 voturi pentru
-1 abţinere
Dl.PRIMAR: Rugămintea mea este să continuăm funcţionarea în termeni
amiabili pentru că eu cred că a vorbi de instanţe de judecată pe acest subiect, nu
e în folosul nimănui. Deci este un an. Aşa cum s-a aprobat acum prelungirea se
mai poate prelungi dar dacă se ajunge în instanţă s-ar putea să nu iasă deloc
bine. Şi nu pentru primărie. Rugămintea mea este să rămânem în termeni
colegiali şi cred că azi PNL împreună cu UDMR şi am constatat că şi alţi colegi,
am fost pe o poziţie eu zic cât se poate de colegială faţă de PSD, un partid care
desigur că are dreptul la spaţiu şi dacă a amenajat, a contribuit la amenajarea
acelui spaţiu şi l-a folosit de câţiva ani, sigur noi am fost de acord să-l folosească
în continuare. Dar să nu mergem pe perioade mai lungi de un an.
Dl. IDOLU: Ca să completez din nou. Ca să reafirm ceea ce am spus, când am
spus de cheltuieli de judecată, m-am referit sigur nu le dorim, despre asta este
vorba. Pentru că plata acelor costuri ocazionate cu reparaţiile trebuie să le
plătească cineva. Atâta timp cât suntem chiriaşi în sediu este firesc şi normal să
le plătim, dar dacă nu suntem, e inevitabil să ajungem la instaţă şi asta se dorea a
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se evita. Să sperăm că într-un an de zile se găsesc modalităţile legale şi nu numai
legale mai mult decât legale, principiale în aşa fel încât (privind sediile
partidelor în general în oraş) să existe o decenţă. În aşa fel încât tensiuni de acest
gen, zicem noi neavenite să nu mai fie.
Dl. SANDU: Dl. Idolu a spus cuvântul care într-adevăr ar trebui să ne
caracterizeze, în primul rând ca partide, în momentul în care utilizăm spaţii care
sunt publice şi decenţă cred că înseamnă şi o suprafaţă rezonabilă, însemnă şi
nişte condiţii rezonabile de închiriere şi bineînţeles cred că înseamnă şi o
poziţionare rezonabilă dată fiind importanţa partidelor într-o societate
democratică. Eu chiar cred că poate PSD se gândeşte şi la o locaţie mai centrală
în zona Pieţei Unirii, Pieţei Libertăţii unde într-adevăr toate partidele sau
majoritatea partidelor au un sediu şi unde chiar o zonă centrală poate ar fi mai
aproape de alegători.
PUNCTUL 15:
Informarea SC2018-7767/2018- privind deplasarea unei delegaţii în oraşul
Baja Luka.
Dl. IDOLU: Ca urare de bun venit le adresăm prima oară colegelor nou venite
întrebarea dacă vor să plece.
Dl. DIACONU: Nu am ştiut că faceţi parte din aparatul executiv. Vă felicit. Nu
am auzit acceptul celor două domnişoare. Cred că putem face o excepţie şi să-l
numim şi pe dl. Moşiu ca însoţitor. Având o relaţie specială cu acest oraş.
Dl. IDOLU: Ca şofer. Că e priceput.
Dna. ŢUNDREA: Dl. Moşiu şi Dna. Bloţiu sunt reprezentanţii consiliului local
la Banja Luka.
Vă mulţumesc pentru colaborare! Vă urez Sărbători Fericite!
Dl. PRIMAR: Felicitări dna. Ţundrea pentru operativitate felicitări tuturor
pentru spiritul pozitiv. Vă urez Sărbători Fericite! Toate cele bune tuturor!

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cons. LUMINITA TUNDREA

SECRETAR
SIMONA DRAGOI
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