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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

                                        PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  09.09.2019 cu ocazia sedintei ordinare  a 

Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 

 Preşedinte de şedinţă – Viceprimar Dan Diaconu 
 Din cei  27 de consilieri au fost prezenţi 20 ; 
 Au absentat : Ioan Mateescu,     Luminita Tundrea, Raluca Popescu, Sorin 

Ionescu, Imre Farkas, Stefan Sandu, Marius Dugulescu. 
 Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, 

domnul viceprimar Dan Diaconu si p. secretar Caius Suli; 
 

      
 
                                                                                                                        Anexă 
                                                                                                         La Dispoziţia nr. 1078 
                                                                                                             Din data 03.09.2019 

1. Aprobarea Proceselor Verbale  ale ședințelor  Consiliului Local din  25.07.2019 și 
03.08.2019. 

2. Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Timișoara domnului Iulian Dascălu. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 
Timișoara pe anul 2019. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei/unor finanțări rambursabile 
interne/externe în valoare totală de 203.920.524 lei pentru refinanțarea unor 
împrumuturi contractate de către Municipiul Timișoara, în vederea optimizării 
serviciului datoriei publice locale. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții pentru 
aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara. 

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

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru 
Direcția Fiscală a Municipiului Timișoara. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de 
funcții pentru Direcția Poliției Locale Timișoara 
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9. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de 
funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență 
Socială a Municipiului Timișoara. 

10. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara 
în domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului aferent casei P+M din 
str.Muzicescu nr.21. 

11. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a 
apartamentului spațiu pentru comerț aferent imobilului din Timișoara, Bulevardul 
Regele Carol I, nr. 28, etaj subsol, înscris în CF nr. 401997-C1-U6, nr. topo 
17073/VI/II și 25 mp teren în folosință, la prețul de 31.000 euro. 

12. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara  la intenția de înstrăinare a ap.nr.1, 
ap.nr.2, ap.nr.3, ap.nr.4, ap.nr.5, ap.nr.6, ap.nr.7, situate în Timișoara, str.Romulus 
nr.16, jud.Timiș, evidențiate în CF nr.418537 -  C1 și a terenului aferent acestora 
în suprafață de 1.801 mp, evidențiat în CF nr.418537, nr.top.11890-11891, la 
prețul total de vânzare de 300.000 euro. 

13. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str.Iosif 
Vulcan nr.1, înscris în CF nr.406442 Timișoara, cu nr.top 6081, în vederea 
desfășurării activității Grădiniței cu program prelungit nr.44, arondată Liceului 
Teoretic “William Shakespeare”. 

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de 
închiriere nr.1980/2017 pentru imobilul situat în Timișoara, P-ța Unirii nr.7 pentru 
desfășurarea procesului de învățământ a Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau” – 
clasele I-IV. 

15. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere 
nr.1541/01.07.2010 încheiat cu ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL TIMIȘ. 

16. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune 
nr.10/12.10.2004 având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează 
Cabinet Medical Individual Dr. Serediuc Iuliana, situat în Timișoara, str.Canal 
Bega nr.1. 

17. Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere a terenului cu destinația 
drum- strada Cluj (parțial) și strada Arieș (parțial). 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 
terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Bodea 
Doris – Ioana și Bodea Sebastian. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea dobandirii de către Municipiul Timișoara a 
terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Enciu Natalia, 
Enciu Victoria și Enciu Nicolae, situat în Timișoara, str.Olarilor nr.28, înscris în 
C.F.nr.447828 Timișoara, nr.cadastral 447828, suprafață de 133 mp teren 
intravilan, destinat drumului public. 

20. Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului aferent etajelor II şi III 
din Căminul 1 al fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiş”, situat în 
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Timişoara, Calea Aradului nr. 56, pe o perioadă de 10 ani, pentru transmiterea în 
administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Judeţeană de 
Telecomunicaţii Speciale Timiş. 

21. Proiect de hotătâre privind  schimbarea  destinaţiei  imobilului din Timişoara, str. 
Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr.24, şi  atribuirea în folosinţă gratuită către 
FUNDAŢIA TIMIŞOARA ’89 pentru desfăşurarea activităţii de "Complex de 
servicii sociale". 

22. Proiect de hotărâre privind  schimbarea destinaţiei  spaţiului  cu  suprafaţa de 
930,65  mp,  din   Căminul nr. 2  al Colegiului Tehnic „ Henri Coandă” Timişoara  
şi a terenului  în suprafaţă de  369 mp, situate în str. Brediceanu nr. 37, precum  şi 
transmiterea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pentru 
desfăşurarea activităţii Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională "Speranţa". 

23. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru 
organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi 
pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, 
modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 și HCLMT 
nr. 45/02.02.2016. 

24. Proiect de hotărâre privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului 
Timișoara a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea negocierii cumpărării 
terenului situat în Timișoara, Aleea Gorniștilor nr.6, în vederea asigurării accesului 
autospecialelor de intervenție în caz de incendiu și utilaje pentru executarea unor 
lucrări de construcții la Școala Gimnazială nr.27. 

25. Proiect de hotărâre privind modificarea pct. 6.3. – Nominalizarea surselor de 
finanţare – din Anexa 2 de la art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 95/12.03.2019. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
alocată în baza Legii nr.350 / 2005 de la bugetul local pentru activități nonprofit de 
implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului 
Timișoara 

27. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul 
Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru 
depunerea și implementarea proiectului “Regenerare fizică, economică și socială a 
zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara  - construire centru 
multifuncțional” prin POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare 

28. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.274/21.05.2019 de aprobare a cererii de finanțare “Regenerare fizică, economică 
și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara – Construire 
centru multifuncțional” și a cheltuielilor aferente, cu modificările ulterioare 

29. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 403/2015 modificat prin HCL 
nr.201/15.11.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare clădire din funcțiune 
de spital de dermatologie în clădire cu funcțiune de spațiu multicultural”.    
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30. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la 
proiectul „Prioritizing low carbon mobility services for improving accesibility of 
citizens” – PriMaaS. 

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru  obiectivul  
de investiții ”Modernizare străzi zona Orăștie – Alpiniștilor”. 

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru  obiectivul  
de investiții ” Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)”. 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții pentru obiectivul de investiție ”Pasarela Gelu – Crizantemelor”. 

34. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale  către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiș. 

35. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea 
postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la HORTICULTURA SA. 

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Târgului de vară cu produse tradiționale țărănești. 

37. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie 
incinta industriala în zona mixta”, strada Anton Pann nr. 9  si Piata Aurel Vlaicu 
nr. 1-2. 

38. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 
imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime 
P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3 

39. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă 
rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan 
Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862. 

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE, 
BIROURI, PARCAJE ȘI PRODUCȚIE”, extravilan municipiul Timișoara, zona 
Freidorf, județul Timiș, CF nr. 414113 Timișoara. 

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare 
ansamblu locuinţe colective cu  funcţiuni complementare la parter si parcelare 
teren pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. 
Campina) nr. 41-43-49, Timişoara. 

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  - „Construire 
spălătorie Auto (Ecologică în regim Self-Service) conform HCL 102/2009 
modificat prin HCL 240/2009”, str.Gării nr.3, Timișoara. 

43. Adresa Instituției Prefectului nr. 1.751/S3 din 01.08.2019, înregistrată la Primăria 
Municipiului Timișoara cu nr. SC2019-019816/05.08.2019,  privind formularea 
acțiunii la instanța de contencios administrativ în vederea anulării Hotărârii 
Consiliului Local nr. 619/23.11.2018 – privind modificarea art.1 din  Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012 – privind 
prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 
157/28.05.2002. 
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44. Adresa nr. SC2019-21158/02.09.2019 a Biroului Managementul Calității privind  
Raportul de audit financiar nr.SC2019 – 017886 din 15.07.2019 și Decizia 
nr.33/14.08.2019 emise de Curtea de Conturi. 

45. Adresa nr. SC2019 – 19163/29.07.2019 a  Comisiei pentru cultură, arte, mijloace 
de informare în masă din Camera Deputaților  privind scrisoarea deschisă prin care 
solicită  Asociației Capitala Culturală Europeană Timișoara să retragă Titlul de 
ambasador cultural,  domnului Stefan Popa Popa`s. 

46. Interpelările consilierilor locali. 
 

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. 

 
 
 

DL.DIACONU: Bună ziua! Astăzi avem pe ordinea de zi un număr de 46 de puncte și pe Anexa 
la ordinea de zi un număr de 8 puncte. 

DL.PRIMAR: Bună ziua! Hotărârea de la poziția 4 aș dori să o retragem – Proiectul de hotârâre 
privind aprobarea contractării unor finanțări – făcând socoteala, constatăm că nu sunt 30 de zile 
scurse de la momentul la care d-nul viceprimar, în timpul vacanței  a postat-o pentru a se lua la 
cunoștință în mod public și nu am vrea să ne expunem să fie atacată din acest considerent. De 
asemenea, am fost informat că proiectul de hotărâre de la poziția 8 – de pe ordinea suplimentară 
nu are aviz juridic datorită unei inadverențe – este cu referire la recunoașterea și aprobarea acelor 
pierderi induse tehnologic în sistemul de termoficare. Revenim cu ea atunci când va fi făcută cu 
acuratețe. S-ar putea să mai retragem încă un proiect, dar, deocamdată, nu avem motive să o 
facem, poate după ce ascultăm mai multe puncte de vedere vom ajunge la concluzia că ar fi mai 
înțelept să amânăm și votarea acelui proiect, referitor la taximetrie. 

DL.DIACONU: Supun la vot includerea proiectelor  de pe anexă în ordinea de zi. 

Deschid sesiunea de vot: 
16 voturi pentru 
4 abțineri. 
Supun la vot ordinea de zi completă: 
20 de voturi pentru. 

DL.Mihok: Aș avea niște întrebări, s-a schimbat legea administrației, dacă am putea primi niște 
explicații de la d-nul secretar: 2/3 nu mai înseamnă 18 din 27? Înseamnă 19? 
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DL.PRIMAR: O parte din ceea ce votam înainte cu 18 voturi, acum trebuie votat cu 19 voturi, 
dar, pe de altă parte, multe lucruri care înainte necesitau 18 voturi, nu mai necesită acum, vom 
merge pe majoritatea simplă. 

 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI 

1. Aprobarea Proceselor Verbale  ale ședințelor  Consiliului Local din  25.07.2019 și 
03.08.2019 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
19 voturi pentru. 
 

 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI 

2.Proiect de hotărâre privind acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului 
Timișoara domnului Iulian Dascălu 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
18 voturi pentru. 
 

 

PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Municipiului 
Timișoara pe anul 2019 

DL.CĂLDĂRARU: Au existat vociferări atât în oraș cât și între noi, colegii, referitor la 
calitatea d-lui Dascălu Iulian cu acuzația de colaborator al securității. Vreau să vă aduc aminte că 
aici este o declarație pe proprie răspundere a d-lui Dascălu în care declară că nu deține cazier 
judiciar și că nu a avut calitatea de lucrător sau colaborator al securității și că nu a făcut poliție 
politică. 

DL.DIACONU: Am un amendament la acest punct:  

1. Se propune diminuarea valorii creditelor bugetare pentru anul 2019, de la 
cap.84.02.03.03 „Străzi”, alin.20.02 “Reparații curente” cu suma de 1.050 mii lei și 
suplimentarea cu suma de 1.000 mii lei la cap.67.02.05.03 “Întreținere grădini publice, parcuri, 
zone verzi, baze sportive și de agrement”, alin.20.30.30 “Alte cheltuieli cu bunuri și servicii” și 
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suplimentarea cu suma de 50 mii lei la cap.68.02.11 “Creșe”, alin.20.03.01 „Hrană pentru 
oameni”.  

Deschid sesiunea de vot pentru amendament: 

18 voturi pentru. 

Deschid sesiunea de vot pentru proiectul în ansamblu: 

20 de voturi pentru. 

 

PUNCTUL 5 AL ORDINEI DE ZI 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea statului de funcții pentru aparatul 
de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara 

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

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 

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

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
19 voturi pentru. 

 

 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții pentru Direcția 
Fiscală a Municipiului Timișoara. 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
20 voturi pentru. 

 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 

8.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și Statului de funcții 
pentru Direcția Poliției Locale Timișoara 
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DL.PRIMAR: Sunt foarte multe lucruri de făcut de către Poliția Locală și nu facem față 
necesităților pe care le avem. Nu mai putem angaja în plus, dar putem transforma posturi, din 
posturi de pază în posturi de polițiști locali. D-nul director mi-a făcut o propunere pentru 10 
posturi, eu i-am cerut să analizeze, să vadă dacă nu cumva am putea să transformăm chiar mai 
multe, și în final mi-a spus că încă cinci ar putea transforma. Să faceți un amendament pentru ca 
nu 10 posturi să facă obiectul acestor transformări, ci 15 posturi. Avem nevoie de polițiști locali 
și în civil și în uniformă, atât în zona centrală cât și în zonele în care apar mereu depuneri ilegale 
de gunoaie. Trebuie să trimitem polițiști în civil și doar așa avem speranță că reușim să stârpim 
acest flagel apărut în orașul nostru, sunt amendați cei care depun  și avem nevoie de și mai mulți 
polițiști. Sunt și zone aglomerate, cum este și cea centrală a orașului, ele trebuie păzite bine și 
prezența de polițiști în civil în această zonă este extrem de eficientă. 
DL.ORZA: S-au aprobat  în Consiliul Local cele patru puncte de colectare. Personal, am prins la 
ora 10 un cetățean din Timișoara care arunca pe marginea drumurilor din Șag deșeuri din 
construcții. Mi se pare ceva absolut sinistru, să ai posibilitatea să duci gratis aceste lucruri și să 
te duci să le arunci undeva, oriunde ar fi. Cred că ar trebui să mediatizăm mai mult acest aspect 
pentru că e de noaptea minții. Cei ce fac asta nu ar trebui amendați, ar trebui ultraamendați 
pentru așa ceva. 
DL.PRIMAR: Din păcate nu putem să facem tot ce ar merita, dar amenda se dă la maxim. Eu 
am cerut Poliției Locale să fie necruțătoare cu acești indivizi și am rămas uluit când am văzut, la 
destul de multă vreme după ce funcționau  aceste puncte de colectare, diverse gunoaie, vis a vis 
de fostul NovaTim, la intersecția str.Surorile Martir Caceu cu F.C.Ripensia, o zonă extrem de 
circulată. Am văzut acolo un rest de mobilă de bucătărie și încă ceva ce nu am putut vedea în 
detaliu. Avem la ora actuală  colectare de gunoaie care nu fac obiectul curățeniei stradale, 
respectiv menajere. Mi-am propus să am o discuție și cu președinții asociațiilor de proprietari. 
DL.CĂLDĂRARU: Ne roagă pensionarii, dacă putem să găsim o soluție și pentru ei,  care, 
neavând  un mijloc de transport pentru un fotoliu sau un televizor, nu au posibilitatea să ajungă 
în unul din cele patru puncte. 
H.C.L. 43 din 2009 spune clar care sunt competențele primăriei dar și ale cetățenilor și ce 
obligații au cetățenii, ceea ce nu se întîmplă la ora actuală. 
DL.DIACONU: O să fac eu amendamentul, dar el va trebui să fie urmat de depunerea a două 
noi documente de anexă din partea Poliției Locale. În organigramă vom avea cu 5 posturi mai 
puțin la funcții contractuale de execuție, de la Serviciul Pază, Obiective, 1+39 acum, sau în 
propunere, iar în Anexa 2 în Statul de Funcții, de asemenea, o transformare de la funcțiile de 
personal contractual de execuție în funcții publice. 
Supun la vot amendamentul, el urmând să fie materializat în cele două anexe depuse de Poliția 
Locală. 
 
Deschid sesiunea de vot: 
17 voturi pentru. 
 
Deschid sesiunea de vot pentru proiectul în ansamblu: 
17 voturi pentru. 
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PUNCTUL 9 AL  ORDINEI DE ZI 

9.Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de funcții și 
Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială a 
Municipiului Timișoara 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
19 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 10 AL  ORDINEI DE ZI 

10.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în 
domeniul privat al Municipiului Timișoara a terenului aferent casei P+M din 
str.Muzicescu nr.21 

 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
15 voturi pentru. 
 

PUNCTUL 11 AL  ORDINEI DE ZI 

11.Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune din partea 
Consiliului Local al Municipiului Timișoara, la intenția de înstrăinare a apartamentului 
spațiu pentru comerț aferent imobilului din Timișoara, Bulevardul Regele Carol I, nr. 28, 
etaj subsol, înscris în CF nr. 401997-C1-U6, nr. topo 17073/VI/II și 25 mp teren în 
folosință, la prețul de 31.000 euro 

 

DL.DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
17 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 ap.nr.1, 
ap.nr.2, ap.nr.3, ap.nr.4, ap.nr.5, ap.nr.6, ap.nr.7, situate în Timișoara, str.Romulus 
nr.16, jud.Timiș, evidențiate în CF nr.418537 -  C1 și a terenului aferent acestora în 
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suprafață de 1.801 mp, evidențiat în CF nr.418537, nr.top.11890-11891, la prețul 
total de vânzare de 300.000 euro. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 15 voturi pentru 
- 4 abtineri 

 
PUNCTUL 13 AL ORDINII DE ZI 

Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str.Iosif 
Vulcan nr.1, înscris în CF nr.406442 Timișoara, cu nr.top 6081, în vederea 
desfășurării activității Grădiniței cu program prelungit nr.44, arondată Liceului 
Teoretic “William Shakespeare”. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 19 voturi pentru 
 

PUNCTUL 14 AL ORDINII DE ZI  
Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adițional a contractului de 
închiriere nr.1980/2017 pentru imobilul situat în Timișoara, P-ța Unirii nr.7 pentru 
desfășurarea procesului de învățământ a Liceului Teoretic “Nikolaus Lenau” – 
clasele I-IV. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 19  voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 15 AL ORDINII DE ZI  
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere 
nr.1541/01.07.2010 încheiat cu ASOCIAȚIA JUDEȚEANĂ DE FOTBAL TIMIȘ. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 18  voturi pentru 
 

PUNCTUL 16 AL ORDINII DE ZI  
 
Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de concesiune nr.10/12.10.2004 
având ca obiect exploatarea spațiului în care funcționează Cabinet Medical 
Individual Dr. Serediuc Iuliana, situat în Timișoara, str.Canal Bega nr.1. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 18  voturi pentru 
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PUNCTUL 17 AL ORDINII DE ZI  

 
Proiect de hotărâre privind operațiunea de primă înscriere a terenului cu destinația 
drum- strada Cluj (parțial) și strada Arieș (parțial). 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 20  voturi pentru 
 

PUNCTUL 18 AL ORDINII DE ZI  
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a 
terenului care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Bodea Doris 
– Ioana și Bodea Sebastian. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 20  voturi pentru 
 

PUNCTUL 19 AL ORDINII DE ZI  
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea dobandirii de către Municipiul Timișoara a 
terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către Enciu Natalia, 
Enciu Victoria și Enciu Nicolae, situat în Timișoara, str.Olarilor nr.28, înscris în 
C.F.nr.447828 Timișoara, nr.cadastral 447828, suprafață de 133 mp teren intravilan, 
destinat drumului public. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 20  voturi pentru 
 

PUNCTUL 20 AL ORDINII DE ZI  
 

Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei spaţiului aferent etajelor II şi III 
din Căminul 1 al fostului Liceu Tehnologic Agricol „Petru Botiş”, situat în 
Timişoara, Calea Aradului nr. 56, pe o perioadă de 10 ani, pentru transmiterea în 
administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale – Direcţia Judeţeană de 
Telecomunicaţii Speciale Timiş. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 20  voturi pentru 
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PUNCTUL 21 AL ORDINII DE ZI  
 

Proiect de hotătâre privind  schimbarea  destinaţiei  imobilului din Timişoara, 
str.Martir Gogu Opre (fosta str. Vaslui) nr.24, şi  atribuirea în folosinţă gratuită 
către FUNDAŢIA TIMIŞOARA ’89 pentru desfăşurarea activităţii de "Complex de 
servicii sociale". 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 20  voturi pentru 
 

PUNCTUL 22 AL ORDINII DE ZI  
 

Proiect de hotărâre privind  schimbarea destinaţiei  spaţiului  cu  suprafaţa de 
930,65  mp,  din   Căminul nr. 2  al Colegiului Tehnic „ Henri Coandă” Timişoara  şi 
a terenului  în suprafaţă de  369 mp, situate în str. Brediceanu nr. 37, precum  şi 
transmiterea acestora în administrarea Consiliului Judeţean Timiş, pentru 
desfăşurarea activităţii Centrului de Resurse şi Asistenţă Educaţională "Speranţa". 
 
DL. DIACONU: Numai doua secunde. Cred ca avem o problema aici.  
DL. PRIMAR: E o problema aici, numai putin, in text trebuie sa corectam.  
DL. DIACONU: Va propun un amendament la acest proiect. Avem aceeasi schimbare de 
destinatie pentru aceleasi imobil si aceleasi suprafete, insa modificarea ar fi atat in titlul 
proiectului cat si in corpul proiectului, „transmiterea acestora in folosinta gratuita 
Consiliului Judetean Timis pentru desfasurarea activitatii Speranta”. 
DL. PRIMAR: Nu in administrare, ci in folosinta gratuita. 
DL. DIACONU:Deschid sesiunea de vot. 

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

- 17 voturi pentru 
 
DL. IDOLU: O intrebare. 
DL. DIACONU: De ce nu este administrare?  
DL. IDOLU: Pun intrebarea ca si termen. Administrarea presupune si cheltuieli. 
Banuiesc ca acel spatiu trebuie reabilitat, zugravit. Primaria sa faca asta? 
DL. DIACONU: Suntem in licitatie de executie cu reabilitarea intregului camin. Suntem 
in licitatie de executie, am trecut de mult de proiectare, de autorizare si acum suntem in 
licitatie de executie pentru reabilitarea caminului.  
DL. IDOLU: Folosinta gratuita nu te obliga la nimic decat sa utilizezi spatiul. 
DL. DIACONU: Da, da noi facem lucrarea in tot caminul.  
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PUNCTUL 23 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului pentru 
organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi 
pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, 
modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 și HCLMT 
nr. 45/02.02.2016. 
 
  DL. DIACONU: Va rog! Avem o interventie, care se regaseste in adresele de pe ordinea 
de zi suplimentara, dar luati cuvantul acum. 
  DL. BERACA: Buna ziua! Sunt Kevin Beraca, sunt jurist, am fost reprezentantul 
inclusiv al celor cu care s-a castigat procesul impotriva Primariei si Consiliului Local 
pentru aplicarea Legii 38, art. 14, alin. 4, lit. d), care se propune inclusiv in adaugarea 
Regulamentului taxi. Problema este ca in modificarea regulamentului in forma actuala s-
au omis mai multe aspecte care s-au castigat in instanta. De exemplu se impune sa fie 
asociat unic, ori legea la care face referire, Legea 31, asociatul este o exceptie nu este o 
regula. Societatile pot sa fie cu 2 asociati ca regula, nu unul singur, insa ei obliga la 
ascociat unic, nu este legal. 
  Alta perspectiva, obliga predarea contractului original. Nu se preda contractul original, 
ci se modifica, e o notiune de drept generala. Alta perspectiva, in sentinta s-a castigat 
inclusiv ca doi titulari de autorizatii sa se asocieze in aceeasi societate, astea doua sunt 
situatii care s-au aprobat asa in sentinta, inclusiv in cadrul sentintei, va spun unde si scrie, 
Primaria nu a avut nimic de obiectat la documentatia administrativa, la forma in care s-a 
castigat in instanta, au argumentat doar subiectele generale care au fost respinse, ca fiind 
nejustificate. 
   Din alta perspectiva, documentatia ceruta este incompleta, este necesar chiar unele 
aspecte restrictionate pentru clarificarea tocmai ca sa aplice legea ca atare si mai sunt 
aspecte de drept, din perspectiva Legii 38 care nu s-a tinut deloc cont de ele, de exemplu 
art 4, alin. 4 si 5, care specifica faptul ca autorizatia s-a atribuit pe CLT, adica in cazul 
persoanei fizice autorizate titularul autorizatiei este cel care efectueaza transportul in 
regim de taxi, care detine masina in proprietate a lui sau a sotiei, ori PFA nu poate sa aiba 
sotie, este clar ca este vorba de persoana fizica. Alin.5 la fel, clarifica, „este titularul 
autorizatiei proprietarul masinii detinator al atestatului”, ori din nou, este vorba de 
persoana fizica, nu este vorba de intreprinderea familiala in situatia asta, ca sa fie 
modificata denumirea, dar asta e alta discutie. Ideea este ca in sentinta sunt mai multe 
aspecte de care nu s-a tinut cont in propunerea actuala a regulamentului si drept urmare 
propun sa se retraga de pe ordinea de zi si sa se supuna dezbaterii publice, sa se clarifice 
aspectele acestea si sa se adauge lipsurile care nu au existat in propunerea initiala, avand 
in vedere ca avem si o contestatie din 31.07 prezentata Primariei, in 03.09 a fost depusa in 
cadrul  Consiliului Local, dar presupun ca oamenii nu s-au intors din concediu ca sa 
studieze contestatia efectiv adusa la propunerea actuala a proiectului de modificare a 
regulamentului taxi.  
  DNA. CHINDRIS: Am o intrebare. De ce nu ne-a fost comunicat lucrul acesta? N-am 
primit ca si consilier local adresa acestui domn.  
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  DL. BERACA: Colegele au spus ca le-au comunicat pe google drive, am si intrebat. 
  DNA. CHINDRIS: Nu am vazut in dropbox, mail, nici unde. 
  DL. PRIMAR: Cel mai bine in conditiile actuale sa il retragem, proiectul, si trebuie 
vazute toate sentintele, trebuie vazute si evident, sentinta definitiva este obligatoriu 
imperativa, nu avem ce sa negociem acolo si daca mai sunt si alte lucruri care sunt in 
dezacord cu diverse prevederi ale legii evident ca trebuie sa facem armonizare. Aici va 
trebuie sa se implice si Serviciul nostru Juridic in detaliu la aceste aspecte nesemnelate 
pana acum. Depuneti un material, dar cat mai riguros intocmit, cu trimiteri la lege, la 
articole, alineate de lege, nu cu pareri persoanle, da? Cu prevederi legale.  
   Legea e suverana. Retrag proiectul.  
  DL. ORZA: Doar sa adaug ca dansii au fost la Comisie data trecuta, au fost cativa 
colegi, nu stiu daca dintr-o Comisie sau din doua, cred ca din doua si s-a prezentat pe un 
ecran. Dansul a vorbit acum 2 minute, noi am stat vreo jumatete de ora pana am inteles 
exact detaliile, pentru ca sunt tot felul de lucruri si de proceduri cu care nu suntem la 
curent si atunci am pus tot felul de intrebari pana am reusit sa intelegem si de asta vorbesc 
in special pentru colegii care n-au fost, pentru ca sunt sigur ca cei care au fost si-au facut 
un punct de vedere. Din pacate n-a vrut sa vina nimeni de la Biroul de transport, ca sa fie 
o discutie si cu colegii nostri din Primarie sa vedem si punctul lor de vedere, de ce nu s-au 
intamplat lucrule astea. Era mai ok daca ar fi fost si ei, ca asa auzi doar pe cineva si iti 
faci un punct de vedere, daca erau ei poate ziceau „am facut asa pentru ca”, dar n-au fost, 
n-am beneficiat sa zic si de varianta cealalta, asa ca daca domnul Primar retrage poate se 
lamuresc lucrurile si regulamentul care vine sa nu mai starneasca controverse. 
    DL. IDOLU: Deci ma gandesc ca ceea ce este pe ordinea de zi suplimentara la punctul 
nu mai stiu cat, despre asta este vorba. Punctul 1 pe ordinea de zi. S-a adus astazi asta. Si 
noi am vazut-o acum. 
   DL. DIACONU: Bun. Proiectul a fost retras. Trecem la punctul 24.  
 
 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINII DE ZI 
 Proiect de hotărâre privind împuternicirea de către Consiliul Local al Municipiului 
Timișoara a Comisiei de Negociere cu Terții, în vederea negocierii cumpărării 
terenului situat în Timișoara, Aleea Gorniștilor nr.6, în vederea asigurării accesului 
autospecialelor de intervenție în caz de incendiu și utilaje pentru executarea unor 
lucrări de construcții la Școala Gimnazială nr.27. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 19 voturi pentru 
- 1 abtinere  
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PUNCTUL 25 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea pct. 6.3. – Nominalizarea surselor de 
finanţare – din Anexa 2 de la art. 4 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului 
Timişoara nr. 95/12.03.2019. 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 18 voturi pentru 
 

PUNCTUL 26 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă 
alocată în baza Legii nr.350 / 2005 de la bugetul local pentru activități nonprofit de 
implicare a comunității în implementarea strategiei de dezvoltare a municipiului 
Timișoara. 
  
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 18 voturi pentru 
 

PUNTUL 27 AL ORDINII DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
694/20.12.2018 privind aprobarea Acordului de parteneriat între UAT Municipiul 
Timișoara și Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timișoara pentru 
depunerea și implementarea proiectului “Regenerare fizică, economică și socială a 
zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara  - construire centru 
multifuncțional” prin POR 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 20 voturi pentru 
 
     
 

PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local 
nr.274/21.05.2019 de aprobare a cererii de finanțare “Regenerare fizică, economică 
și socială a zonei urbane marginalizate din cartierul Ronaț Timișoara – Construire 
centru multifuncțional” și a cheltuielilor aferente, cu modificările ulterioare 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 
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PUNCTUL 29 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 403/2015 modificat prin HCL 
nr.201/15.11.2016 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție pentru obiectivul de investiții „Refuncționalizare clădire din funcțiune de 
spital de dermatologie în clădire cu funcțiune de spațiu multicultural” 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 30 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Timișoara la 
proiectul „Prioritizing low carbon mobility services for improving accesibility of 
citizens” – PriMaaS 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 31 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru  obiectivul  de 
investiții ”Modernizare străzi zona Orăștie – Alpiniștilor” 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 32 AL ORDINEI DE ZI 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru  obiectivul  
de investiții ” Reabilitare Podul Iuliu Maniu (Muncii)” 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 33 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de 
Intervenții pentru obiectivul de investiție ”Pasarela Gelu – Crizantemelor” 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
17 voturi pentru 
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PUNCTUL 34 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea plății cotizației anuale  către Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă – Canal Timiș 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 35 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea 
postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la HORTICULTURA SA 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 36 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului de Organizare și 
Funcționare a Târgului de vară cu produse tradiționale țărănești 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 37 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Reconversie 
incinta industriala în zona mixta”, strada Anton Pann nr. 9  si Piata Aurel Vlaicu nr. 
1-2 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 38 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 
imobil locuințe colective și funcțiuni complementare la parter în regim de înălțime 
P+2E+M/Er”, intravilan Timişoara, str. Bradul, nr. 3 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
17 voturi pentru 
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PUNCTUL 39 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zonă 
rezidenţială cu funcţiuni complementare, dotări şi servicii publice”, intravilan 
Timişoara, zona Plopi Sud, CF 442863, CF 442862 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
 

PUNCTUL 40 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „DEPOZITARE, 
BIROURI, PARCAJE ȘI PRODUCȚIE”, extravilan municipiul Timișoara, zona 
Freidorf, județul Timiș, CF nr. 414113 Timișoara 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
14 voturi pentru 
 1 abtinere 

PUNCTUL 41 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare 
ansamblu locuinţe colective cu  funcţiuni complementare la parter si parcelare teren 
pentru locuinte individuale/ semicolective str. Grigore T. Popa (fosta str. Campina) 
nr. 41-43-49, Timişoara 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
 

PUNCTUL 42 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu  - „Construire 
spălătorie Auto (Ecologică în regim Self-Service) conform HCL 102/2009 modificat 
prin HCL 240/2009”, str.Gării nr.3, Timișoara 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
14 voturi pentru 
1 abținere 

PUNCTUL 43 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa Instituției Prefectului nr. 1.751/S3 din 01.08.2019, înregistrată la Primăria 
Municipiului Timișoara cu nr. SC2019-019816/05.08.2019,  privind formularea 
acțiunii la instanța de contencios administrativ în vederea anulării Hotărârii 
Consiliului Local nr. 619/23.11.2018 – privind modificarea art.1 din  Hotărârea  
Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 105/27.03.2012 – privind 
prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 
157/28.05.2002 
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DL. DIACONU: O luăm la cunoștință.  
 

PUNCTUL 44 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2019-21158/02.09.2019 a Biroului Managementul Calității privind  
Raportul de audit financiar nr.SC2019 – 017886 din 15.07.2019 și Decizia 
nr.33/14.08.2019 emise de Curtea de Conturi 
 
DL. DIACONU: O luăm la cunoștință.  
 
 

PUNCTUL 45 AL ORDINEI DE ZI 
Adresa nr. SC2019 – 19163/29.07.2019 a  Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de 
informare în masă din Camera Deputaților  privind scrisoarea deschisă prin care 
solicită  Asociației Capitala Culturală Europeană Timișoara să retragă Titlul de 
ambasador cultural,  domnului Stefan Popa Popa`s 
DL. DIACONU: O luăm la cunoștință.  
Trecem la ordinea de zi suplimentară 
 

PUNCTUL 1 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Adresa nr. SC2019 -22049/03.09.2019 a domnului Beraca Andrei Kevin și a doamnei 
Beraca Angela Leontina – reprezentanți ai unor transportatori din domeniul taximetriei 
referitoare la Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului 
pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi 
pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 101/24.03.2009, modificat 
prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 și HCLMT nr. 
45/02.02.2016- PUNCTUL 23 al Ordinii de zi 
 
DL. DIACONU: O luăm la cunoștință.  
 

PUNCTUL 2 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici faza PT și a 
devizului general pentru obiectivul ”Extindere și reabilitare imobil – Str. V. 
Alecsandri nr.1” 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
15 voturi pentru 
1 abținere 
 

PUNCTUL 3 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind introducerea in rețeaua  școlară a unităților de 
învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara pentru anul 
școlar 2019 – 2020, aprobată prin HCL nr. 96/12.03.2019, anexa 2b – rețea de 
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învățământ privat autorizat, a Fundației ”Elim Timișoara” pentru Școala Primară 
”Elim” 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
17 voturi pentru 
 

PUNCTUL 4 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Adresa nr.SC2019 – 22392/06.09.2019  a Avocatului Poporului – Biroul Teritorial 
Timișoara referitoare la  Proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea 
Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport 
persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara, aprobat prin HCLMT nr. 
101/24.03.2009, modificat prin HCLMT nr. 226/23.11.2012, HCLMT nr. 24/23.01.2015 și 
HCLMT nr. 45/02.02.2016- PUNCTUL 23 al Ordinii de zi 
 
DL. DIACONU: O luăm la cunoștință.  
 
 

PUNCTUL 5 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 300/2017 
DALI+PT  ”Refuncționalizare, reabilitare și realizare pasarelă circuit septic la corp vechi 
Spital Louis Țurcanu, din Timișoara, str. Nemoianu – Dr. Liviu Gabor colț cu str. Brăila” 
Timișoara, jud. Timiș 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 
 

PUNCTUL 6 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind operaţiunea de alipire a imobilului proprietatea Municipiului 
Timişoara ,domeniul privat ,înscris în CF nr. 428550 Timişoara în suprafaţă de 300 mp., 
Calea Martirilor, nr.51/10, cu imobilul proprietatea Municipiului Timişoara ,domeniul 
privat înscris în CF nr.430316 Timişoara în suprafaţă de 300 mp, Calea Martirilor, 
nr.51/10/A, rezultând o nouă parcelă de teren proprietatea Municipiului Timişoara, 
domeniul privat în suprafaţă de 600 mp , având număr cadastral NOU – 448492 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 7 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. Cad. 425391(nr.top.11672,11673), 
înscris în CF 425391 – Timișoara (nr. CF vechi 5522), str. Independenței, nr.18 
 
DL. DIACONU: Supun la vot proiectul de hotărâre. Inițiez procedura de vot: 
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15 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 8 ANEXĂ LA ORDINEA DE ZI 
Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor 
induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producție, transport, 
distribuție și furnizare a energiei termice ăn sistem centralizat, către populație 
 
DL. DIACONU: Acest proiect a fost retras de pe ordinea de zi. 
 
 

PUNCTUL 46 AL ORDINEI DE ZI 
Interpelările consilierilor locali 

 
DL. CĂLDĂRARU: Vreau să îi sesizez pe cei abilitați din conducerea Primăriei că acea 
societate cu care noi avem contract, se numește Green City, dacă nu mă înșel, cel puțin pe 
strada Mangalia fac lucrări de mântuială. Efectiv își bat joc. Am rugămintea ca dl. Bere 
care se ocupă de urmărirea acestor contracte să nu facă recepția la nicio lucrare care nu 
corespunde contractului respectiv. Și pe Grofșoreanu și în zonă este infecție ce este acolo. 
Este vorba și de terenul care este pe Grofșoreanu, l-am descoperit noi, sunt 960 mp liberi. 
Acum am descoperit cu dl. Mihai Boncea că sunt clădiri care au fost demolate și nu au 
fost radiate. Practic terenul a fost revendicat, dar lângă este altă clădire, la nr. 18 care este 
dată în administrarea SDM-ului și este un loc care este focar de infecție. L-am rugat pe dl. 
city manager să pună și acolo cameră pentru că este o mizerie cruntă.  
DL. PRIMAR: În curând vom primi 60 de camere video și ele vor fi montate, evident 
acolo unde am constatat că în mod repetat se fac depuneri de genul acesta.  
DL. MOȘIU:  Tot pentru dl. Bere aș avea aceeași interpelare în legătură cu Podul 
Decebal. Aș vrea să îi aduc aminte d-lui Bere că este un obiectiv istoric pentru oraș și e 
invadat de boscheți. A trecut vacanța, cred că s-a aerisit destul: am primit un răspuns că 
vor fi luate măsuri conform graficului de lucrări. Este un monument istoric Podul Decebal 
și este o premieră pentru ingineria acestui oraș. Podul Decebal este încă trecut în cărțile 
din literatura de specialitate europeană. Cred că dl. Bere ar fi bine să mai citească din 
când în când, să vadă ce înseamnă să ai în oraș un asemenea pod. 
DL. PRIMAR: D-le consilier, ei răspund din păcate cu copy paste, cu un text pe care l-au 
folosit o dată, fără a diferenția că este vorba de un monument sau e vorba de un loc 
comun.  
DL. MOȘIU:  Toți merg la acest pod pentru că are două însemnătăți: din punct de vedere 
arhitectural, tehnic, ingineresc și la 10 m este locul unde a murit la revoluție prima 
femeie. Podul nu se poate poza datorită boscheților care îl înconjoară.  
DL. PRIMAR:  Am reținut și voi avea grijă.  
DL. DIACONU:  În perioada următoare va trebui revizuit regulamentul consiliului local, 
după apariția Codului Administrativ și termenul limită pentru aprobarea noului 
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regulament este 5 octombrie. Dacă doriți să constituiți o comisie care să ia parte la acest 
proces. 
DL. MOȘIU:  Este normal. S-au mai încercat și alte modificări în afară de cele prevăzute 
de lege și știți ce a ieșit. 
DL. DIACONU:  Vă rog să nominalizați persoane care să participe la construcția 
regulamentului, sau la modificările regulamentului în conformitate cu Codul 
administrativ. Dl. Moșiu. 
DL. MOȘIU:  Îl propun pe dl. Orza, dacă dorește bineînțeles. 
DL. IDOLU:  Andra Bloțiu. 
DL. PRIMAR:  Nu trebuie să facem nimic acum. Cine dorește se implică, pentru că nu 
se ia hotărârea acum în consiliu. Implicați-vă vă rog să aducem regulamentul cât mai 
repede în accord cu noul Cod administrativ. 
DL. DIACONU:  În principiu cele trei persoane vor fi convocate la comisie, dar aceasta e 
deschisă pentru toată lumea. 
Vă mulțumesc. 
DL. PRIMAR:  Și eu vă mulțumesc, vă doresc o dupăamiază plăcută în continuare și 
bucurați-vă de orașul nostru frumos! 
 
 
 
 
 
 
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL, 
Viceprimar DAN DIACONU           Jr. CAIUS ȘULI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 


