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ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
MUNICIPIUL TIMISOARA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 

PROCES - VERBAL 
Incheiat azi  25.07.2019 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,  Lucian Taropa,  Marius Dugulescu, 

Adrian Lulciuc, Dan Idolu, Luminita Tundrea, Lorenzo Barabas; 
 Din partea executivului participa domnul primar NICOLAE ROBU, 

domnul viceprimar Dan Diaconu, domnul viceprimar Farkas Imre si p. 
secretar Caius Suli; 

 

 

Anexă 
                                                                                                                   La Dispoziţia nr.  
                                                                                                                  Din data 19.07.2019 

1. Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 
data de 15.07.2019. 

2. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Timișoara doamnei Doina Popa. 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Primăriei 
Municipiului Timișoara pe anul 2019. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și  aprobarea Organigramei și a 
Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Timișoara. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Statului de funcții 
pentru Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor  
Babeș, Timișoara. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a 
Statului de funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara. 



2 
 

7. Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de funcții, 
Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului 
Maghiar de Stat Csiky Gergely – Timișoara. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al Municipiului Timișoara. 

9. Proiect de hotărâre privind alocare numar cadastral pentru operațiunea de 
primă înscriere a terenului în suprafață de 14522 mp. din incinta Stației de 
Tratare a Apei Bega și diminuarea suprafeței imobilului cu nr. cadastral 5629 
, înscrisă în C.F. nr. 418336, C.F. vechi 134512, de la suprafața de 
140921mp. la suprafața de 126399mp. 

10. Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. Cadastral 405094, nr. 
Top. 8081/1/1, înscris în C.F. nr. 405094, C.F. 4358, Timișoara, cu suprafața 
de 4375  mp. situat în Timișoara str. Rudolf Walter nr. 1, în două loturi , 
Lotul 1 cu nr. Cadastral nou 447670 cu suprafața de 2467 mp. , teren situat în 
incinta Stației de Tratare a Apei Bega, Lotul 2 cu nr. Cadastral nou 447671 
cu suprafața de 1908 mp. , teren ce intră în componența străzii Rudolf Walter 
și este în afara incintei Stației de Tratare a Apei Bega. 

11. Proiect de hotărâre privind  apartamentarea imobilului situat   în Timișoara, 
str. Căpitan Damșescu nr. 26, înscris în C.F. nr. 435531 Timișoara (C.F.  
vechi nr. 8473), nr. Top. 16546. 

12. Proiect de hotărâre privind  retragerea dreptului de administrare a 
SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. asupra unor 
bunuri imobile din Timișoara, str. Take Ionescu nr.56 și nr.83. 

13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
253/07.05.2019 privind propunerea de schimbare a destinației imobilului din 
Timișoara, str. Martir Gogu Opre(fostă str. Vaslui) nr.24, înscris în Cartea 
Funciară nr. 423716 Timișoara, nr. Top 395/a/6 în vederea atribuirii în 
folosință gratuită către Fundația Timișoara  89 pentru o perioadă de 10 ani. 

14. Proiect  de hotărâre privind atribuirea spațiului din Timișoara, str. Dropiei 
nr.5, etaj PARTER, ap.SAD, pe o perioadă de 10 ani către Asociația Club 
Sportiv Daisho Ki Dojo. 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare  
practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în raport cu 
utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și 
transport a deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în 
baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și 
transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Proiectul ”TIPS - Ține 
pasul cu Școala”, Id.104981, contract de finanțare nr. 
POCU/74/6/18/104981, proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programului 
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POCU 2014-2020, în care Liceul Teoretic ”Vlad Țepeș” din Timișoara are 
intenția de a intra ca partener. 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul ” Bilanț real 
tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul  centralizat de 
alimentare cu energie termică al Municipiului Timișoara aferent anului 
2018”. 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației 
EUROCITIES pentru anul 2019. 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației 
LIKE pentru anul 2019. 

20. Proiect de hotărâre privind dezvoltarea, completarea și reconfigurarea 
sistemului de înștiințare – alarmare în situații de protecție civilă la nivelul 
municipiului Timișoara. 

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

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de prevenire și măsuri privind 
evitarea și reducerea cantităților de deșeuri abandonate pe domeniul public 
de pe raza Municipiului Timișoara. 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă 
Locuințe și funcțiuni complementare”, extravilan municipiul Timișoara, zona 
Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926, Timișoara. 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final, întocmit de Comisia 
de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de 
Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA și declanșarea 
unei noi proceduri de selecție. 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de 
selecţie, în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de 
Administrație la Piețe S.A. 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și 
funcționare ale serviciilor sociale de zi Centrul de consiliere pentru 
prevenirea și combaterea violenței în familie și Centrul de asistență destinat 
agresorilor. 

27. Adresa nr. SC2019 – 16847/04.07.2019 a doamnei Lengyel Luciana Dana 
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr. 774/20.12.2018 privind  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul din Timișoara, Bv. 3 August 1919 nr.9, ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite. 

28. Adresa nr. SC2019 -11345/09.05.2019 a numiților Dinu-Esanu Georgeta-
Monica,  Ciuhandu Gianina-Violeta, Ciuhandu George-Cristian,  Cojerean 
Corneliu, Cojerean Sorana-Maria, Georgescu-Aladgem Vida Anca, 
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Georgescu-Aladgem Dan-Nicolae, Berceanu Alexandra, Berceanu 
Alexandru, Bauplan SRL ( Asociația de Proprietari din Timișoara, Piața 
Plevnei, nr.4) privind solicitarea de reexaminare în vederea abrogării a 
Hotărârii Consiliului Local nr. 754/20.12.2018 privind majorarea în anul 
2019 a impozitului pe clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Str. PIATA 
PLEVNEI NR. 4, ca urmare a constatării stării tehnice neîngrijite. 

29. 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. 

 
 

  
ANEXĂ LA   PROIECTUL ORDINII DE ZI DIN DATA DE 25.07.2019 
 
1. Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 12, situat în 

imobilul din Timișoara, str. Iovan Sterja Popovici nr. 1, bloc E15/1, scara 
B, etaj II, conform dispozitivului Sentinței Civile nr. 2033/21.02.2019 a 
Judecătoriei Timișoara, definitivă la data de 07.05.2019. 

Cvorum – Majoritatea calificată de 2/3 din numărul consilierilor 
locali în funcție.(18 voturi). 

2. Proiect de hotărâre privind  operațiunea  de primă înscriere a suprafeței de 
11271 mp din imobilul înscris în  CF nr. 405735 Timișoara, în vederea 
înscrierii ulterioare, în cartea funciară a construcțiilor aferente Școlii 
Gimnaziale nr.26, Str. Ulmului. 

Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 
voturi) 

3. Proiect de hotărâre privind operațiunea de dezlipire a imobilului cu nr. 
Cad.429626 înscris în CF nr. 429626 Timișoara, în vederea reglementării 
situației juridice a Pieței Dacia. 

Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 
voturi) 

4. Proiect de hotărâre privind alocare număr cadastral nou și înscrierea în 
cartea funciară pentru suprafața de 1948 mp teren destinat Pieței Doina, 
cu diminuarea suprafețelor din CF nr. 26313/1/1/1/1). 

Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 
voturi) 
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5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 254/07.05.2019 privind aprobarea proiectului 
”Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale în 
Municipiul Timișoara, Traseu 5, Calea Bogdăneștilor ” și a cheltuielilor 
legate de proiect. 

Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 
voturi) 

6. Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. 
Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr.6, înscris în CF nr. 402743 
Timișoara cu nr. Top 5668, pentru desfășurarea procesului de învățământ 
al Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 arondată la Grădinița cu 
Program Prelungit nr.53. 

Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 
voturi) 

7. Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației 
terenului în suprafață de 47 mp, reprezentând calea de acces la spațiul 
situat la etajul 3 al clădirii internat 1 a Liceului Tehnologic Transporturi 
Auto, din Timișoara, str. Ardealului nr.1, în vederea atribuirii în folosință 
gratuită pentru  o perioadă de 5 ani, către Serviciul Public Comunitar 
Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Timiș din 
cadrul Instituției Prefectului Județul Timiș. 

Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 
voturi) 

8. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Judeţean 
Timiş a unor suprafeţe de terenuri:  din CF nr. 425270 Timişoara, nr. top. 
514/1 suprafaţa de 299 mp , din CF nr. 425792 Timişoara, nr. top. 514/2 
suprafaţa de 107 mp , din CF nr. 425852 Timişoara, nr. top. 516/2 
suprafaţa de 255 mp, din CF nr. 416908 Timişoara, nr. top. 538 suprafaţa 
de140 mp, din CF nr. 404791 Timişoara, nr. top. 141 suprafaţa de 287 
mp, aflate în perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean 
situate în Timişoara B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17. 

Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 
voturi) 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea părților contractante din 
Contractul de concesiune nr.1/L din 28.04.2014, încheiat între Municipiul 
Timișoara și S.C. Data Incorporated S.R.L. 

Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 
voturi) 
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10. Proiect de hotărâre privind  acordarea unor mandate speciale Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară ”Societatea Metropolitană de Transport 
Timișoara” pentru delegarea serviciului public de transporturi. 

Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 
voturi) 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii  
Consiliului Local nr. 229/23.04.2019  privind aprobarea cererii de 
finanțare pentru proiectul  ”Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa II” și a 
cheltuielilor aferente. 

Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 
voturi) 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii 
Consiliului Local nr. 230/23.04.2019 privind aprobarea proiectului  
”Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa II” și a cheltuielilor legate de proiect. 

Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 
voturi) 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului și a prețurilor de referință 
și de pornire în licitație a 768 mc. masă lemnoasă din fondul forestier 
proprietate publică a Municipiului Timișoara. 

Cvorum – Majoritatea absolută a consilierilor locali în funcție.(14 
voturi) 

 
 

Dl. DIACONU: Supun la vot Anexa la Ordinea de zi, ce cuprinde 13 puncte. 
17    Voturi pentru  
Supun la vot  Ordinea de zi. 
17  Voturi pentru  
 

PUNCTUL 1 AL ORDINEI DE ZI: 
Aprobarea Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Local din 
data de 15.07.2019. 
 
Dl. DIACONU: Supun la vot.  
18  Voturi pentru                
 

PUNCTUL 2 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al 
Municipiului Timișoara doamnei Doina Popa. 
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Dl. DIACONU: Supun la vot.  
17  Voturi pentru     
-1 vot impotriva            

 
PUNCTUL 3 AL ORDINEI DE ZI: 

 
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Primăriei 
Municipiului Timișoara pe anul 2019. 
 
Dl. DIACONU: Primul amendament. Se propune eliminarea valorii creditelor 
bugetare pentru anul 2019 de la capitolul 55.02.00 alin. 30.00.1.01 Dobânzi 
aferente dobânzii publice interne directe cu suma de 1,5 milioane lei, suplimentarea 
cu aceeași valoare a capitolului 67.02.05.03, diminuarea valorii creditelor bugetare 
pe anul 2019 de la capitolul 70.02.05.01 Alte bunuri și servicii cu suma de 200 mii 
lei diminuarea creditelor bugetare de la 70.02.50 Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 
cu suma de 100 mii, diminuarea valorii creditelor bugetare pentru anul 2019 de la 
70.02.50 Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale cu suma de 
300 mii și 70.02.50 Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale 
cu suma de 600 mii lei, suplimentarea cu suma de 1,2 milioane lei la capitolul 
70.02.06 Încălzit, iluminat și forță motrică.  
 
Supun la vot amendamentul.  

-14 Voturi pentru        
 

Al doilea amendament. Introducerea pe lista de investiții a poziției: Capitolul 
65.02.04  C -Dotări  independente și alte investiții- Spații modulare de învățământ 
pentru realizarea a 20 de săli de clasă pentru unități de învățământ din Municipiul 
Timișoara, Credite bugetare 1.520.000, credite de angajament 780.000 lei. 
Suplimentarea la 66.02.06 Sănătate –Spitale Dotări Spitalul Clinic De Urgență 
pentru copii Louis Țurcanu cu suma de 180.000 lei pentru achiziție Microscop 
Oftalmologic, Influențe: Credite bugetare 1.700.000, credite de angajament 
780.000 lei. Sumele necesare sunt disponibilizate de la următoarele capitole: 
Extindere Corp B - 500 mii lei, secțiile Chirurgie, prematuri și laborator 
pneumoftiziologie și reabilitare clădire existentă la Spitalul Clinic De Urgență 
pentru copii Louis Țurcanu, Str. I. Nemoianu – Dr. L. Gabor, colț cu str. Băila. 
Studiu topografic de acces aerian pentru realizare platformă de aterizare elicopter la  
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Spitalul Clinic De Urgență pentru copii Louis Țurcanu- 100 mii lei, Sala 
Polivalentă – 200 mii lei, Reabilitare clădiri istorice -200 mii lei, Studiu privind 
parametrii de calitate a mediului urban- 100 mii, Elaborare studii de urbanism ( 
PUZ, PUD )- 100 mii , Înnoirea flotei de tramvaie HCL 186/2016, HCL 475/2018, 
HCL 488/2017- 500 mii lei. 
Supun la vot amendamentul.  

-18  Voturi pentru         
  

Al treilea amendament. Includerea în Programul Dezvoltare 2019 - Proiecte cu 
finanțare din fonduri externe nerambursabile a proiectelor: Construcția și echiparea 
infrastructurii pentru educație timpurie antepreșcolară în Municipiul Timișoara –
Calea Bogdăneștilor, cod SMIS:129119 și el se referă la o redistribuire din partea 
SF și PT Construcția și echiparea infrastructurii pentru educație timpurie 
antepreșcolară în Municipiul Timișoara –Calea Bogdăneștilor cu influențe de - 
98,11 mii lei care se regăsește în finanțare pe lista de finanțare nerambursabilă, 
Proiecte cu finanțare nerambursabilă, la capitolul neeligibil, 97 mii lei și la bugetul 
local 1000 lei.  
Supun la vot amendamentul.  

-17  Voturi pentru    
 
Al patrulea amendament.  Redistribuiri de sume din Bugetul de venituri și 
cheltuieli de la Instituții publice de spectacole și concerte se transferă suma de 308 
mii lei: 
 270 mii lei Sport, Reparații curente, 38 mii lei Bunuri de natura obiectelor de 
inventar pentru bazele sportive.  
De asemenea din cap. 20.02 Reparații curente se transferă suma de 440 mii lei 
astfel: 330 mii lei Sport, Reparații curente, 110 mii lei Alte cheltuieli de bunuri și 
servicii. 
Cap. 67.02.03.06-Case de Cultură, subcap. Reparații curente- se transferă suma de 
339 mii lei la cap. 67.02.06-Servicii religioase, 20.30 –alte cheltuieli bunuri și 
servicii pentru finanțarea proiectelor inițiate de unitățile de cult.  
Se transferă suma de 146 mii lei la cap. 67.02.05.01-Sport la Bunuri de natura 
obiectelor de inventar pentru bazele sportive. 
Se transferă suma de 435 mii lei-Alte cheltuieli de bunuri și servicii pentru 
finanțarea de la bugetul local a proiectelor de activitate sportivă și pentru contracte 
service și întreținere utilaje –echipamente la baze sportive. Din cap. 70.02.50 –Alte 
servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale- Alte cheltuieli 
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bunuri și servicii se transferă suma de 200 mii lei la cap. 67.02.06-Servicii 
religioase, Alte cheltuieli bunuri și servicii.  
Iar în secțiunea de Dezvoltare, Obiectivul PT și Execuție Reabilitarea scenei de 
spectacole din Parcul Rozelor se transferă pe bugetul Lista de investiții a Casei de 
Cultură a Municipiului Timișoara cu valoarea de 564 mii lei din care credite de 
angajament 500 mii lei.  
 Supun la vot amendamentul.  

-18  Voturi pentru    
Supun la vot proiectul în întregime. 

-18  Voturi pentru                
 

PUNCTUL 4 AL ORDINEI DE ZI: 
 
Proiect de hotărâre privind modificarea și  aprobarea Organigramei și a 
Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului 
Timișoara. 
 
Dna. POPOVICI:  În documentația pe care am primit-o nu s-a atașat vechea 
organigramă, varianta inițială. Nu putem vedea efectiv toate modificările făcute. 
Am fi vrut să vedem pentru a compara, ce a fost și ce se dorește a fi.  
Dl. DIACONU: Organigrama veche e pe dite-ul primăriei. 
Dna. POPOVICI: Nu e normal să se pună și textul ce urmează a fi modificat?  În 
multe situații în care se propun modificări, nu se pune textul inițial. Putea să se 
pună și organigrama existentă. Apoi, un alt aspect e legat de depunerea unei 
solicitări din partea unui ONG Ordinul Arhitecților pentru o dezbatere publică cu 
privire la organigramă.  
Dl. PRIMAR: Am făcut cel puțin 8 modificări de organigramă și nu am dat-o pe 
cea veche, ea este pe site în permanență, ea nu face obiectul unei dezbateri publice, 
pentru că e apanajul executivului să se structureze așa cum crede de cuviință de 
aceea legiuitorul nu a încadrat tema asta în categoria celor care necesită dezbatere. 
Niciodată nu s-a făcut dezbatere pe această temă. Nu înțeleg de ce nu se poate 
colabora cu Ordinul Arhitecților, de ce nu se vine să se poarte o discuție ci se 
reacționează negativ? Cum își poate închipui că nu mai există funcția de verificare 
a conformității cu PUZ-URI, PUD-URI, PUG-UL? Asta nu înseamnă că trebuie să 
ai un  birou cu șef de birou pentru așa ceva. Avem Serviciul Certificări și 
Autorizări. Nu este evident c se certifică și conformitățile cu tot ce trebuie cu PUZ-
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URI, PUD-URI, PUG-UL? Organigrama e o structură generică, a face structuri 
multe și mărunte presupune înmulțirea șefilor și o restrângere a posibilității de a-i 
folosi pe angajați după necesități. Așa, le schimbi fișa postului dinamic și după 
nevoi, nu de fiecare dată când se simte nevoia să fie mai mulți care să se ocupe să 
zicem de conformități, să faci o modificare de organigramă. Modificările de 
organigramă trebuie să fie mai rare, acum Codul Administrativ ne ajută în privința 
asta. Într-o anumită măsură ne ajută că în mod normal ar trebui să fie autonomie, fă 
organigrama cum crezi de cuviință cu niște limitări ale costurilor pe care le 
comportă și fă performanță și să fii salarizat după performanțe. Că nu e greu să se 
facă indicatori de performanță dar astea sunt aspirații care nu știu dacă vreodată vor 
fi materializate în administrația publică românească. Îmi aduc aminte că la un 
moment dat dl. Orza a și spus că va vota organigrama fiindcă este dreptul 
aparatului de specialitate să se organizeze cum crede de cuviință pentru a funcționa 
mai bine. Nu pui pe cineva în chingi dar îi ceri performanță. Îi atârni de picioare tot 
felul de greutăți și îi ceri să scoată un timp de...pe suta de metri. Să judecăm 
lucrurile logic și legal.  
Dna. POPOVICI:  Sunt convinsă că aveți toate avizele necesare, inclusiv de la 
Agenția Funcționarilor publici și mă interesează cum s-a retransformat acest birou 
în cadrul Compartimentului nou denumit dacă persoanele abilitate în a da aceste 
avize sunt autorizate și sunt conform legii în vigoare care guvernează aceste 
autorizații.  
Dl. PRIMAR:  Evident, nu se concepe să fie altfel.  Nu e o schimbare de atribuții 
pe persoane, decât atât că se creează un cadru mai versatil mai flexbibil mai 
adaptabil nevoilor curente. Nevoile nu sunt aceleași, nu la fiecare schimbare de 
nevoi faci o schimbare de organigramă. În rest, nu se poate da o autorizație de 
construire fără a se respecta cerințele legii cu toate avizele, cu tot ce trebuie.  
Dna. CHINDRIȘ: Trebuie să dăm dovadă de transparență și nu cred că ar încurca 
desfășurarea activității primăriei dacă se acceptă organizarea unei dezbateri publice. 
Să lămurim pe toată lumea că situația este în regulă și nu se întâmălă nimic cu 
procesele de autorizare PUD, PUZ.  
Dl. PRIMAR: Oricine poate verifica orice vrea. Acum nu merg lucrurile bine de 
aceea schimbăm organigrama nu ca să ne aflăm în treabă. Vrem să asigurăm un 
cadru care să facă să meargă treaba mai bine. Toate aceste schimbări sunt expresii 
ale căutării de mai bine. Nu am creeat posturi de conducere mai multe. Sunt 
aranjate lucrurile pentru a le face să meargă mai bine. Pentru că în anumite părți nu 
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merge treaba. Unii oameni știu să facă anumite lucruri bine și nu știu să facă altele 
și ocupă structuri care nu se potrivesc, structura în sine nu e în regulă. Acum vizavi 
de existența a două direcții de Patrimoniu, nu e visul nostru să avem două direcții, a 
fost o măsură pe care am luat-o ca să progresăm cu aducerea la zi a evidenței 
patrimoniului pentru că aveam măsuri de la Curtea de Conturi că nu era în regulă. 
și nu făceau față erau copleșiți și am creeat două direcții care să se ocupe fiecare de 
jumătate de oraș. Măsura a fost bună dar nu e una care să fie de durată eternă. 
Odată ce lucrurile intră în normalitate firesc este să fie o singură direcție dar atunci 
când aceasta are de asigurat o gestiune normală, curentă a patrimoniului nu cu 
recuperarea unor lipsuri de evidență de rigoare de zeci de ani. În comunism nu s-a 
pus accent pe aceste lucruri, în anii de după, știți cum a fost și nu se știe din ce alte  
motive, lucrurile nu au fost bune în privința evidenței patrimoniului. Am vrut să 
facem ordine. Nu-și are rostul la modificarea organigramei o dezbatere.  
Dna. CHINDRIȘ: Putem să le acordăm 30 de minute să-i ascultăm. 
Dl. PRIMAR: E mai important să funcționeze orașul? Sau e mai important să 
facem gesturi formale?  Oricine poate fi lămurit asupra oricărui dubiu. Putem să 
lămurim lucrurile într-o discuție și să mergem înainte.  
Dna. CHINDRIȘ: E o organizație profesională. I-ați invitat la discuții?  
Dl. PRIMAR: N-am știut că nu-și dau seama din denumirea acestei structuri că se 
face în continuare certificarea conformităților. Am considerat că această denumire 
este clară. Am aici în vedere structuri care să funcționeze cât mai bine. Din păcate 
nu toată lumea gândește așa și acționează așa.  
Dl. ORZA: Da, așa e, eu am spus că e dreptul persoanei care a câștigat alegerile să 
pună în această organigramă viziunea sa asupra funcționării aparatului propriu, 
astfel încât el să ofere maximum de rezultate. Chiar dacă ai alte idei e o cutumă să 
acorzi primarului acest drept.  Existau temeri că biroul acela dispare complet și 
persoanele de acolo vor fi date afară. Aici nu apărea descrierea clară. Nu apărea pe 
dreptunghiuri cifra cu oamenii angajați la direcția respectivă. Trebuie să se știe 
lucrul acesta și opinia publică să știe că datorită legislației Direcția de Urbanism are 
o penurie de arhitecți. Pentru că nu le merge vechimea ca arhitecți și mulți ocolesc 
anunțurile de angajare. Din câte știu sunt doi sau trei arhitecți în toată direcția restul 
fiind de alte specializări. Poate era oportun ca noul serviciu comasându-se cu un 
birou să preia și denumirea legat de activitatea fostului birou în cadrul noii 
denumiri. Să nu pară că se dizolvă acel birou important.  
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Dl. PRIMAR:  Sigur că e important nu poți face nimic dacă nu e conform PUZ-
ului sau uneori se lucrează direct pe PUG. Rămân aceleași încadrări pentru tot 
personalul, nu punem pe nimeni mai jos evident fără șef de birou.  
Dl. ORZA: Să nu riscăm să fie contestat în instanță fiindcă nu se organizează 
dezbatere publică. 
Dl. ȘULI: Nu e un act normativ adoptarea organigramei.  
Dl. PRIMAR:  Nu are caracter de act normativ și de aceea nu se supune cerinței 
legale de dezbatere publică. Nu avem timp fiindcă uitați, avem 7 scaune libere, mai 
facem o ședință dacă trebuie,  nu ne putem strânge, nu putem reproșa nimănui că e 
în concediu. Să ne strângem măcar 14.  
Dl. DIACONU: Supun la vot.  
14  Voturi pentru     
1 vot împotrivă 
2 abțineri             
 
 

PUNCTUL 6 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de 
funcții pentru Casa de Cultură a Municipiului Timișoara 
 
DL. DIACONU:  -16 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 7 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  modificarea și aprobarea Statului de funcții, 
Organigramei și Regulamentului de Organizare și Funcționare al Teatrului Maghiar 
de Stat Csiky Gergely – Timișoara 
 
DL. DIACONU:  - 17 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 8 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al Municipiului Timișoara 
 
DL. DIACONU:  Deschid procedura de vot 
- 17 voturi pentru 
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     PUNCTUL 9 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind alocare numar cadastral pentru operațiunea de 
primă înscriere a terenului în suprafață de 14522 mp. din incinta Stației de 
Tratare a Apei Bega și diminuarea suprafeței imobilului cu nr. cadastral 5629 
, înscrisă în C.F. nr. 418336, C.F. vechi 134512, de la suprafața de 140921mp. 
la suprafața de 126399mp 
 
DL. DIACONU:  Deschid procedura de vot. 
-16 voturi pentru 
 -  1 abținere 
 

PUNCTUL 10 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului cu nr. Cadastral 405094, nr. 
Top. 8081/1/1, înscris în C.F. nr. 405094, C.F. 4358, Timișoara, cu suprafața de 
4375  mp. situat în Timișoara str. Rudolf Walter nr. 1, în două loturi , Lotul 1 
cu nr. Cadastral nou 447670 cu suprafața de 2467 mp. , teren situat în incinta 
Stației de Tratare a Apei Bega, Lotul 2 cu nr. Cadastral nou 447671 cu 
suprafața de 1908 mp., teren ce intră în componența străzii Rudolf Walter și 
este în afara incintei Stației de Tratare a Apei Bega 
 
DL. DIACONU:  Deschid procedura de vot. 

- 16 voturi pentru 
 

PUNCTUL 11 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind  apartamentarea imobilului situat   în Timișoara, 
str. Căpitan Damșescu nr. 26, înscris în C.F. nr. 435531 Timișoara (C.F.  vechi 
nr. 8473), nr. Top. 16546 
 

 
DL. DIACONU:  Deschid procedura de vot. 

- 17 voturi pentru 
 

PUNCTUL 12 AL ORDINEI ZI 
Proiect de hotărâre privind  retragerea dreptului de administrare a 
SOCIETĂȚII DE TRANSPORT PUBLIC TIMIȘOARA S.A. asupra unor 
bunuri imobile din Timișoara, str. Take Ionescu nr.56 și nr.83 
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DL. DIACONU: Există un amendament. Modificarea alin. 2 al art. 1 din proiectul 
de hotărâre astfel. Un nou text: preluarea cu titlu oneros a imobilizărilor corporale, 
bunurilor imobile reprezentate de investiții, modernizări efectuate la bunurile din 
doemniul public și privat al Municipiului Timișoara, aflate în administrarea STPT, 
bunuri imobile reprezentând investiții noi efectuate de societate, investiții în curs 
precum și a altor bunuri aflate în proprietatea STPT având ca destinație 
desfășurarea activității Muzeului de Transport Public Corneliu Miklosi din Bv. 
Take Ionescu 83 și 56-58. 
DL. PRIMAR:  În traducere liberă, textul este pur juridic, așa mai alambicat. 
RATT-ul la vremea respectivă, actualmente STPT a investit din venituri proprii la 
realizarea muzeului. Investiția nu este complet amortizată. Partea neamortizată va 
trebui să fie achitată și asta se prevede la alin. 2, în locul prevederii inițiale care 
reprezenta după părerea mea ceva abuziv și a intervenit fără știrea mea, chiar 
contrar cu ceea ce am cerut eu de la început. Deci valoarea neamortizată a 
investiției va fi plătită de municipiul Timișoara către STPT și asta se va regla pe 
bază de evaluare, expertiză, tot ce cere legea. Inclusiv se stabilește un acord de 
eșalonare a plății, evident.  
DL. DIACONU: Supun la vot amendamentul: 

-15 voturi pentru 
Supun la vot proiectul de hotărâre: 

-15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 13 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
253/07.05.2019 privind propunerea de schimbare a destinației imobilului din 
Timișoara, str. Martir Gogu Opre(fostă str. Vaslui) nr.24, înscris în Cartea Funciară 
nr. 423716 Timișoara, nr. Top 395/a/6 în vederea atribuirii în folosință gratuită 
către Fundația Timișoara  89 pentru o perioadă de 10 ani 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
16 voturi pentru 
 

PUNCTUL 14 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect  de hotărâre privind atribuirea spațiului din Timișoara, str. Dropiei nr.5, etaj 
PARTER, ap.SAD, pe o perioadă de 10 ani către Asociația Club Sportiv Daisho Ki 
Dojo 
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D-NA POPOVICI:  Aș dori să fac niște amendamente la această propunere. Cred 
că firma ce a făcut evaluarea spațiului a văzut nu știu ce palat în clădirea respectivă. 
Clădire este mult spus pentru că practice sunt niște stâlpi de susținere și un acoperiș 
și a fost evaluată la o chirie de 1000 de euro pe lună, adică 2 euro pe mp. Prin 
urmare aș dori să fac un amendament la punctul 2 al proiectului de hotărâre și să 
sune articolul în felul următor: 
”Se acordă prin atribuire directă contractul de închiriere către Asociația Club 
Sportiv Daisho Ki Dojo, la o chirie de 1 euro pe lună, adică aproximativ 500 de 
euro, la jumătate din evaluare.” 
Asta, făcând o paranteză, dacă ați fost curioși dragi colegi să vă uitați în metrialul 
prezentat de asociație, devizul necesar lucrărilor de reparații se ridică la suma de 
143.000 de euro. Asociația este dispusă să facă această investiție și plătește și o 
chirie, dar de 1 euro pe mp, nu de 2 euro pe mp. De asemenea, al doilea 
amendament pe care aș dori să îl fac este ca atribuirea să se facă pe o perioadă de 
15 ani, nu de 10, deoarece asociația este pe punctual de a aplica pentru obținerea de 
fonduri europene necesare dotării sălii. În această sală au acces și personae cu 
dizabilități care vor urma cursurile la asociație în mod gratuit. Pentru această 
situație au nevoie de dotare specială pe care o vor obține cu ajutorul fondurilor 
europene. 
DL. DIACONU:  Deschid sesiunea de vot pentru amendament: 

- 16 voturi pentru. 
Supun la vot proiectul în ansamblu: 

-16 voturi pentru 
 

PUNCTUL 15 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor de salubrizare  
practicate de către RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în raport cu 
utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și 
transport a deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a Județului Timiș, în 
baza Contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare și 
transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
DL. PRIMAR:  Fără aceste modificări se intră în mari dificultăți și în relația dintre 
Colterm și Retim. Se cumulează, și așa sunt destule, lucrări făcute și nefacturate și 
evident, pe cale de consecință neîncasate. Și știm ce nevoi are Colterm-ul de bani.  
DL. DIACONU: E de avertizat că dacă acest proiect cade a doua oară, stația de 
sortare se închide. Colterm-ul nu a mai facturat către Retim aceste servicii de 3 luni 
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de zile. Cu alte cuvinte, stația de sortare se închide și mai departe guoaiele rămân în 
afara stației de sortare.  
DL. PRIMAR:  Nu e de joacă cu lucrurile acestea, trebuie să înțelegem. Sunt niște 
schimbări de sistem, sunt treburi foarte dure în ceea ce privește sortarea deșeurilor 
și valorificarea lor. Dacă nu funcționează stația de sortare va fi un dezastru.  
DL. DIACONU:     
-15 voturi pentru 
 -  3 abțineri 
DL. PRIMAR:  V-am mai spus și altă dată, eu nu sunt de acord cu noul sistem. 
Cred că altfel se puteau rezolva lucrurile să ajungem să valorificăm mai bine 
deșeurile, dar el e instituit dincolo de voința noastră și atunci trebuie să facem să 
funcționeze cât mai bine. Mulțumesc că ați înțeles. 
 
 

PUNCTUL 16 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la Proiectul ”TIPS - Ține 
pasul cu Școala”, Id.104981, contract de finanțare nr. POCU/74/6/18/104981, 
proiect aprobat spre finanțare în cadrul Programului POCU 2014-2020, în 
care Liceul Teoretic ”Vlad Țepeș” din Timișoara are intenția de a intra ca 
partener 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 

-16 voturi pentru 
 

PUNCTUL 17 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației cu titlul ” Bilanț real 
tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul  centralizat de 
alimentare cu energie termică al Municipiului Timișoara aferent anului 2018” 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 

-16 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 18 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației 
EUROCITIES pentru anul 2019 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
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15 voturi pentru 
PUNCTUL 19 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării taxei de membru al Asociației 
LIKE pentru anul 2019 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 
15 voturi pentru, 1 abținere 
 

PUNCTUL 20 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind dezvoltarea, completarea și reconfigurarea 
sistemului de înștiințare – alarmare în situații de protecție civilă la nivelul 
municipiului Timișoara 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 

- 17 voturi pentru 
 

PUNCTUL 21 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent 
obiectivului de investiții ”Execuție fântână ornamentală – Piața Bălcescu 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot: 

-14 voturi pentru 
-  3 împotrivă 

 
PUNCTUL 22 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de prevenire și măsuri privind 
evitarea și reducerea cantităților de deșeuri abandonate pe domeniul public de 
pe raza Municipiului Timișoara 
 
DL. GRIGOROIU: Domnule președinte aș avea un amendament: la funcționarea 
punctelor de colectare de deșeuri, punctul 3: ”Fiecare cetățean are dreptul să 
depună gratuit cu aport voluntar următoarele cantități de deșeuri pe baza cărții de 
identitate.”Nu scrie că trebuie să ai buletin de Timișoara deci nu constrânge pe 
nimeni.  
DL. SANDU:  Scopul este să nu le depoziteze aiurea, să nu le arunce la colț de 
stradă.  
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DL. PRIMAR: Noi ne asumăm, știm că există și posibile efecte perverse ale 
acestei măsuri pe care o luăm noi, că nu mai știm ce să facem. Nu pot fi de acord cu 
prezentarea buletinului. Să vină și să depună acolo. Evident că ne dăm seama, că 
există riscul, la ce m-am referit, ca unii să nu-și mai pună în pubelă, în sac ci să 
pună în containerul acesta mare, să încerce să trișeze, raportează mai puțin către 
RETIM și restul, nu pune în stradă cum punea până acum ci punei aici în container. 
Ne asumăm pentru început acest risc îi vom pedepsi. Vom pune acolo sistem de 
supraveghere să vedem cum se întâmplă lucrurile, dar nu e în regulă să 
birocratizăm această măsură. Noi trebuie să fim mulțumiți, spunea și dl. consilier 
Sandu că nu mai apar depuneri în stradă. Nu știu ce s-a întâmplat, este o pervertire 
de mentalitate absolut incredibilă. Îmi scriu și oameni pe care nu îi cunosc și colegi 
din echipa pe care am constituit-o să ajute administrația, să supravegheze zonele, 
mă informează și Poliția Locală ce spun cei care sunt surprinși. ”Ce am făcut, nici 
nu am pus gunoi, am pus crengi” sau ”N-am pus gunoi, am pus o canapea”. Pentru 
ei e normal, în mintea lor e normal să pună în stradă așa ceva. Nici măcar nu 
conștientizează că face un rău. Trebuie să ducem și o muncă de educație, nu mi-a 
trecut prin cap că e nevoie, dar eu am ajuns la concluzia că e nevoie de așa ceva și 
vom începe o campanie cu ajutorul asociațiilor de proprietari să nu se mai întâmple 
așa ceva iar în ajutorarea lor venim cu aceste puncte de colectare. Nu trebuie să 
plătească nimic, merg acolo. Dacă pun în stradă, îi ardem cu amenzi și cred că nu o 
să îndrăznească să pună de prea multe ori. Trebuie un amendament care să lase 
liber, vii și pui în container. Nu legitimăm pe nimeni, să punem funcționari acolo să 
legitimeze?  
DL. CĂLDĂRARU: Va fi un superviser din partea societății de la 12-20 în toate 
cele 4 locații. Așa am citit și eu. 
DL. PRIMAR:  Noi vom pune o cameră de supraveghere. Ce face RETIM-ul, dacă 
dorește să pună supraveghetori, poate să pună, nu ne amestecăm. Noi plătim ceea 
ce se depune acolo.  
DL. DIMECA. Poate ar fi bine să se facă și o campanie locală de informare. În 
rampele clandestine să fie trecută rezoluția asta.  
DL. GRIGOROIU:  Propun eliminarea textului ”pe baza cărții de identitate”. 
DL. ORZA:  Data trecută v-am pomenit despre o experiență pe care am avut-o cu 
mulți ani în urmă, într-o vizită din Germania la un deponeu, unde te plimbai pe 
trotuarele lui pe acolo și pantofii rămâneau curați, fără niciun fir de praf și la un 
moment dat am văzut un platou unde oamenii aduceau diferite deșeuri și le puneau 
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în ordine: frunzele le puneau la compost, lemnul la lemn, sticla albă la sticla albă, 
sticlă verde la sticlă verde, sticla maro la sticla maro. Era o suprafață betonată fără 
niciun fel de pază, fără niciun fel de cameră de luat vederi și am fost foarte 
contrariat de ce am văzut acolo. Am întrebat pe responsabilul de acolo de ce vin 
oamenii în privat și aruncă gunoiul? Mi s-a răspuns că sunt oamenii care nu doresc 
să aibe contract cu societatea de salubrizare și le punem la dispoziție această 
posibilitate să vină să își arunce singuri gunoiul. Noi trebuie să realizăm că vom 
avea un risc aici. Știți foarte bine cum se reacționează la noi. Dacă un om vine și 
vede o plasă pe marginea drumului, a doua zi sunt încă zece plase cu gunoi lăsate 
pe marginea drumului. Deci dacă unul singur va pune lemn la sticlă, toți după el 
vor face chestia asta și locul acela va deveni el însuși un loc mizerabil. Există din 
punctul meu de vedere un mare risc cu procedura asta și cu ideea asta.  
DL. SANDU:  Sunt de acord cu tine, dar scopul este să dăm totuși timișorenilor 
posibilitatea de a face un lucru într-un mod legal, corect și organizat. Eu totuși plec 
de la premiza că majoritatea cetățenilor acestui oraș, în momentul în care are o 
posibilitate legală de a face ceva va prefera acea cale. Cât timp nu au alte 
alternative încearcă fiecare să se descurce. Exact asta facem, le dăm posibilitatea să 
își rezolve o problemă într-un mod civilizat.  
DL. ORZA: Asta sunt de acord, doar că e lozincă. Ideea e tehnic cum facem să 
evităm o bâtă bună la un car de oale, pentru că, repet, noi putem să ne imaginăm 
foarte frumos că totul acolo va fi frumos, dar nu va fi așa.  
DL. SANDU:  Într-un an va fi mai rău, la anul va fi mai bine și peste doi ani va fi 
și mai bine.  
DL. PRIMAR:  Nu va merge perfect, în mod categoric. Cred că suntem cu toții 
conștienți că nu are cum să meargă perfect, dar eu sunt convins că va fi mult mai 
bine și că dacă noi ducem și această campanie de educare a cetățenilor și eu cred că 
putem să rezolvăm problema. Chiar pe Bv. Eroilor am văzut că este ceva incredibil. 
În jurul fiecărui stâlp, în jurul fiecărui copac se găsesc depuneri. 
DL. ORZA:  Eu voiam doar să spun că am senzația că nu luăm toate măsurile de 
siguranță. Nu uitați că am avut curățenia asta de primăvară și de toamnă, care a fost 
scăpată de sub control și datorită acestei scăpări am avut gunoaie în tot orașul. Și 
ele au contribuit la chestia asta pentru că nu am știut să gestionăm corect 
campaniile respective. Și mă întreb, astea vom ști să le gestionăm dacă acum nu ne 
luăm toate măsurile de siguranță? 
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DL. PRIMAR:  Haideți să vedem și intervenim din mers, în funcție de necesități, 
că nu văd altă soluție. Nu putem veni cu o soluție infailibilă.  
DL. MOȘIU:  Domnilor, dar aveți altă soluție în afară de supraveghere, în afara 
unui personal de la RETIM? 
DL. ORZA:  Spre exemplu măsura aceea care a fost retrasă e important să rămână. 
DL. MOȘIU:  Discutăm de 20 de minute, dar există altă soluție? Care e altă soluție 
decât om și supravegheat?  
DL. ORZA:  Colegul nostru a retras un punct care era important să rămână, din 
punctul meu de vedere.  
DL. MOȘIU:  Și credeți că ținea cineva cont? Toți cei care au venit în Timișoara, 
să nu intrăm în polemica din ultima săptămână, îi educăm, mai mult ce putem face?  
DL. GRIGOROIU:  În Germania se legitimau cei care aruncau deșeurile? Plus că 
dacă le iei datele personale e politica GDPR, e mult mai complicat. 
DL. PRIMAR: Ce facem, că nu facem 24 din 24 de ore supraveghere. Închidem 
containerul? Punem lacăt? El vine când nu mai e niciun supraveghetor și pune în 
container. Dacă îl găsește închis pune lângă el. Eu cred că trebuie să lăsăm lucrurile 
să se desfășoare și să intervenim cu măsuri potrivite în funcție de cum decurg ele. 
Trebuie să lăsăm să meargă. Să știți că foarte mulți sunt prinși mai nou. Poliția 
Locală face comunicarea, le-am cerut să-mi comunice în fiecare zi câți sunt prinși 
și de polițiștii în civil și pe baza înregistrărilor video și să știți că sunt destul de 
mulți prinși. Se duce vestea ce a pățit cutare că a fost prins și se vor schimba 
mentalitățile.  
DL. PRIMAR: Amenda este 1000 de lei. Nu poate fi mai mult din pacate, dar cred 
ca nu e tot una sa platesti sau sa nu platesti aiurea 1000 de lei, mai ales pentru 
persoanele din categoria celor care fac asa ceva, ca nu-mi inchipui ca fac oameni cu 
venituri mari asta. 
DL. SANDU: Mai avem o problema legata si de constituirea acestui gunoi. Priviti 
in orice tomberon, in orice situatie, circa 20-25% din volumul gunoiului sunt peturi, 
care in toate tarile civilizate nu se duc la gunoi, ci se returneaza, pentru ca se 
plateste pentru ele atunci cand sunt achizitionate. Suma e foarte mica la noi. In 
Europa este aproximativ 25 de centi, diferit de la tara la tara, echivalentul unui leu. 
Ia sa plateasca fiecare cand cumpara un pet pentru suc 1 leu, sa vedem daca il mai 
arunca la gunoi sau il returneaza. 
DL. DIACONU: Supun la vot amendamentul domnului Grigoroiu.  
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DL. CALDARARU: Profit de faptul ca este dl. Director Olteanu aici si vreau sa il 
intreb, exista si posibilitatea ca un client care nu are posibilitatea sa isi duca 
canapeaua la acel container, sa sune la Retim si in schimbul unei plati sa mearga 
Retimul sa ii ridice acel propus de aruncat? Exista aceasta posibilitate, da. Domnul 
City Manager spune ca este posibil acest lucru.  
Amenzile sunt prea mici. 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 15 voturi pentru  
- 2 abtineri. 

Proiectul in ansamblu. Deschid sesiunea de vot.  
- 14 voturi pentru 
- 2 abtineri  

 
PUNCTUL 23 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zonă 
Locuințe și funcțiuni complementare”, extravilan municipiul Timișoara, zona 
Metro II, județul Timiș, CF nr. 430926, Timișoara. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 16 voturi pentru 
 
 

PUNCTUL 24 AL ORDINEI DE ZI 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final, întocmit de Comisia 
de selecție, în vederea ocupării posturilor vacante din cadrul Consiliului de 
Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA și declanșarea 
unei noi proceduri de selecție. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 15 voturi pentru 
 
 
 

PUNCTUL 25 AL ORDINEI DE ZI 
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Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului întocmit de Comisia de 
selecţie, în vederea ocupării postului vacant din cadrul Consiliului de 
Administrație la Piețe S.A. 
 

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

 
PUNCTUL 26 AL ORDINEI DE ZI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentelor de organizare și 
funcționare ale serviciilor sociale de zi Centrul de consiliere pentru prevenirea 
și combaterea violenței în familie și Centrul de asistență destinat agresorilor. 
 

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

 
PUNCTUL 27 AL ORDINEI DE ZI 

Adresa nr. SC2019 – 16847/04.07.2019 a doamnei Lengyel Luciana Dana 
privind plângerea prealabilă formulată împotriva Hotărârii Consiliului Local 
nr. 774/20.12.2018 privind  majorarea în anul 2019 a impozitului pe clădiri 
pentru imobilul din Timișoara, Bv. 3 August 1919 nr.9, ca urmare a 
constatării stării tehnice neîngrijite. 
 

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

 
PUNCTUL 28 AL ORDINEI DE ZI 

Adresa nr. SC2019 -11345/09.05.2019 a numiților Dinu-Esanu Georgeta-
Monica,  Ciuhandu Gianina-Violeta, Ciuhandu George-Cristian,  Cojerean 
Corneliu, Cojerean Sorana-Maria, Georgescu-Aladgem Vida Anca, 
Georgescu-Aladgem Dan-Nicolae, Berceanu Alexandra, Berceanu Alexandru, 
Bauplan SRL ( Asociația de Proprietari din Timișoara, Piața Plevnei, nr.4) 
privind solicitarea de reexaminare în vederea abrogării a Hotărârii Consiliului 
Local nr. 754/20.12.2018 privind majorarea în anul 2019 a impozitului pe 
clădiri pentru imobilul situat în Timișoara, Str. PIATA PLEVNEI NR. 4, ca 
urmare a constatării stării tehnice neîngrijite. 
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DL. DIACONU: Am luat la cunostinta. 
 

PUNCTUL 2 AL ANEXEI 
Proiect de hotărâre privind  operațiunea  de primă înscriere a suprafeței de 
11271 mp din imobilul înscris în  CF nr. 405735 Timișoara, în vederea 
înscrierii ulterioare, în cartea funciară a construcțiilor aferente Școlii 
Gimnaziale nr.26, Str. Ulmului. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 15 voturi pentru 
 

PUNCTUL 3 AL ANEXEI 
Proiect de hotărâre privind operațiunea de dezlipire a imobilului cu nr. 
Cad.429626 înscris în CF nr. 429626 Timișoara, în vederea reglementării 
situației juridice a Pieței Dacia. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 15 voturi pentru 
 
 

 PUNCTUL 4 AL ANEXEI 
Proiect de hotărâre privind alocare număr cadastral nou și înscrierea în 
cartea funciară pentru suprafața de 1948 mp teren destinat Pieței Doina, cu 
diminuarea suprafețelor din CF nr. 26313/1/1/1/1). 
 

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

 

PUNCTUL 5 AL ANEXEI 
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 254/07.05.2019 privind aprobarea proiectului ”Reabilitarea liniilor 
de tramvai și modernizarea tramelor stradale în Municipiul Timișoara, 
Traseu 5, Calea Bogdăneștilor ” și a cheltuielilor legate de proiect. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 16 voturi pentru 
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PUNCTUL 6 AL ANEXEI 

Proiect de hotărâre privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. 
Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr.6, înscris în CF nr. 402743 Timișoara cu 
nr. Top 5668, pentru desfășurarea procesului de învățământ al Grădiniței cu 
Program Prelungit nr.16 arondată la Grădinița cu Program Prelungit nr.53. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 16 voturi pentru 
 

PUNCTUL 7 AL ANEXEI 
Proiect de hotărâre privind propunerea de schimbare a destinației terenului în 
suprafață de 47 mp, reprezentând calea de acces la spațiul situat la etajul 3 al 
clădirii internat 1 a Liceului Tehnologic Transporturi Auto, din Timișoara, 
str. Ardealului nr.1, în vederea atribuirii în folosință gratuită pentru  o 
perioadă de 5 ani, către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de 
Conducere și Înmatricularea Vehiculelor Timiș din cadrul Instituției 
Prefectului Județul Timiș. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot.  

- 18 voturi pentru 
 

PUNCTUL 1 AL ANEXEI 
Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului nr. 12, situat în imobilul 
din Timișoara, str. Iovan Sterja Popovici nr. 1, bloc E15/1, scara B, etaj II, 
conform dispozitivului Sentinței Civile nr. 2033/21.02.2019 a Judecătoriei 
Timișoara, definitivă la data de 07.05.2019. 
 

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

 

PUNCTUL 8 AL ANEXEI 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Consiliul Judeţean 
Timiş a unor suprafeţe de terenuri:  din CF nr. 425270 Timişoara, nr. top. 
514/1 suprafaţa de 299 mp , din CF nr. 425792 Timişoara, nr. top. 514/2 
suprafaţa de 107 mp , din CF nr. 425852 Timişoara, nr. top. 516/2 suprafaţa 
de 255 mp, din CF nr. 416908 Timişoara, nr. top. 538 suprafaţa de140 mp, din 
CF nr. 404791 Timişoara, nr. top. 141 suprafaţa de 287 mp, aflate în 
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perimetrul Palatului Administrativ al Consiliului Judeţean situate în 
Timişoara B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17. 

 
DL. PRIMAR: Pentru ca n-am avut timp sa discutam nici cu colegii liberali si de 
la PMP si UDMR, dar va explic tuturor evident, am avut o discutie cu domnul 
Presedinte al Consiliului Judetean si eu inteleg nevoile institutiilor publice 
indiferent de culoarea politica vremelnica a unora sau a altora si ceea ce ni s-a 
solicitat de catre Consiliul Judetean eu zic ca reprezinta normalitatea si prin urmare 
va rog sa votati darea in administrare catre Consiliul Judetean a terenului din jururl 
Palatului Administrativ. Nu cred ca e normala situatia actuala.  
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 18 voturi pentru 
 

PUNCTUL 9 AL ANEXEI 
Proiect de hotărâre privind modificarea părților contractante din Contractul 
de concesiune nr.1/L din 28.04.2014, încheiat între Municipiul Timișoara și 
S.C. Data Incorporated S.R.L. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 16 voturi pentru 
 

PUNCTUL 10 AL ANEXEI 
Proiect de hotărâre privind  acordarea unor mandate speciale Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ”Societatea Metropolitană de Transport 
Timișoara” pentru delegarea serviciului public de transporturi. 
 
DL. DIACONU: Amendamentul pe care il fac este urmatorul: articolul 1 se 
completeaza cu o un nou alineat. Alineatul 2 va avea urmatorul continut: „asociatia 
Societatea Metropolitană de Transport Timișoara va intocmi si prezenta un raport 
de activitate lunar cu cele intreprinse in baza prezentei hotarari”. 
   Deschid sesiunea de vot.  

- 16 voturi pentru  
   Proiectul in ansamblu.  

- 18 voturi pentru 
 

PUNCTUL 11 AL ANEXEI 
Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii  Consiliului 
Local nr. 229/23.04.2019  privind aprobarea cererii de finanțare pentru 
proiectul  ”Înnoirea flotei de tramvaie – Etapa II” și a cheltuielilor aferente. 
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DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 
- 18 voturi pentru 

 
PUNCTUL 12 AL ANEXEI 

Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Local nr. 230/23.04.2019 privind aprobarea proiectului  ”Înnoirea flotei de 
tramvaie – Etapa II” și a cheltuielilor legate de proiect. 
 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 18 voturi pentru 
 

 
PUNCTUL 13 AL ANEXEI 

Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului și a prețurilor de referință și 
de pornire în licitație a 768 mc. masă lemnoasă din fondul forestier proprietate 
publică a Municipiului Timișoara. 

 
DL. DIACONU: Deschid sesiunea de vot. 

- 17 voturi pentru 
Daca aveti interpelari. 
 
DL. ORZA: Am o intrebare. Am primit diverse e-mailuri si m-au abordat diversi 
legat de ce s-a intamplat la baza de antrenament. Sunt suparati parintii, pentru ca s-
a luat, s-au deconectat de la reteaua de apa si canalizare vestiarele tinerilor care fac 
acolo sport, fotbal si legat de proiectul de hotarare cu sala de sport si trebuia dat 
acolo un teren liber de sarcini si acum inteleg ca nu mai au acolo vestiarele, nu mai 
sunt conectate la apa si canal si exista o suparare in randul parintilor. Mai sunt si 
ceva stalpi care s-au deconectat de la sistemul de iluminat si de asta am vrut sa 
intreb ce se intampla acolo si care e planul.  
DL. PRIMAR: Pentru Municipiul Timisoara prioritara este construirea salii 
polivalente si noi am hotarat in Consiliul Local casarea a tot ce era de casat si 
terenul se elibereaza de obiecte pentru a putea fi predat ca amplasament in vederea 
proiectarii. La CNI nu incepe nimeni sa aloce macar bani pana nu are garantia ca 
are un teren care e liber de orice, abea atunci se delibereaza daca sa se dea bani sau 
sa nu se dea bani pentru prima etapa, SF.  
  Noi am desfiintat, asa cum ati spus, tot ce este in jur, probabil ca si maine se mai 
lucreaza, raman doar portile si in privinta vestiarelor, portile care nu incurca, ele 
intr-o ora pot fi date jos evident, deci in momentul in care sunt doar portile nu e 
nici o problema. Vestiarele sunt mutate in vecinatate unde vor fi din nou racordate 
la apa si curent pana cand se va mai putea face sport acolo. In continuare nimeni nu 
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e deranjat daca se fac antrenamente, daca se joaca acolo, insa fara nocturna, pentru 
ca totul asa cum am spus s-a desfiintat sau e pe cale sa fie desfiintat. Numai si 
numai portile raman. Si acea tribuna este sparta sau in corce caz va fi demolata, eu 
n-am fost zilele acestea pe teren sa vad dar am fost asigurat ca pe parcursul acestei 
saptamani toate interventiile vor fi finalizate. Deci, in curand vor fi vestiarele 
utilizabile, cu alimentare cu curent si apa si terenul poate fi folosit fara nici o 
problema si la ora actuala si va putea fi folosit in continuare cat timp nu deranjaza 
CNI-ul, dar va mai dau o veste buna, n-am vorbit despre asta pana acum.  
  Ni s-a aprobat in cadrul unui program national de construire de baze sportive, 
construirea unei baza sportive de fotbal pe unul din terenurile din zona respectiva, 
mai bine zis, cum se vine de pe Liviu Rebreanu pe acel drum provizoriu de 
prelungire a Bulevardului Sudului pe dreapta, unde am facut o defrisare masiva la 
un moment,dar cu ploile care au fost acum sunt din nou buruieni de 2 metri, dar 
acum sunt numai buruieni, inainte erau si tot felul de vegetatie spontana si se va 
construi in acest an, asa sunt promisiunile pe care le-am primit, o baza de 
antrenament cu vestiare cu tot ce trebuie, una moderna si cu 500 de locuri parca 
erau pe niste tribune, deci va fi ceva frumos acolo.  
  Vedeti ce democrati suntem noi. Va lasam sa vorbiti chiar daca regulamentar nu 
ati avea ce sa vorbiti. Bine. E dreptul dvs. sa nu fiti de acord cu noi. Noi 
consideram si va inchipuiti daca as face un sondaj in randul timisorenilor, ca a 
construi o sala polivalenta de 16000 de locuri acolo este mai prioritar decat a face 
ceea ce se poate face si in alte parti si iata pana cand nu se va mai putea lucra pe 
aceste terenuri va fi gata cealalta baza de care v-am vorbit mai moderna decat ce 
avem noi acum. Acum avem niste containere acolo, vom avea o baza sportiva 
frumoasa. Eu am vorbit cu Gica Popescu si m-a asigurat ca va fi ceva frumos si 
cred ca Gica Popescu stie ce inseamna ceva frumos pentru fotbal.  
   Asta este. Nu putem fi toti de acord in orice. Nu trebuie sa ne suparam unii pe 
altii. Mergem inainte cu pareri diferite. Nu distrugem, cream in plus. O sa vedeti. 
Voi face publice proiectele in domeniul acesta si le incepem cat de curand. Mult 
mai putin decat ne va aduce venituri. Haideti sa o avem. Eu vreau sa va multumesc 
pentru prezenta. 
  DL. CALDARARU: Numai putin. In ceea ce priveste un teren. Este vorba de 
terenul CFR. Stim ca pamantul este al nostru, dar iarba pana si gazonul nu este si 
cladirile. Putem face ceva cu cei de la CFR? 
 DL. PRIMAR: Nu putem, pentru ca e dat in aceste conditii. Cata vreme exista 
constructiile au dreptul de folosinta. 
Nu putem face nimic. Stiti ca am incercat, unele din primele lucruri pe care le-am 
incercat dupa ce am devenit Primar in 2012-2013, a fost si sa intram in posesia 
stadionului fost CFR, ma durea sufletul in ce stare a ajuns si cu efort minim acolo 
rapid am fi putut a facem stadion frumos, nu cu foarte multe locuri, dar frumos, ne-
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ar fi prins bine. Daca ei ar fi fost dispusi la un parteneriat, dar nu au fost, atunci 
sigur o asociere se poate face, dar nu putem sa o facem imperativ. 
Ministerul Transporturilor prin Compania Nationala CFR. 
DL. DIACONU: Multumesc pentru prezenta! 
DL. PRIMAR: Inca o data si eu va multumesc tuturor! 
 

 

 

       PRESEDINTE                   P.SECRETAR 

Viceprimar DAN DIACONU                           CAIUS SULI 


