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 La dezbaterea publica desfasurata in data de 11.02.2015 in Sala de 
Consiliu a Primariei Municipiului Timisoara, au participat reprezentanti ai 
Directiilor de specialitate din cadrul Primariei Timisoara, mass-media locale, 
reprezentanti ai unor institutii, cetateni. La intalnire au participat 
aproximativ 40 de personae si s-a desfasurat pe parcursul a doua ore, cu 
incepere de la ora 15. 
 
 
 ORDINEA DE ZI 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al 
Municipiului Timisoara pe anul 2015. 

 
Domnul Primar Nicolae Robu prezinta cateva date sintetice: 

 
-bugetul total general al Timisoarei este de 1.299.848.510 lei, adica 
294.463.110 de milioane de euro; 
- din suma totala, putin peste 1 miliard de lei reprezinta bugetul local, restul 
pana la aproape 1,3 miliarde de lei vin de la institutiile din subordine si din 
imprumuturi; 
- bugetul local a fost impartit pe doua sectiuni: Dezvoltare si Functionare; 
- sanatatea primeste aproape 24 de milioane de lei numai din bugetul local; 
- pentru educatie se acorda aproximativ 9 milioane de lei din bugetul local; 
- parcuri si spatii verzi- 9,7 milioane de lei din bugetul orasului pe anul 2015 
sunt alocati acestui domeniu; 
- cultura si religie- aproape 25 de milioane de lei pentru Capitolul 
Cultura,recreere si religie din bugetul Timisoarei in 2015; 
- sport- se aloca 13 milioane de lei; 
- locuinte- inca 1,5 milioane de lei. Capitolul Locuinte, servicii si dezvoltare 
publica beneficiaza de 12, 9 milioane de lei in total, doar din bugetul local; 
- la Capitolul Alimentari cu apa si amenajari hidrotehnice se aloca aproape 
1,4 milioane de lei din bugetul local; 
- la Transport se acorda  aproximativ 84 milioane de lei; 
- 11 milioane de lei pentru Drumuri si Poduri, iar pentru Strazi sunt alocati 
46,1 milioane de lei. 
 
 Dl. Nicolae Olaru, presedine F.A.L.T.: sustine ca este necesara 
imbunatatirea sonorizarii Salii de Consiliu. Alte probleme punctuale 



subliniate de dl. Olaru sunt legate de reabilitarea sistemului de termoficare al 
orasului, precum si de contorizare. 
 Dl Primar Nicolae Robu mentioneaza ca este necesara contorizarea 
orizontala, si spera ca aceasta va fi realizata prin fonduri europene  
 
 Dl. Olaru Ion, presedintele consiliului de cartier Plopi, a cerut 
reabilitarea trotuarelor din cartier, iar dl.primar Nicolae Robu a dat asigurari 
ca din primavera se vor “starta” lucrarile la trotuare. 
 
 Dl. consilier Simion Mosiu a dorit sa stie care este bugetul pentru 
parcarile supraterane din zona centrala, dar si cum va fi reabilitata fatada 
Operei, mai exact daca se va pastra aspectul actual. 
 Dl. Primar Nicolae Robu a raspuns ca nu sunt prevazuti bani pentru 
parcarile supraterane, dar daca se va rezolva problema terenului, se va fave o 
rectificare de buget. Fatada Operei va fi reabilitata pe aspectul de acum. 
 
 Dl. consilier Stefan Sandu a cerut trecerea parcarilor in buget cu 
sume simbolice, pana la finalizarea litigiului cu Bega Group. De asemenea, 
dl.consiler a mai precizat ca “suma de 35 milioane de lei pe an pentru 
subventiile acordate R.A.T.T. este extrem de mare, ar veni circa 230 de lei 
pentru fiecare locuitor al orasului. Ar trebui sa facem niste studii privind 
transportul in comun” 
 Dl. Primar Nicolae Robu a comentat ca “ e vorba de mentalitate, dar 
este si o chestiune de stare a sistemului de transport in comun. Avem 
autobuze bune, troleibuze bune, dar la capitolul tramvaie stam foarte slab, de 
aceea ne straduim sa le schimbam”. 
 
 D-na consilier Ramona Olteanu, legat de candidatura Timisoarei la 
titlu de Capitala Culturala Europeana, a spus ca “ aruncam bani pe muzicanti 
in Parcul Rozelor, pe chermeze, festivaluri. Timisoara nu e un sat, astea sunt 
evenimente specifice mediului rural, cu ce iesim in fata ca mare oras?” D-na 
consilier a propus ca bugetul Casei de Cultura sa nu fie aprobat vineri si 
agenda de evenimente sa fie modificata.  
 Dl. Primar nu a fost de acord cu propunerea d-nei Olteanu. D-na 
consilier a spus ca circa 100 de evenimente sunt finantate de la bugetul local 
si a cerut note de fundamentare pentru toate proiectele incluse pe lista de 
finantare. 
 
 Dl. Savu Vasile, pensionar, a sesizat punctual urmatoarele: 
reabilitarea carosabilului intre Hotel Arizona si Calea Martirilor, 



semaforizare la intersectia strazii Musicescu si Calea Martirilor, prelungirea 
liniei de troleibus nr. 15 pana la iesirea din oras pe C. Martirilor, masuri 
impotriva parcarii autoturismelor perpendicular pe trotuar, precum si marirea 
numarului de curse a Expresului 3. 
 Dl. Primar Nicolae Robu a raspuns ca se vor rezolva majoritatea 
problemelor sesizate 
 
 D-na consilier Romanita Jumanca a sesizat ca niciunde in bugetul 
de 240 de milioane de euro nu se regasesc bani pentru interventii la 
Observatorul Astronomic, care a devenit un adevarat focar de infectie. 
 Dl. Primar Nicolae Robu a spus ca “Observatorul Astronomic este al 
Academiei Romane, care nu are capacitatea sa se ocupe de el. De la nivelul 
Academiei Romane nu se pot lua inca masuri”. 
 
 Dl. consilier Bogdan Herzog a dorit sa stie daca lucrarile la pasajele 
Jiul si Popa Sapca vor incepe in acest an.  
 Dl. Primar Nicolae Robu a raspuns ca “pasajul Popa Sapca va fi 
largit in acest an, in scurt timp vom incepe lucrarile. Pasajul Jiul nu va intra 
in lucru anul acesta, pentru ca pe de oparte e greu sa sustinem din venituri 
proprii doua obiective grele, dar nici nu ar face fata orasul daca am bloca 
ambele zone”. Dl. primar a mai spus si ca este absolut necesara construirea 
unui nou pod peste Bega.  
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