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 La dezbaterea publica desfasurata in data de 28.01.2016 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. Din partea Consiliului Local al 
Municipiului Timisoara au fost prezenti d-nii consilieri: Dan Diaconu 
(viceprimar), Petrica Folica, Radu Dimeca, Alfred Simonis, Elena Wolf, 
Simion Mosiu, Nistor Geana, Dorel Boglut, Vasile Vesa, Adrian Orza, 
Bogdan Herzog, Dan Idolu, Ioan Mateescu, Ovidiu Ciuhandu. La intalnire 
au participat aproximativ 30 de persoane si s-a desfasurat pe parcursul a 
doua ore, cu incepere de la ora 14. 
 
 
 ORDINEA DE ZI 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al 
Municipiului Timisoara pe anul 2016. 

 
Domnul Primar Nicolae Robu prezinta cateva date sintetice: 
 
- “Bugetul in ansambul sau este de sub 300 milioane de euro, de 

circa 280 milioane euro. Anul trecut am avut 294 de milioane de 
euro, drept urmare vorbim despre cifre comparabile. Punem accent 
pe cheltuielile de capital, pe investitii. Am incheiat anul 2015 cu 
rezultate exceptionale, reusind sa nu ratam niciun proiect dintre 
cele 35 pe care le-am avut in implementare pe fonduri europene, 
deci o rata de succes de suta la suta, pe care nu o are nimeni la un 
numar atat de mare de proiecte. Rata de absorbtie este de asemenea 
mai mare decat oriunde in Romania, 95,34% iar pe bani de la 
bugetul local am sustinut un numar urias de proiecte de mare 
impact pentru populatie. Cel mai mare accent il punem pe 
Sanatate.” 

- In procente, banii sunt impartiti astfel: cheltuieli de capital- 
22,97%, rambursari de credite- 6%, cheltuieli de personal- 25.04%, 
cheltuieli cu bunuri si servicii- 25,65%, dobanzi- 2,11%, subventii- 
6,23%, transferuri catre alte unitati ale administratiei publice- 
2,79%, proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile-  
5, 14%, asistenta sociala- 2,73%, alte cheltuiel- 1,37%. 



- Printre cele mai importante investitii in acest an la Timisoara se 
numara finalizarea noului corp de cladire de la Spitalul de Copii si 
largirea pasajelor Popa Sapca si Jiul. 

 
Dl. consilier Herzog a reprosat executivului primariei faptul ca 
bugetul a fost facut public mult prea tarziu si urmeaza sa ajunga in 
discutia Comisiei de buget a Consiliului Local abia luni, cu o zi 
inainte de plenul in care proiectul va fi supus la vot. 
 
Dl. Valea Mihai, inginer, a dorit sa stie daca s-ar putea face parcari 
supraetajate in cartiere. 
 
Dl.Primar, a mentionat ca singura parcare aflata in plan pentru acest 
an fiind, momentan, cea din Badea Cartan. 
“Pentru cartiere avem proiecte de locuri de parcare in toate cartierele. 
Ele se deruleaza in programul de intretinere a trotuarelor si parcarilor. 
Toate spatiile dintre blocuri sunt asa cum le stim. Se impun peste tot 
amenajari. Locuri de parcare, trotuare de acces si de traversare, spatii 
verzi civilizate. Ca sa putem face asta, vom continua Campania de 
demolare a garajelor.” 
“Parteneriat public-privat, cautam pentru parcarile mari. Am vrut sa 
facem o parcare subterana si supraterana vis-à-vis  de magazinul Bega 
si nu a venit nimeni si apoi terenul a fost pierdut.” 
 
D-na Campan Monica- a intrebat de ce nu a primit locuinta de la 
primarie. 
 
Dl. consilier Dan Idolu, a propus ca functionarii primariei sa publice 
pe site-ul institutiei notele de fundamentare pentru investitiile din 
buget. 
“La anexa 5, de exemplu, as dori sa ne puneti pe site, referate si 
modul de evaluare a obiectivului de investitii in vederea procedurii de 
achizitie.” 
 
Dl.Primar a fost deschis la aceasta propunere. 
 
Dl. Olaru Ion, presedinte al C.C.C. Plopi si Kuncs, are urmatoarele 
obiectiuni: autobuzul 22 nu merge pana in cartierul Plopi si doreste ca 
la discutii sa participe si seful RATT, Ioan Goia, care refuza sa 
prelungeasca traseul mijloacelor de transport in comun. O alta 



problema este ca hidrantii din oras nu sunt intretinuti, precum si 
mutarea unui transformator de la Mosnita Noua. 
 
Dl. consilier Orza: “In trecut, inainte de a discuta bugetul propriu-zis, 
il discutam cu consiliile de cartier. Imi pare rau ca am renuntat la acest 
lucru. Eu vin cu o chestiune constructiva, sa reluam aceasta relatie cu 
consiliile de cartier. 
 
Dl. Buciuman Nicolae Anton, cartier Plopi Sud, a mentionat ca 
primaria nu amenajeaza utilitati pe un teren din cartier, practic in 
camp, langa care are si el teren. 
 
Dl.Primar a raspuns ca primaria nu poate face investitii pe un teren 
plin de buruieni pentru a creste valoarea proprietatilor locuitorilor. 
 
Dl. consilier Alfred Simonis  a dorit sa stie daca sunt alocati bani 
pentru constructia de locuinte sociale si de ce este nevoie de studiu de 
fezabilitate pentru ingroparea liniilor de cale ferata, in conditiile in 
care nu exista acceptul Ministerului Transporturilor pentru o astfel de 
operatiune. 
 
D-na Zonte Stefana, cartier Plopi Sud, a dorit sa stie de ce in buget 
nu apar investitiile la trotuare. 
 
Dl. consilier Bogdan Herzog a mentionat ca luni, la ora 14, este 
programata sedinta Comisiei de buget a Consiliului Local Timisoara 
si vor veni cu propuneri de amendamente. De asemenea, i-a invitat la 
sedinta si pe presedintii de consilii de cartiere. 
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