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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

MUNICIPIUL TIMIŞOARA 

                        DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL 

                       SERVICIUL ADMINISTRAȚIE LOCALĂ 

                       SC2020 – 5235 /  28.02.2020 

___________________________________________________________________                                                                        

 

MINUTA 

DEZBATERII PUBLICE 

  DIN DATA DE 24.02.2020 REFERITOARE LA PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI ȘI 
CHELTUIELI AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA PE ANUL 2020 

 

La dezbaterea publică desfăşurată în data de 24.02.2020 în Sala de Consiliu a 
Primăriei Municipiului Timişoara, au participat, din partea Executivului Primăriei, domnul 
Primar Nicolae Robu şi domnul Viceprimar Dan Diaconu. Din partea Direcţiei Economice a 
participat doamna Steliana Stanciu, Director - Direcţia Economică, iar din partea Direcției de 
Dezvoltare au fost prezente: doamna Gabriela Bica - Șef Serviciu Monitorizare, 
Implementare Proiecte, precum și consilieri din partea celor două direcții. Au participat, de 
asemenea,  consilieri locali, preşedinţi ai unor consilii consultative de cartier, reprezentanţi 
ai societăţii civile, ai unor instituţii,  ai mass-mediei, cetăţeni. 

La întâlnirea care s-a desfăşurat pe parcursul a două ore și jumătate au participat 
aproximativ  50 de persoane.  

 

DL.PRIMAR: În deschiderea dezbaterii, face o prezentare privind câteva aspecte generale 
legate de bugetul pe anul 2020, cu referire la obiectivele cele mai importante  care urmează 
să fie susținute. Orientarea este axată și în acest an pe modernizarea orașului, a infrastructurii 
sale de toate tipurile: de mobilitate, pentru educație, sănătate, cultură, sport, spații verzi. Se 
intervine pe toate aceste coordonate în două moduri: prin bani care sunt alocați cu titlu de 
bani pe Secțiunea de Dezvoltare, pentru ceea ce înseamnă proiecte și reparații capitale. Din 
Secțiunea Funcționare se realizează o mulțime de modernizări infrastructurale cu titlul de 
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reparații. Modernizările făcute sunt susținute atât din bugetul de dezvoltare cât și din cel de 
funcționare. 

Bugetul consolidat  - 2.370.352.222 lei – este cel mai mare buget pe care l-a avut municipiul 
Timișoara.  

Secțiunea de Funcționare cuprinde din acești bani 1.666.335.302 lei; 

Secțiunea de Dezvoltare, strict pe bugetul local,  cuprinde 385.340.140 lei; 

Proiectele cu finanțare europeană nerambursabile totalizează 318.676.780 lei. 

Sunt depuse 70 de proiecte pe fonduri europene nerambursabile în valoare de 500.000.000 
lei. S-a prevăzut în bugetul pe 2020 doar suma de 2.568.530 lei, iar cu sumele  existente la 
unități subordonate, 318.676.780 lei. 

Din bugetul consolidat, pe bugetul local, există un total de 1.466.040.154 lei. 

Pe credite interne există 193.613.000 lei, fiind vorba despre  creditul de refinanțare aprobat în 
Consiliul Local și pentru care s-a semnat contractul de creditare. Pe fonduri externe 
nerambursabile - 341.000 lei. Pe activități finanțate integral din venituri proprii, la 
Învățământ sunt 42.053.400 lei. La cap. Cultură, recreere și religie există 4.817.708 lei. 

La Sănătate – venituri proprii integral – 663.486.960 lei. 

Secțiunea de Funcționare cuprinde: 795.614.064 lei pe sursa A – bugetul local, 193.613.000 
lei – sursa C, creditul de refinanțare, 46.664.608 lei – sursa E – Activități finanțate integral 
din venituri proprii, pentru Învățământ, cultură, recreere și religie și 630.443.630 lei pe sursa 
F – cheltuieli pentru sănătate, integral din venituri proprii. 

La secțiunea Dezvoltare – sursa A – 367.857.560 lei; 

Cap.E – Învățământ – 26.000 lei; 

             -Cultură, recreeere și religie – 180.500 lei; 

Sursa F – Sănătate, integral venituri proprii: 17.276.080 lei; 

Pe fonduri europene, în secțiunea A: 302.568.530 lei; 

Pe sănătate: 341.000 lei; 

Sursa E: 206.500 lei. 

Obiective existente pe Dezvoltare: 

          CAP. Educație:  

- Extindere și reabilitare imobil situat pe V.Alecsandri nr.1; 
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- Reabilitare fațadă și înlocuire tâmplărie exterioară la corp clădire Primărie, B-dul 
C.D.Loga nr.1; 

- Reabilitare clădiri istorice, lucrări exterioare de reabilitare, Liceul N.Lenau, B-dul 
Ghe. Lazăr; 

- Reabilitare clădiri istorice; 
- Reabilitare sală sport la Școala Gen.nr.18; 
- Extindere școală în regim P+2E, Școala Gen.nr.16; 
- Reabilitare termică prin montare termosistem la Școala Gen.nr.25; 
- Reabilitare termică prin montare termosistem la Școala Gen.nr.2; 
- Realizare mansardă la corpurile existente în regim P+1E și P+2E la Școala Gen.nr.25; 
- Construire corp P+1E la Școala  Gimnazială nr.13; 
- Construire sală de sport la Școala Gen.nr.25; 
- Modernizare terase circulabile existente, montare termosistem la fațade și extindere pe 

orizontală cu corpuri construcție D și E în regim D+P+2E la Școala Gimnazială nr.30; 
- Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 20 săli de clasă pentru unități de 

învățământ; 
- Mansardare școală P+1E pentru amenajarea a 4 săli de clasă la Liceul Vlad Țepeș; 
- Reabilitare corp clădire internat aparținând Liceului H.Coandă; 
- Reabilitare fațade și învelitoare Colegiul I.C.Brătianu; 
- Construire corp 2 la Liceul N.Lenau pentru Școala Gimnazială N.Lenau; 
- Reabilitare corp clădire școală la Liceul de Arte Plastice; 
- PT+Execuție –Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și 

instalații la Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară; 
- Creșterea eficienței energetice prin reabilitare termică construcții și instalații la 

Colegiul Tehnic H.Coandă; 
- Extindere corp clădire școală la Colegiul Tehnic Regele Ferdinand; 
- Spații modulare de învățământ pentru realizarea a 6 săli clasă pe amplasamentul 

Liceului Waldorf, etc. 
 
 
CAP. SĂNĂTATE: 

- Stație de epurare ape uzate, rețele de canalizare de incintă și lucrări rutiere de incintă 
la Spitalul V.Babeș; 

- Modernizare stație de abur la Spitalul V.Babeș; 
- PT+Execuție, Extindere Spital Municipal de Urgență; 
- Extindere corp B și reabilitare clădire existentă la Spitalul L.Țurcanu; 
- Extindere și modernizare ansamblu construit existent la Spitalul V.Babeș; 
- Dotări la Spitalul L.Țurcanu; 
- Dotări la Spitalul Municipal; 
- Dotări la Spitalul V.Babeș, etc. 
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CAP. CULTURĂ: 
- Refuncționalizarea clădirilor ce aparțin Palatului Culturii, Operei și teatrelor; 
- Reabilitare și refuncționalizare imobil Filarmonica Banatul; 
- Refuncționalizare imobil pentru Centrul Cultural „Turnul de apă” Iosefin; 
- Refuncționalizare clădire din funcțiunea de spital de dermatologie în clădire cu 

funcțiunea de spațiu multicultural; 
- Reabilitarea celor 8 cinematografe; 
- Sala Polivalentă „Politehnica”; 
- Complex sportiv zona Lipovei,  Calea Șagului, Calea Buziașului, etc. 

 
CAP.INTREȚINERE PARCURI, ZONE VERZI, BAZE SPORTIVE ȘI DE 
AGREMENT: 

- Modernizarea Parcului Cetății; 
- Achiziție tomograf pentru evaluarea sănătății arborilor; 
- Lucrări la spații verzi care se desfășoară pe Secțiunea de Funcționare; 
- Alimentări cu apă, fântâni forate și ornamentale, etc. 

 
CAP. ILUMINAT PUBLIC: 

- Lucrări de extindere iluminat public în Parcul Botanic, în parcare Calea Buziașului, 
Calea Aradului, str.Drubeta, etc. 
 
CAP.SALUBRITATE ȘI GESTIUNEA DEȘEURILOR: 

- Retehnologizare și modernizare stație de sortare deșeuri; 
- Lucrări de retehnologizare rețea primară termoficare; 
- Lucrări de retehnologizare gospodărie de combustibil CET Sud pentru utilizarea de 

combustibil alternativ biomasă, etc. 
 
CAP.TRANSPORT ÎN COMUN: 

- Lucrări de energoalimentare a stațiilor de încărcare, rețea de alimentare locală și 
platformă de garare pentru autobuzele electrice; 

- Amenajarea rețelei urbane de piste de biciclete, etapa a II-a; 
- Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramelor stradale, B-dul Cetății și 

Calea Stan Vidrighin; 
- Linie nouă de tramvai: Solventul – Gara de Nord; 
- Parcare pe B-dul Take Ionescu; 
- Achiziție autobuze de capacitate mică; 
- Înnoirea flotei de tramvaie; 
- Achiziție stații de transport public; 
- Achiziție autobuze hibride, etc. 
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CAP. DRUMURI ȘI PODURI: 

- Reabilitare Podul Eroilor, Ștefan cel Mare; 
- Construire  Pod peste Bega – str.Jiul; 
- Reabilitare Pod Iuliu Maniu; 
- Construcție pasaj Solventul; 
- Modernizare B-dul Sudului; 
- Modernizare str.G.Alexandrescu, tronson C.Torontalului-C.Aradului; 
- Extindere la 4 benzi str.Mareșal C-tin Prezan –Venus; 
- Modernizarea străzilor din piatră cubică; 
- Extindere la 4 benzi str.Pictor Zaicu – Demetriade, etc. 

D-NA IULIA MUREȘAN – C.C.C.PLOPI-KUNCZ – În calitate de reprezentanți ai 
părinților elevilor de la Liceul Shakespeare semnalează necesitatea efectuării unor lucrări 
foarte urgente solicitate de mai mulți ani: refacerea toaletelor  și a terenului de sport de la  
corpul C al liceului. 

DL.PRIMAR -  Face asigurarea că lucrurile pot fi puse la punct pe bugetul de funcționare. 

D-NA MUREȘAN - În calitate de secretară a C.C.C.Plopi-Kuncz, semnalează lipsa 
trotuarelor în cartierul Plopi precum și existența unor băi nefuncționale la Școala Generală 
nr.4. Dorește să știe dacă  titlul de Capitală Culturală  Europeană este valabil doar pentru 
zonele centrale sau dacă acesta este valabil în egală măsură și pentru cartierele din Timișoara. 

DL.PRIMAR – Menționează existența unui proiect vast pentru cartierul Kuncz, anul acesta 
urmînd a fi pus în execuție. Titlul de Captitală Europeană este un titlu al orașului, în care se 
desfășoară evenimente culturale în spații închise, dar, cea mai mare parte a evenimentelor se 
desfășoară în aer liber, pentru accesibilitatea cetățenilor. Sunt zece centre culturale care sunt 
distribuite în cartiere,  putând fi, astfel, oferită o viață culturală fiecărui cartier. Exemplu - 
Zilele Cartierului. Urmează și dotarea cartierului, în curând, cu camerele video solicitate. 

D-NA ANA POPA: În calitate de reprezentantă a proprietarilor de pe strada Ștefan Szony, 
ridică problema posibilității închiderii străzii amintite, ca urmare a existenței unui proces pe 
rol. 

DL.PRIMAR – Întrucât este necesară  parcurgerea etapelor  licitației, apreciază ca nefiind 
foarte mari șansele amenajării străzii pe parcursul anului 2020. Urmează licitația pentru 
studiul de fezabilitate, apoi licitația pentru proiectul tehnic cu detalii de execuție și execuția 
propriu-zisă. Există posibilitatea intrării pe teren aproximativ în luna septembrie. 

DL.TIBERIU NEGREI – PREȘEDINTE AL SINDICATULUI LIBER AL 
SALARIAȚILOR DIN PRIMĂRIE – Face referire la includerea în Proiectul bugetului de 
venituri și cheltuieli a sumelor necesare acordării drepturilor câștigate în instanța de judecată, 
atașând în acest sens, patru adrese.  
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DL.PRIMAR – Aduce la cunoștință faptul că există banii prevăzuți, pe cheltuieli de 
personal, iar plățile urmează să fie efectuate gradual,  cît mai repede. 

DL. RĂZVAN ANTON: Pune în discuție strada de legătură între Calea Șagului și strada 
Grădinii, arătând că strada, pe lungimea ei de 200-300 m are trotuar doar pe 50 m și un 
singur stâlp de iluminat.  Zona a devenit o sursă de poluare, fiind tranzitată de mașini. 

DL.PRIMAR – Face promisiunea că  se va interveni acolo urgent. Problema iluminatului nu 
a fost rezolvată deoarece s-au cheltuit toți banii dedicați pentru extensii, rămânînd bani doar 
pentru mentenanță. 

DL.DANIEL ȚUCU – ASOCIAȚIA PATRONALĂ „HORETIM” TIMIȘOARA – 
Ridică problema taxei hoteliere și a utilizării ei. Consideră că taxa ar trebui să fie repartizată 
strict pentru activități turistice și de promovare a orașului. Recomandă colectarea ei într-un 
cont separat și folosirea acesteia exclusiv pentru promovarea turismului. Fondurile trebuie 
administrate în mod eficient și transparent. Recomandă consultarea mediului privat cu privire 
la strategia de promovare a orașului, regândirea unei strategii de revitalizare a orașului. 
Propune construirea unei baze de agrement, în genul celei din Oradea sau din Mako, având în 
vedere că o parte a populației din Timișoara își petrece finalurile de săptămână la Oradea sau 
la Mako, fapt ce dezavantajează mult industria ospitalității. Atrage atenția privitor la 
existența unei strategii comune de promovare a oportunităților turistice locale, astfel încât să 
poată fi atras un flux de turiști din Serbia. 

DL.PRIMAR – Apreciază turismul ca fiind o temă foarte importantă prin prisma viitoarei 
calități a orașului de Capitală Culturală a Culturii, taxa hotelieră nefiind deloc împovărătoare. 
În privința unui  aqua-park, s-a avut în vedere crearea acestuia în Timișoara. Nefiind eligibil 
pe fonduri europene și neavînd statut de stațiune, nu se pot primi bani europeni pentru acest 
obiectiv. Oradea a primit 7 milioane euro pentru aqua-park-ul pe care l-a făcut pentru că zona 
respectivă avea statut de stațiune. Se poate veni cu idei, cu propuneri de promovare în Serbia. 
Se impune necesitatea dezvoltării turismului cultural, comercial, pentru sănătate. 

DL.OLARIU PETRU – PREȘEDINTE -  FEDERAȚIA ASOCIAȚIILOR DE 
LOCATARI TIMIȘOARA – Solicită, în numele asociațiilor de locatari/proprietari din zona 
Kiriac, introducerea la obiectivul 67.02.05.03. – Întreținere grădini , parcuri, zone verzi, baze 
sportive, lit.C – dotări independente și alte investiții, lit.C - cheltuieli pentru elaborarea 
studiilor de prefezabilitate, la rubrica „studii de fezabilitate privind investiția, exproprierea și 
amenajarea spațiului verde de pe strada Kiriac”, următoarea completare: „și amenajarea unei 
parcări subterane”. Face această solicitare întrucât prin desființarea garajelor aproximativ 100 
de mașini nu vor mai avea unde să parcheze.     

DL.PRIMAR – Arată că în zona respectivă se vor face exproprieri, pentru a transforma zone 
construibile în spații verzi. Se va face o amenajare în care va crește și numărul locurilor de 
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parcare și se va extinde locul de joacă și de relaxare, în acel careu. Între blocuri, unde va fi 
posibil, se vor face amenajări. 

DL. LUCIAN MUGUR SERDEAN – Face o comparație între bugetul Timișoarei și cel al 
Clujului, apreciind că bugetul Timișoarei, de 70 de pagini, este un secret, în timp ce proiectul 
Clujului, care cuprinde aprox.1000 de pagini, este mult mai detaliat în fiecare aspect. Dorește 
să afle de ce este nevoie să se facă credite de angajament pentru proiectele de dezvoltare, 
având în vedere faptul că bugetul este cel mai mare din istoria orașului. Întreabă unde s-au 
inclus reparațiile trotuarelor. 

DL.PRIMAR – Explică faptul  că se justifică acest lucru, atâta timp cât se dorește să se dea 
drumul unei mulțimi de proiecte de care orașul are nevoie, din care, unele vor avansa mai 
rapid, altele mai lent, posibil ca unele să intre în blocaje, conform experienței, dar nu se poate 
ști dinainte cum va evolua fiecare. Se dă drumul la mai multe proiecte odată, iar pentru a le 
putea susține, unele au bani efectiv, altele mergând pe credite de angajament. Nu s-a rămas la 
noi cu excedente bugetare și nu există  proiecte eșuate. În continuare, arată, referitor la 
trotuare, că este mult de lucru la acest capitol, la cele din centru, unde se lucrează, dar sunt și 
multe trotuare în cartiere, care sunt în stare proastă și care intră în reparație. Ele se 
amenajează pe banii de reparații, generic vorbind, reparațiile nu se regăsesc în „Reparații 
trotuare, str….”.În momentul în care există proiect, lucrare de investiție sau de reparație 
capitală, se asigură poziție bugetară distinctă. Face asigurarea că se va lucra masiv la 
trotuare. Referitor la numărul de locuri în creșe, întrucât  este deficitar, menționează că s-a 
dublat acest număr de locuri, existînd în derulare proiecte de construire pe fonduri europene 
și pe bugetul local.  

DL.ANTON BUCIUMAN – Își exprimă nemulțumirea legată de lucrările privind  rețeaua 
de apă-canal din zona Plopi-Sud și solicită deblocarea situației existente. 

DL.PRIMAR – Menționează că în zona respectivă a existat o afacere imobiliară mare în 
care s-au alocat bani și se dorește să se aloce pentru a crește valoarea, pe bani publici. Acum 
8 ani s-a stopat acolo  alocarea banilor. În prezent, prioritate au cetățenii orașului, unde 
aceștia trăiesc acum, și nu creșterea valorii unor terenuri aflate în proprietatea unui afacerist. 
Problema acelei zone urmează să fie rezolvată. 

DL.DOMINIC SAMUEL FRITZ – ALIANȚA U.S.R.-PLUS – Nu este de acord cu 
formatul în care a fost publicat Proiectul de hotărâre, scanat, PDF, întrucât nu pot fi analizate 
datele în mod corespunzător. Pe partea de venituri, arată faptul că în ultimii ani nu s-a reușit 
să se obțină veniturile propuse în buget. De exemplu, în anul 2019 s-au încasat 15 milioane 
de lei din amenzi și din alte sancțiuni aplicate, potrivit dispozițiilor legale. Pentru anul 
următor se propune o sumă de 20 milioane lei. Întreabă cum se explică aceste creșteri 
spectaculoase de venituri. Referitor la investiții, face constatarea că, în ultimii patru ani, nu s-
a reușit să se cheltuie banii propuși pe partea de lucrări noi și lucrări în continuare. Dorește să 
afle, dacă anul trecut s-au cheltuit doar 41 milioane de lei, din suma propusă, de 118 milioane 
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lei, cum se va reuși anul acesta, cînd s-a propus de șase ori mai mult, respectiv 235 milioane 
de lei. Se regăsesc aceleași proiecte nerealizate din anii trecuți, ex.: Blv.Sudului, 
str.G.Alexandrescu, fântânile. Consideră că proiectul de buget reprezintă doar un document 
al nerealizărilor din anii trecuți și un document al eșecului din administrația prezentă. 

DL.PRIMAR – Răspunde problemelor ridicate, arătând că, în momentul conceperii unui 
buget, pentru ca să nu  rămână  bani necheltuiți, trebuie plecat la drum cu un portofoliu larg 
de proiecte, aceasta fiind și explicația creditelor bugetare, ca să se poată acoperi acest 
portofoliu. Se întîmplă ca într-un an unele proiecte să avanseze până aproape de etapa în care 
consumă mulți bani, dar să nu ajungă efectiv și la întocmirea de situații de lucrări, facturări și 
efectuare a plăților propriu-zise. În acest caz, se regăsesc plățile în anul imediat următor. 
Exemplu: podul Dragalina. Cu cât sunt mai mari nerealizările financiare dintr-un an, cu atât 
sunt mai mari în anul următor, în ipoteza în care realizările fizice au avansat, în anul în care 
realizările financiare au fost reduse. Dacă s-ar porni la drum cu un portofoliu de proiecte a 
căror  valoare să fie „x”, cât suntem siguri că se va  cheltui, în mod cert, la sfârșitul anului, se 
constată că se rămâne cu o mulțime de bani necheltuiți, pentru că unele lucări pe care s-a 
mizat s-au împotmolit sau au mers mai lent și astfel, se rămâne cu bani necheltuiți, din lipsă 
de proiecte în mișcare. Anul trecut au fost foarte puțini bani absorbiți pe fonduri europene, 
fiind un an de tranziție. 

DL.SIMION MOȘIU – CONSILIER LOCAL – În concluzie, face observația  că  bugetul 
este  prognozat, Timișoara fiind un magnet pentru tinerii din zonă. Baza este reprezentată de  
investițiile în derulare, în acest an urmând să vină zeci de mii de tineri care se vor stabili în 
Timișoara și  al căror aport va fi esențial pentru acest  buget. 

 

 

SECRETAR GENERAL 

CAIUS ȘULI 
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                                                                                                    Camelia Crișan 

 


