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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 23 martie 2009, în Sala de Consiliu a Primăriei 
Municipiului Timişoara, au participat, domnul viceprimar  Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin 
Grindeanu, reprezentanţi ai Direcţiei Economice, doamna Smaranda Haracicu, director executiv al Direcţiei 
Economice, doamna Steliana Stanciu, sef serviciu la Serviciul Buget, doamna Carmen Doroghi, Serviciul 
Dezvoltare Integrare Europeana, domnul Vasile Ciupa-director Directia de Mediu, directori ai direcţiilor din 
primărie şi reprezentanţi ai Direcţiei Comunicare, reprezentanţi ai unor ONG, mass-media locală, cetăţeni. 
La dezbatere au participat circa 80 de persoane. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul a aproximativ două 
ore, începând cu ora 16.  
 
Ordinea de zi 
 
Dezbatere pe marginea proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara. 

 
 

 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Valeriu Iocşa,  Direcţia Comunicare: face citeva precizari in ideea desfasurarii in condiţii optime a 
dezbaterii si da citire unor puncte din Procedura pentru aplicarea prevederilor Legii 52; 
Da cuvintul domnului viceprimar  Sorin Grindeanu. 
Sorin Grindeanu –viceprimar: ,Buna ziua ! Vreau sa va spun citeva chestiuni pe scurt, legate de modul in 
care  a fost gindit acest buget. 
Am incercat ca bugetul in ceea ce propunem noi acum pe anul 2009 sa poata sa finanteze toate lucrarile in 
continuare pe care noi ni le-am demarat in anii trecuti. Ca suma bugetul pe anul 2009  este aproximativ la fel 
cu cel de pe anul 2008, sigur in valoare daca am transforma in euro este  mai mic.(devalorizarea) 
In mod cert vom avea in decursul anului 2009 mai multe rectificari, ar fi o premiera in ultimii ani ca 
rectificarile pe care le vom face sa fie negative, fata de ceea ce ne-am propus noi. 
Am invitat azi si sunt prezenti in sala cam toti directorii directiilor din primarie, in primul rind directorii ai 
acelor directii care sunt ”mari consumatoare” de la buget. 
Directia de drumuri desi pe ea a lovit-o cel mai mult criza anul asta, directia edilitara, de mediu si 
patrimoniu. Sunt cele 4 mari directii ca si sume prevazute in buget. 
Vreau sa va spun ca in comisii, ca sa va informez dinainte si maine sigur va exista un amendament legat de 
buget: 
- ca o parte din finantarea pe care CL o face clubului  Poli sa mearga la obiectivul de  investitii Parcul 
Copiilor. 
Acest amendament se va supune maine in plenul CL, va fi pozitie aparte daca va trece in bugetul directiei de 
mediu, mai ales ca, justificarea e cit se poate de simpla, domnul viceprimar Orza o sa va spuna mai multe, 
dar din cele 9 milioane prevazute in a ajuta noi CL clubul Poli, prin contract, noi ne putem angaja in acest 
moment  la a finanta sa spunem 4,5 milioane lei noi mai ales ca  noi judecam aceasta finantare  in functie de 
performante. Noi  am platit performanta pe anul trecut, faptul ca au ajuns in cupele europene si platim 
inclusiv jumatate,dar performanta SE JUDECA IN IUNIE. 
Tocmai de aceea amendamentul  se va discuta maine. Investitia pe Parcul Copiilor sa se faca cu acei bani. E 
cea mai rapida. Toate celelate cu asocieri implica alte chestiuni, fonduri europene timp…….Exista un 
SF…..care noi l-am aprobat in CL….. 
Adrian Orza –viceprimar : Buna ziua. Eu n-as intra in detalii … vreau sa fac o referire legata de puterea de 
cumparare a bugetului local. Practic euro fiind mai scump desi in valori nominale avem aproape aceeasi 
suma ca anul trecut, puterea bugetului local e redusa  cu rata devalorizarii. Ca sa va faceti o idee, directiile 
primariei vin in fata executivului cu nevoia lor de dezvoltare, de investitie……Am fost obligati sa taiem cam 
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4000 de miliarde lei vechi ca sa ne putem inchide. Aici nu-i ca la bugetul de stat, ca lucram cu deficit 
……..la noi cit sunt veniturile atit putem cheltui. 
S-a mers pe continuarea lucrarilor care s-au inceput si evident asta era prima obligativitate …..care deriva din 
lege…..apoi lucrarile in continuare. Evident generarea unor  alte SF  si proiecte care sa ne permita 
continuitate pe anul viitor. Astea sunt elementele care au stat si stau la baza unui buget. 
Un buget nu va multumi pe toata lumea si cind zic toata lumea, ma refer la proiectia lui in societatea pe care 
o deserveste acest buget. Cei care iubesc mai mult sportul…..cei cu spatiile verzi…..cei cu drumurile, oricum 
vor fi  fara satisfactie …..la ce sume presupune acest segment ….Ideea este ca niciodata n-o sa fie toata 
lumea multumita. Totusi s-a lucrat foarte serios……buget, investitii…ca sa le puna cap la cap…..Sa speram 
ca in Timisoara criza nu va produce diminuari de buget…..firmele au angajati…daca firmele 
disponibilizeaza, cotele defalcate din impozitul pe venit aferente nu mai intra la bugetul local. La venituri 
proprii asta e o resursa importanta…….La noi e ok ca nu exista somaj….lumea produce…..aceste impozite. 
Smaranda Haracicu- director executiv al Direcţiei Economice :As dori sa va prezint bugetul consolidat al 
unitatii administrativ teritoriale a municipiului Timisoara  si anume acesta se ridica la  valoarea de 874004,37 
mii lei. Se compune din  bugetul local in suma de 718.147 mii lei reprezentind 82,17% din total buget 
consolidat. 
Bugetul institutiilor publice finantate  integral din venituri proprii 21.128,91 mii lei, un procent de 2,42% din 
total buget consolidat. Bugetul fondurilor externe nerambursabile 6836,94 mii lei, reprezentind 0,78% din 
bugetul consolidat. 
Venituri si cheltuieli evidentiate in afara bugetului  local 44.141,13 mii lei, un procent de 5,05% din total 
buget consolidat si bugetul imprumuturilor interne si externe  83.750 mii lei reprezentind 9,58% din total 
buget consolidat. 
Ma voi axa in special pe bugetul local,aici sunt principalele surse ale  bugetului consolidat .Care se compune 
din venituri curente, impozite pe venit, profit si cistiguri din capital impozite si taxe pe proprietate, bunuri si 
servicii, alte impozite  si taxe fiscale, vinzari de bunuri si servicii, venituri din capital si subventii. 
Pondere a acestora in total venituri –cea mai mare sunt veniturile curente, 95%,din capital aprox.3% 
subventiile 2%. 
Ponderea in venituri curente o reprezinta impozitul pe venit, profit si cistiguri din capital ….49% 
Impozite si taxe pe proprietate 15%. 
Impozite si taxe pe bunuri si servicii 28% 
Alte impozite si taxe fiscale…1% 
Venituri din proprietate 4% 
Vinzari de bunuri si servicii ..3%. 
Detalierea  cheltuielilor pe capitole bugetare  se prezinta astfel : 
Invatamint am alocat  199.564,95 mii lei  
Transporturi 103.727 ,16 mii lei 
Locuinte si servicii 97647,65 mii lei 
Cultura 80.870 mii lei 
Combustibil si energie 62.978 mii lei 
Autoritati executive 42.247,86 mii lei 
Asigurari si asistenta sociala 40929 mii lei 
Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 30579 mii lei 
Servicii publice generale 22526 mii lei  
Protectia mediului 16394 mii lei 
Ordine publica si siguranta nationala13157 mii lei 
Sanatate 7197 mii lei 
Agricultura 326,41 mii lei 
Ponderea in total cheltuieli: 
199564 mii lei …..adica invatamintul. Pentru ca aici avem alocate si cheltuielile privind salarizarea……. 
Aceste cheltuieli sunt asigurate prin transferul de la bugetul de stat…..din sume defalcate din TVA …… 
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Detalierea cheltuielilor pe articole: 
Cheltuielile de personal reprezinta 229264,62  mii lei 
Cheltuielile materiale       191209,95 mii lei 
Cheltuielile de capital      145067,20 mii lei  
Subventiile     65156 mii lei  
Rambursarile de credite 31915 mii lei 
Dobinzile                       30579,95 mii lei 
Asistentra sociala          22996 mii lei 
Alte cheltuieli               1957,68 mii lei 
Urmeaza o prezentare……..cheltuieli bugetare  
Total cheltuieli la invatamint 199564 mii lei din care cheltuielile de personal 155043 mii lei, acestea sunt 
asigurate de la bugetul de stat prin transferuri sume defalcate din TVA. 
Cheltuielile materiale 31130,16 mii lei 
Asistentra sociala       6423,49 mii lei  
Cheltuielile de capital      6010,71 mii lei 
Alte cheltuieli               957,59 mii lei  
In administratia municipalitatii se afla 55 de gradinite, 34 de licee, colegii si grupuri scolare si 23 de scoli 
generale. 
Acesti bani se folosesc pentru salariile personalului didactic si nedidactic, pentru cheltuieli    de intretinere   
apa, iluminat, telefoane, incalzire, reparatii curente, lucrari de  investitii si dotari la unitatile de invatamint, 
burse pentru elevi, tichete cadou pentru profesori . 
Anul acesta au fost asigurate  la tichete cadou 6 evenimente, comparativ cu anul trecut. Anul asta vor fi 3 
evenimente dar asa cum am convenit cu sindicatul sa fie valoarea mai mica . 
La transporturi suma este de 103727,16  mii lei   din care sunt asigurate  subventii de pret si tarif, 25000 mii 
lei, intretinere reparatii strazi 25200 mii lei, semnalizare rutiera 4800 mii lei, cheltuieli de capital  48727,16 
mii lei. Acesti bani sunt folositi pentru transport rutier, dezapezire, modernizare reparatii strazi, intretinere 
trotuare, lucrari de intretinere a semnalizarii rutiere, modernizari  la infrastructura retelelor de transport in 
comun. 
La cultura ,suma totala este 80870,03 mii lei din care : 
Cheltuielile de personal 12781.07 mii lei 
Cheltuielile materiale 56091,72 mii lei        
Cheltuielile de capital      11997,24 mii lei 
Banii sunt folositi pentru filarmonica „Banatul”, Teatrul German., Teatrul Maghiar, Casa de Cultura a 
Municipiului, serviciul public administrare gradini zoologice si botanice Timisoara si sunt destinati pentru 
salariile personalului ,cheltuieli de intretinere reparatii si investitii,in total  25188,80. 
Intretinerea spatiilor verzi, deratizare, dezinsectie si activitati ecologice, amenajari locuri de joaca 42192,24 
mii lei 
Sport, tineret alte actiuni 13489 mii lei. 
Detaliere  cheltuieli, la capitolul combustibil si energie 62978 mii lei din care pentru energie termica 40156 
mii lei reprezentind subventii de la bugetul de stat, pentru combustibil 15156 mii lei subventii energie 
termica buget local 25000 mii lei, iar cheltuielile de capital  sunt 22822 mii lei, acesti bani sunt directionati 
pentru subventii ,pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif la energia termica precum si pentru lucrari de 
investitii. 
La autoritati executive suma totala este de 42247,86 mii lei compusa din cheltuielile de personal, 25071,37 
mii lei, cheltuielile materiale 12625,14 alte cheltuieli, despagubiri civile,1000 mii lei, cheltuielile de capital  
3551,35 mii lei .Suma este destinata cheltuielilor de intretinere reparatii curente ,investitii ,dotari, salarii ale 
personalului . 
Primaria Municipiului Timisoara si Directia fiscala sunt cuprinse la acest capitol . 
Asigurari si asistenta sociala 40929,87 mii lei,compusa din cheltuieli de personal 18111,62 mii lei ,cheltuieli 
materiale 5815,72 mii lei ,asistenta sociala 16572,53 mii lei, cheltuieli de capital   430000 mii lei . 
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Principalele cheltuieli se fac pentru plata lunara a ajutorului social, a insotitorilor persoanelor cu handicap 
,hrana zilnica la cantina de ajutor social pentru 400 de persoane   . 
Cheltuieli privind datoria publica, 30579,95 mii lei dobinzi aferente imprumuturilor contractate de catre 
Municipiul Timisoara in perioadele precedente . 
Servicii publice generale 22526,25 mii lei,din care fac parte cheltuielile de personal  5000 mii lei, cheltuieli 
materiale 2348,28 mii lei, cheltuielile de capital 1589 mii lei, rambursari de credite 13588,97 mii lei. 
Principalele cheltuieli se fac   pentru functionarea directiei de evidenta a persoanelor precum si pentru 
rambursari de credite din acest capitol. 
Protectia mediului 16394,42 mii lei, compuse din cheltuieli materiale 16230,42 mii lei cheltuieli de capital 
164000 mii lei. Banii din buget sunt folositi pentru salubrizarea  domeniului public, colectarea deseurilor, 
pentru canalizare. 
Ordine publica si siguranta nationala: 13157,18 mii lei compuse din cheltuieli de personal 8151,98 mii lei, 
cheltuieli materiale 4140,20 mii lei cheltuielile de capital   865mii lei .Cea mai mare parte din  aceasta suma 
se aloca politiei comunitatere . 
Sanatate :7197,66 mii lei  din care cheltuielile de personal sunt in suma de 2037,05 mii lei  ,cheltuieli 
materiale  1751,41 mii lei , cheltuielile de capital 3409,20 mii lei. 
Aceste cheltuieli sunt aferente pentru cladirile a  4  unitati sanitare ,Spitalul clinic municipal ,Spitalul „Victor 
Babes „ Spitalul clinic numarul 5 de obstetrica si ginecologie ,Spitalul pentru copii” Luis Turcanu” care sunt 
in administrarea municipalitatii .Banii se cheltuiesc pe reparatii curente si lucrari de investitii ,pentru dotari si 
pentru salariile personalului la Spitalul pentru copii” Luis Turcanu”,pentru cresa ,activitate a de cresa . 
La agricultura ,326,30 mii lei  compusa din cheltuieli de personal 192,30mii lei ,cheltuieli materiale 134 mii 
lei .Aceasta suma se aloca circumscriptiei sanitar veterinare „Sanavet” 
Aceasta a fost in principal prezentarea bugetului . 
Acum sunt niste situatii comparative. 
Radu Nicosevici- presedinte al confederatiei  intreprinzatorilor particulari :   Buna ziua ! As incepe cu 
felicitari pentru executiv care este intr-o formatie consistenta si e un lucru imbucurator .Din pacate cei care 
trebuie sa ia  hotariri  si carora noi trebuia sa ne adresam cu aceasta ocazie ,consilierii locali sunt intr-un 
numar mai mult decit modest. Din partea comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget–finante, 
impozite si taxe, comisia numarul 1 cea mai importanta …….Va rog sa retineti ,cea mai importanta hotarire  
in 12 luni  a unui an este aceasta hotarire care se va lua maine in plenul CL .Nu putem s-o salutam decit pe 
doamna Adriana Blaj ,secretarul comisiei si cu ocazia asta o felicit,ceilalti membrii in frunte cu domnul 
Srafoleanu care e presedinte si un vechi  consilier ….n-a avut timp pentru  a onora aceasta dezbatere publica . 
Sorin Grindeanu –viceprimar:Doresc eu sa va completez, mai sunt 2 consilieri in sala. De la alte comisii si 
vor vota maine, domnul Mosiu si domnul Toanca …..  
Radu Nicosevici- presedinte al confederatiei  intreprinzatorilor particulari: Vorbeam de tehnicienii 
,oamenii …specialistii comisiei .Din toata comisia  din cei 5 membri este numai doamna Blaj in calitate de 
secretar ,iar presedintele Sarafoleanu nu este prezent .Nu ca noi am fi convinsi ,in calitate de contribuabili ca 
ei ar citi in integralitatea lui ,bugetul si ar putea sa priceapa …...As vrea s-a rog pe doamna director Haracicu 
,sa va multumesc ca ati prezentat niste grafice .Ma asteptam ca peredecesorul dumneavoastra  domnul Adi 
Bodo sa va puna la dispozitie un soft pe care noi i l-am pus la dispozitie  in baza unui proiect care s-a derulat 
in toata Romania  pentru cele mai importante municipii,capitale de regiuni in care putea sa priceapa fiecare  
cetatean.Dumneavoastra ati facut o treaba foarte buna ,din pacate ce ne-ati prezentat astazi aici nu aveam 
acces pe site.Rugaminte a este ca dumneavoastra sa ne prezentati cu ceva timp inainte …….Al doilea lucru 
este sa prezentati  comparativ cu realizarile din bugetul precedent,ca sa ai o comparatie. 
Timisoara a fost primul oras din tara unde s-au aplicat prevederile Legii52. Exista pe atunci o societate civila 
mai activa…..Pina la urma a inceput sa existe o comunicare intre executivul primariei, consilieri si 
cetateni…..Glumim ca ar putea sa fie preluate cu ocazia dezbaterii publice niste eventuale, probabile 
amendamente, observatii si introduse in plenul de a doua zi. 
Noi am avut o conventie formala cu domnul primar si domnul director economic ca dezbaterile publice 
privitor la bugetul local sa se desfasoare in citeva etape, din timp, chiar daca bugetul national nu este 
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aprobat…vine tarziu…...Sunt alte surse ale noastre  pe care le putem dezbate mai ales pe domeniile pe care 
vrem sa le utilizam……Rugamintea mea este ca alta data sa nu facem o dezbatere publica  
formala…….dezbaterea sa se petreaca cu mult timp inainte, sa se puna la dispozitie toate cifrele intr-o 
formula ,….comestibila…..pentru cetatean si sa putem veni  in fata consilierilor si a executivului…. 
In ceea ce priveste problemele tehnice eu am o singura intrebare, apropos de total investitii ….si discutam de 
57,4 milioane de euro pentru anul in curs,am constatat ca avem alocat pentru strazi 6,1 milioane de euro ,iar 
pentru proiecte si studii tehnice 9,6 milioane de euro.Mi se pare un lucru usor dezechilibrat, cu toate ca sunt 
citeva lucruri de mentionat,chiar felicit primaria, pentru faptul ca a alocat pentru studii importante ca cele cu 
proiectul cu olandezii …..ca sa avem in fine in cele din urma un proiect de urbanism general, care –l 
asteptam de citiva ani de zile…………o sa va rog doamna directoare sa ne spuneti de unde  si cu ce costuri 
faceti rost de cele 80.000 de mii lei pentru spitalul municipal….si de ce ponderile sunt in defavoarea 
lucrarilor de investitii la drumuri? 
Smaranda Haracicu- director executiv al Direcţiei Economice :  referitor la acest subiect privind bugetul 
de credite prea multe detalii eventual poate sa va dea domnul primar…..sau doamna de la investitii…..  
Sorin Grindeanu –viceprimar:  As dori reprezentanti de la directia de dezvoltare ….As vrea sa va spun ca 
dezbateri pe consilii de cartiere s-au facut la sfirsitul anului trecut  vis a vis de propunerile dinsilor pentru 
buget .Sigur ca putea fi mult mai din timp prezentat acest buget ,….dar cit de greu s-a facut si cel central,cit 
am putut de repede noi ne-am miscat……...maine se aproba cel de la nivel judetean ca sa avem si noi 
posibilitatea legala ca sa-l aprobam si noi maine dupa amiaza la nivel de Timisoara, sunt de acord cu o cit 
mai mare transparenta…..dar legat de drumuri, pentru ca am si amintit in prezentarea initiala, vreau sa va 
spun ca sint cei care sufera cel mai mult ……daca primeam cele 90 de miliarde si nu aveam un refuz asa 
scurt din partea ministrului Berceanu, la pasajul de pe Calea Sagului erau bani mai multi pe care am fi putut 
noi sa-i directionam acolo ……la drumuri. 
Carmen Doroghi -Serviciul Dezvoltare Integrare Europeana : Lucrez la serviciul de investitii.Legat de 
spitalul municipal ,este un obiectiv indelung dorit ….Anul trecut a fost aprobat un SF, iar in anul acesta s-au 
cuprins fonduri pentru  consultanta juridica privind  incheierea unui contract, care impune achizitionarea la 
pachet  a proiectarii ,a lucrarilor de executie si identificarea de surse de finantare ….Credite 
,…da…..deocamdata sunt previziuni ….De ce sunt studii mai multe decit lucrari,poate domnul Culita sa va 
spuna mai clar…..Eu pot sa va spun ca sunt si studii cuprinse care sunt prevazute  si exista intentia de a fi 
atrase fonduri structurale …….pentru aceste lucrari .Aceste studii au fost cuprinse intr-o pozitie generica 
…care se numeste cofinantare pentru axa 1……. 
Sorin Grindeanu –viceprimar:  In plus fata de ceea ce s-a cerut initial, domnul Nicosievici ,erau undeva in 
jur de 20 milioane de euro,pe aceste studii s-au facut in jur de 80 de miliarde ……pentru unele studii s-au 
redus ….ca unele erau fara relevanta …….. 
Carmen Doroghi -Serviciul Dezvoltare Integrare Europeana :Pentru aceste valori cuprinse la studii si 
proiecte in cazul in care proiectele sunt acceptate, finantatorul ramburseaza banii……85% 
Adrian Orza –viceprimar : Chiar daca se obtin bani pe un anumit proiect de investitii , pe axa1 care 
priveste o problema regionala ca nu toate sunt posibil a fi finantate ……e nevoie ca noi sa punem banii 
pentru prima transa …Dupa 6 luni dupa ce banii s-au cheltuit, ei se jurizeaza si se dau banii inapoi …..Ei tot 
investitii sunt de fapt…In plus la drumuri exista si banii de reparatii care sunt pe linga cei de investitii……nu 
doar de atitia bani se fac drumuri in Timisoara…Noi nu am sarit calul cu gradul de indatorare …….desi 
aveam o marja mare de manevra …..  
Vasile Ciupa-director Directia de Mediu: Acum 2 ani d-l Nicosievici punea aceeasi intrebare referitor la 
directia edilitara ,din care faceam parte ….Pot sa-i raspund : situatia pe spatii verzi s-a inversat.Anul acesta 
incep lucrarile de la 6 parcuri …..Daca inainte un SF costa 300 de milioane, azi costa 2 miliarde ….Oricum 
adunind banii de SF si PT ,valoarea s-a dublat daca nu s-a triplat …….. 
Adrian Orza –viceprimar :Trebuie sa ne bucuram ca facem studii si proiecte ….ca daca nu avem studii si 
proiecte nu putem  visa sa atragem fonduri…..Chiar facem alei noi in parcuri si din fericire nu ni le-a blocat 
nimeni…. 
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Olariu Petru –federatia asociatiilor de locatari Timisoara : la pagina 6 ,sunt 5 parcari ecologice .Foarte 
bine ca se fac ,dar 500 milioane si la alta pagina cu 2150 facem retele de apa .Mie imi pare foarte scump 
acest  acest SF mai ales ca sunt…….Ca sa dai de 5 ori 500 milioane lei vechi pentru studiile astea aicea cind 
……..E vorba de Dimbovita 80 ,…pentru o singura parcare de aia sa dai 500 de milioane de lei …….O 
strada are lungime un Kilometru si acolo intra-adevar ….retele ..dar la o parcare strict linga un bloc…..   
Vasile Ciupa-director Directia de Mediu:legea e clara ,fiecare locatie trebuie sa aiba un studiu…… 
Olariu Petru –federatia asociatiilor de locatari Timisoara: Avem la pagina 1  dotari primarie  17,5 
miliarde lei vechi ,inteleg sa se faca dotari la directia fiscala ,dar directia fiscala are dotarile mai jos 
..3850…Dotarile astea de aici includ si directia fiscala?Nu este foarte mare dotarea primariei 1741 fata de 
3850 este de citeva ori ? Nu este o scapare? 
Carmen Doroghi -Serviciul Dezvoltare Integrare Europeana :Nu este o scapare .Sunt chiar dotarile strict 
necesare ,solicitate de toate directiile ,mai putin directia fiscala ,inclusiv licentele  plus echipamentele…… 
Adrian Orza –viceprimar :pot sa va zic ca toate dotarile s-au taiat ,nu cumparam mobilier …….doar cele 
strict necesare , 
Olariu Petru –federatia asociatiilor de locatari Timisoara:Nu as vrea sa se supere domnul de la politia 
comunitara pe mine ,anul trecut s-a zis ce mult se da pentru amenajarea clubului 1Mai .Cu banii de anul asta 
se termina clubul 1Mai ? 
Adrian Orza –viceprimar :Anul asta e gata. Daca in iunie nu e gata avem probleme  
Olariu Petru –federatia asociatiilor de locatari Timisoara: La retelele de gaz .Energia pe gaz nu mai e asa 
de rentabila .Toate scolile astea noi care trec pe gaz nu au posibilitatea sa fie in sistemul centralizat …..? 
Vasile Ciupa-director Directia de Mediu: Platanilor .Ca sa-l racordezi la sistemul central trebuie sa faci 1 
Km de conducta ……se merge pe gaz ca e mai aproape….. 
Adrian Orza –viceprimar :datorita faptului ca nu avem suficienti bani nu putem folosi nici sursele 
alternative,am taiat de la dotari…….Nu vom face la cele 6 scoli panouri solare….. 
Olariu Petru –federatia asociatiilor de locatari Timisoara:la pagina 4 ,rugaminte ,daca facem un studiu sa 
ne gindim la acele studii care se si pot pune in aplicare .Dam foarte mult pe reactualizari si nu stiu …….legea 
prevede reactualizarea …… 
Vasile Ciupa-director Directia de Mediu:daca nu se face reactualizarea nu putem sa accesam nici un 
leu….Un SF nu ma costa 300 ,ma costa  800 ,1 miliard si chiar mai mult……. 
Sorin Grindeanu –viceprimar:  Va dau un exemplu un SF s-a facut cu gindul de a se realiza un obiectiv ,a 
fost blocat si acuma trebuie sa- l reactualizam (parcul copiilor) 
Carmen Doroghi -Serviciul Dezvoltare Integrare Europeana :pe acele 3 studii se intentioneaza atragere 
de fonduri structurale ,liceul Loga ,Gh.Lazar si F. S. Niti .S-a modificat legislatia si intre studiul care se cerea 
pina in 2008 si acum ,documentatia trebuie elaborata pe baza unei expertize tehnice…….. 
Olariu Petru –federatia asociatiilor de locatari Timisoara:la transporturi ,pagina 13 ….autocarul e 
necesar pentru regia de transport sau pentru primarie ?Nu e pentru regia de transport .Alte mijloace de 
transport ? 
Culita Chis –Director , Directia Drumuri si Transporturi :Autobuzele sunt pentru municipiul Timisoara 
,care vor fi date in administrare la RATT si mai sunt 30 de autobuze si un autocar ,intra casa de cultura ,scoli 
licee cind fac deplasari ,sa fie un autocar pentru municipiul Timisoara .La sfirsit e contractul de leasing care-l 
platim la autobuzele Mercedes .Credite care trebuie sa le rambursam. 
Victor Opritescu –consiliul consultativ de cartier Josefin :politia comunitara spuneti ca nu mai poate 
achizitiona de la primarie ,dar ar putea sa faca treaba aceasta prin sursele proprii adica daca amendeaza si fac 
pentru CL  daca ar urmari pina in instanta si ar largi un pic aria lor de ridicare a autoturismelor parcate ilegal 
sau pe locurile de handicapati…ar putea aduce mai multe venituri ………Concret sa se extinda zona de 
ridicare….. 
Adrian Orza –viceprimar :daca am face asta si politia s-ar autofinanta vor fi discutii ca exista plan de 
amenzi…….si am nenoroci munca politiei comunitare .NU, nu exista plan de amenzi ,foarte 
clar…Extinderea ariei e impropriu …….Desi amenzi se dau si in cuantum inseamna ceva, ca spirit civic nu 
se observa o imbunatatire …….. 
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Victor Opritescu –consiliul consultativ de cartier Josefin: la anexa 1 pagina 2, pct 32, proiecte cu 
finantare din fonduri externe post aderare –nu avem nici o cheltuiala din buget ? 
Carmen Doroghi -Serviciul Dezvoltare Integrare Europeana :Avem finantarea noastra dar nu am 
previzionat cit vom atrage ,nu stim cind vom depune cererile de finantare. 
Victor Opritescu –consiliul consultativ de cartier Josefin: salut initativa primariei de a asculta si 
doleantele consiliilor consultative de cartier.Anul trecut am fost invitati sa depunem o lista cu prioritati 
pentru investitii .Din 7 cereri doar 1 a fost depusa spre investitii –amenajarea b-dului Dragalina cu 5000 de 
lei pe cind un proiect costa ……La pagina 14 avem lucrari in continuare  …aici e trecut 20 . 
Carmen Doroghi -Serviciul Dezvoltare Integrare Europeana: lucrarea e terminata mai sunt ,se mai 
platesc niste taxe, un rest….. 
Victor Opritescu –consiliul consultativ de cartier Josefin: am solicitat refacerea trotuarelor 
Adrian Orza –viceprimar :banii pentru cartierul tau nu se regasesc doar acolo ….se pot gasi la reparatii 
strazi unde  nu e specificat……..Banii de la gradina zoo apar la cultura ca asa e legea………….Poti gasi doar 
o suma formala ca sa se lase pozitie in buget ……. 
Carmen Doroghi -Serviciul Dezvoltare Integrare Europeana :Domnul Ciupa spunea ca un proiect costa 
acum 400000 lei ,constatam ca difera de la o zona la alta sau de la un studiu la altul…..Asa o fi …dar se pot 
naste discutii …. 
Vasile Ciupa-director Directia de Mediu: ca sa realizezi o parcare ecologica sunt conditii speciale,cu un 
studiu de impact asupra zonei .SF nicaieri nu o sa mai gasiti sa se faca cu 100 -200-300 milioane……toate 
acestea conduc ca diferenta dintre un SF si un PT sa fie de 10% vrem sa facem 5 SF si PT pt parcari 
ecologice 
Doru Spataru –Director Executiv Directia Politia Comunitara:  reprezentantul consiliului consultativ de 
cartier din Iosefin are perfecta dreptate .Daca si ministrul finantelor ar vedea asa ar gasi poate miliardul pe 
care il tot cauta .Noi nu avem plan de amenzi, dar anul trecut politia comunitara Timisoara  a sanctionat in 
valoare de 74 de miliarde.Au intrat in bugetele CL 14 miliarde …unde e diferenta ? Noi nu suntem o 
institutie care sa umblam la vinatoare de contaventii …..competenta ne este diminuata  drastic, parcari pe 
trotuare ,parcari in statiide mijloace in comun ,nu mai e apanajul nostru…… 
Ca extinderea institutiei bugetul este mai mic ….ce sa cerem?Sunt acte in vigoare noi suntem executiv nu 
legislativ.De ce nu se face sectia 3 ,4?De ce nu apar patrule?Onor guvern a blocat angajarile .Avem 350 de 
posturi care trebuie ocupate – pina la sfirsitul anului 2009 nici o angajare! 
Olaru –presedinte consiliu consultativ de cartier Plopi  :Bugetul am crezut ca e mai mic ,e destul de mare 
daca-l folosim eficient . 
Stoinel Ilie Lucian-consiliu consultativ de cartier Cetate :Sa se suplimenteze fondurile pentru pasajul din 
Sagului de la cele 2 la cel putin 4-5 milioane. 
Culita Chis –Director , Directia Drumuri si Transporturi :Sa se finalizeze anul asta e nevoie de 7 
milioane ,am pus ca sa se poata echilibra  bugetul  am pus 20 de miliarde la inceput si vedem cum evolueaza 
lucrarile si constructorul …..Parcarile vor fi realizate de catre  ADP. 
Mihai Lisetchi –Agentia pentru informarea si dezvoltarea organizatiilor neguvernamentale : Care este 
suma dedicata finantarii de proiecte  ale organizatiilor neguvernamentale? 
Alina Pintilie –Directia Comunicare: la capitolul 67 02  la cultura recreere si religii avem mai multe 
subcapitole…..aici avem toate contractele in derulare …….agenda culturala ……. Suma e de 500 mii de lei . 
Prioritatile sunt ,tineret ,sport si cultura……Din cadrul agendei culturale privind ONG-urile ,finantarile 
nerambursabile…… 
Director Direcţia de Comunicare,      Şef Birou Relaţii Publice, 
Violeta Mihalache        Alina Pintilie 
 
 
 
          Întocmit, 
          Valeriu Iocsa 
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