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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 1 februarie 2007, în Sala de Consiliu a Primăriei 
Municipiului Timişoara, au participat dl. Adrian Bodo - directorul Direcţiei Economice, dl. Ilie Vlaicu – 
directorul R.A. Aquatim, reprezentanţi ai Biroului Relaţii Publice, reprezentanţi ai unor ONG, mass-media 
locale, cetăţeni. La dezbatere au participat circa 60 de persoane. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul a două 
ore, începând cu ora 16.  
 

Ordinea de zi 
 
1. Proiect de hotărâre aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timisoara în 
societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul 
Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2007 
3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă de la bugetul local 2007 

 

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

1. Proiect de hotărâre aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timisoara în 
societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul 
Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare 
 
Ilie Vlaicu: „Un astfel de operator regional trebuie să aibă nişte condiţii pe care le vom vedea mai târziu. De 
ce operator regional? Pt că permite existenţa unui contract de concesiune, o condiţie pt accesarea fondurilor 
structurale. Operatorul va intra într-un contract de concesiune cu autoritatea publică locală, un contract de 
concesiune unde se descriu regulile şi apar obligaţii şi drepturi – consumatorul este cel care câştigă. Un astfel 
de operator trebuie să aibă licenţă de operare cl. I. Singurul care îndeplineşte toate condiţiile necesare este 
Aquatim. Urmează HCL în fiecare localitate. Câteva din realizările noastre: cinci uzine de tratare a apei, o 
staţie de epurare, 606 km reţea, 470 km canal, 330.000 locuitori populaţie deservită. Staţia de epurare din 
anul 1912 a fost printre primele din Europa. Uzina de apă are şi acum module în funcţiune. Fondatorul 
sistemului modern este Stan Vidrighin, un pionier în acea perioadă – primul primar român al Timişoarei, în 
1918. Urmează etapele fireşti de dezvoltare. Putem arăta că în 2003 s-a primit licenţa de operare cl. I. Avem 
certificate în conformitate cu ISO 9001 – 14001. În 2005 am obţinut certificatul pentru certificarea sistemului 
de securitate ocupaţională, în 2006 licenţa cl. I a fost reconfirmată. În Timişoara sunt două surse de apă, 
potabilă şi de adâncime. E important să spunem că pânza freatică a Timişoarei nu permite dezvoltarea doar 
pe sursă de apă de adâncime, şi suntem obligaţi să facem o combinaţie din cele două surse – mai este un 
avantaj strategic, când apare o problemă, se poate transfera alimentarea. Sistemul de distribuţie este inelar, 
contorizarea este de 100% din 2002. Sistemul de canalizare este unul unitar, populaţia deservită este 93%. 
Avem utilaje performante pt exploatare. Suntem pionieri în cercetarea aplicativă. Sistemele ne-au permis să 
ne dezvoltăm tehnologia. Ca politică de personal, dorim reducerea personalului, de la nivelul anului 2000, 
gradul de reducere a fost de o treime, ceea ce este o realizare. Dorim şi o perfecţionare profesională.  În ce 
priveşte consumul de energie, din 2002 a avut loc o scădere la jumătate a consumului, datorită modernizării. 
Efectul contorizării: mai sunt discuţii, din cauză că suma contoarelor din interior nu corespunde cu 
contorizarea generală. A scăzut consumul specific de apă – volumul de apă vândut mai mult de jumătate. 
Veniturile ne-au scăzut, dar avantajul este pt consumatori, dar şi pt noi, pt că ne-am putut optimiza 
investiţiile. Factura de apă este printre cele mai mici, comparat cu oraşe similare din ţară. Anul 2002 ne-a 
permis să demarăm în forţă investiţiile – o politică bună de investiţii. Apa se încadrează în limitele de 
potabilitate, avem probleme în special când se lucrează în anumite zone şi pt o perioadă de timp apare o 
anumită turbiditate. Avem o staţie de epurare care nu lucrează la întreaga capacitate, dar avem proiectul 
ISPA prin care o retehnologizăm complet. Firma şi regia este în permanent cu venituri real pozitive. La 
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relaţiile cu clienţii, monitorizăm toate reclamaţiile care ne sosesc - ele sunt într-o uşoară scădere. Am 
modernizat uzinele de apă. Uzina de apă 2.4 este automatizată aproape complet. Modernizăm captările, 
menţinem nivelul de apă, automatizăm filtrele de spălare. Investiţiile din fondurile atrase – din 1995 până în 
2000, am avut un proiect de 12 milioane de dolari. Proiectul care spunem că ne caracterizează este 
reabilitarea tehnologiei de epurare şi îmbunătăţirea canalizării, printr-un proiect de 45 de milioane de dolari. 
Avem o echipă specializată pt atragerea de proiecte. Acesta este punctul nostru forte, echipa, aceasta este 
motivaţia, prin care colegii care s-au asociat, CJT şi respectiv celelalte oraşe, dorim să atragem fonduri 
nerambursabile. Suntem nevoiţi să intrăm în acest joc benefic pt consumatorii judeţului Timiş. Mulţumesc şi 
aşteptăm întrebări”.  
Radu Nicosevici: „Bine că s-a rezolvat chestia asta de stat în picioare, că aveai senzaţia că eşti inculpat. Una 
dintre regiile cele mai bune este Aquatim; aş vrea să îmi exprim o temere – eu ca timişorean sunt mândru că 
am o regie la standardele la care a ajuns Aquatim. Dar îmi exprim îngrijorarea faţă de faptul că devine 
operator regional şi utilizează resurse importante în a pune la punct această reţea. Este o oportunitate de a 
accesa fonduri, care numai în acest condiţii pot ajunge în patrimoniul dvs. Întrebarea mea ar fi: având în 
vedere că, discutând cu mai mulţi colegi care au folosit fonduri pt a rezolva problema alimentării cu apă în 
comune, iar apoi au constatat că cetăţenii au refuzat să se conecteze la apă sau canalizare, pun problema 
eficienţei dacă noi, timişorenii, nu vom avea de pierdut sub aspect financiar, iar dacă dvs v-aţi făcut o analiză 
prin care noi să nu pierdem din acest proiect”. 
Ilie Vlaicu: „Este foarte bună întrebarea dvs – aspectele au fost discutate şi cu autorităţile din localităţile cu 
care Timişoara se va asocia. Sistemul va fi organizat pe centre de costuri şi profit – când vom intra într-un 
oraş, sistemul se va eficientiza. Prima noastră dorinţă este să aducem pe plus activitatea economică. Sigur că 
proiectele din anumite comune, unde cetăţenii nu se racordează, au avut greşeli tehnice, fie că sunt proiecte 
SAPARD unde trebuia să se vină cu costuri suplimentare, fie apa nu era calitativă. Vom avea grijă de această 
problemă – proiectul se va derula cu consultanţi externi, care ne vor ajuta ca proiectele să fie de o bună 
factură tehnică. Vă spun cu siguranţă că timişorenii nu vor pierde din acest punct de vedere”. 
Petru Olariu: „Dvs ca tată a nu ştiu câte centre de costuri, atunci când un centru de cost important, Lugoj de 
ex, nu plăteşte, nu încasaţi banii, nu folosiţi din societate bani ca să acoperiţi acolo? Afectează faptul că o 
parte din sistemul din afară nu plăteşte, ca profit?” 
Ilie Vlaicu: „S-ar putea ca acest lucru să afecteze dacă managementul este slab. Principala noastră calitate 
când vom intra într-un oraş este să impunem un management performant sau cât mai apropiat de 
performanţă. Nu vor exista servicii dacă nu vor fi plătite. Şi la Timişoara, dacă nu se plăteşte, se opreşte apa, 
asta se va întâmpla şi unde vom intra, de o manieră care să nu afecteze stabilitatea financiară a operatorului. 
Noi spunem că Timişoara, datorită faptului că are un control total aproape, nu va exista pericolul lipsei de 
control a timişorenilor – iar prin experienţa acumulată, vom face faţă provocărilor. Sigur că la început va fi o 
perioadă până când ne vom regla sistemul. Aportul oraşelor nu poate fi mai mare de 10-20%. Trebuie să fii 
manager slab ca să te afecteze acest procent”. 
Petru Olariu: „Poate că dvs ajungeţi ministru, dl. Creangă iese la pensie. Noi am vrea să fim asiguraţi nu 
prin faptul că va fi un manager bun, să fim asiguraţi printr-un document, printr-un contract. Dacă singura 
noastră consolare este că managerul va fi bun, nu este suficient. Trebuie prevăzut într-un document că dacă 
un astfel de centru nu plăteşte, el să suporte eventual un tarif mai mare, nicidecum să nu sufere ceilalţi”. 
Ilie Vlaicu: „Corect. Nici măcar nu am vrut să spun că suntem foarte buni manageri. Este corect ce spuneţi, 
şi asta se va statua printr-un contract de concesiune încheiat între fiecare oraş în parte şi operatorul regional, 
unde va fi stipulat ceea ce spuneţi. O să vedeţi că în maxim 30 de zile după aprobarea reorganizării, vom veni 
cu contractul de concesiune în faţa CLT”. 
Dl. Mirel: „Vreau să mulţumesc conducerii Aquatim pt invitaţia pe care mi-a făcut-o. Cred că ar trebui să 
punctă câteva aspecte – misiunea de operator regional nu este deloc simplă, implică multe responsabilităţi. Se 
poate începe cum s-a gândit, dar se va dezvolta şi poate cuprinde şi alte judeţe. Experienţa mondială 
demonstrează acest lucru – că măsura este benefică pt consumatori. Ca un concept fundamental, este să se 
respecte că Timişoara se mândreşte cu Vidrighin, primul edil care a rezolvat în Timişoara canalizarea apelor 
uzate, iar la puţin timp a finalizat alimentarea cu apă. Fondurile care vin azi sunt dezvoltate după cerinţele 
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unora şi altora, nu sunt corelate aceste probleme fundamentale – mai întâi să vedem câţi bani ne sunt necesari 
pt lucrări de canalizare, inclusiv cu staţia de epurare, şi în completare fondurile pt alimentarea cu apă. Nici o 
lucrare hidro-edilitară să nu se promoveze dacă nu sunt corelate cele două cerinţe. Toate aceste fonduri 
vizează realizarea unui mediu curat şi sănătos. Dacă în unele oraşe din Europa, tratarea cu sursa de 
suprafaţă… se ajunge să nu mai fie dezinfectat. Pt că mediul este curat şi sănătos. Deci din pct de vedere al 
fondurilor, trebuie să avem grijă de cerinţele acestea. Trebuie să se aibă în vedere şi satele şi comunele care 
duc mare lipsă de apă. Mulţi din compatrioţii noştri judeţeni abia aşteaptă să aibă rezolvată această problemă 
fundamentală. Trebuie să asigurăm cantitatea suficientă, calitatea, preţul de cost redus şi o presiune care să 
ajungă la consumatori. Apele uzate trebuie epurate astfel încât sursele să nu fie afectate. Misiunea dvs nu este 
uşoară, dar am convingerea că echipa este suficient de bine pregătită. Trebuie să aveţi în vedere pregătirea 
cadrelor de exploatare şi a tehnicienilor. În perspectivă putem lua în discuţie şi planuri mai vechi – mă 
gândesc la alimentarea cu apă de la Zerveşti, care poate intra într-un sistem regional, cu care se pot rezolva 
multe probleme de apă în satele şi oraşele din Timiş. Mulţumesc”. 
Ilie Vlaicu: „Mulţumim d-lui prof. Mirel pt că întotdeauna este aproape de noi şi sperăm ca în misiunea 
noastră să avem în continuarea Facultatea de Hidrotehnică, cea de Chimie, celelalte profilate pe mediu din 
Timişoara, alături de noi, şi să ne ajute pt pregătirea viitorilor specialişti. Mulţumim”. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2007 
 
Adrian Schiffbeck: „Mulţumim şi noi. Trecem la al doilea proiect de hotărâre, o să îl rog pe dl. director 
Bodo să vă dea câteva detalii – este vorba de bugetul local pe anul 2007. Poftiţi”. 
Adrian Bodo: „Bună ziua. M-am gândit că toată lumea care e aici a parcurs bugetul pe structura detaliată, şi 
m-am gândit să fac o prezentare mai condensată vizavi de ce înseamnă venituri, cheltuieli; am pus şi nişte 
grafice pe-aici. Deci, total venituri bugetul local pt 2007 vom avea 499.980.000 RON. Ele vin ca surse de 
venit din venituri curente, din venituri de capital, iar din subvenţii, suma este nesemnificativă, 75.000 RON. 
Veniturile se împart în venituri fiscale şi nefiscale. Cele fiscale au o pondere f. mare, faţă de cele nefiscale, 
venituri care sunt de fapt din concesiuni şi închirieri ale bunurilor din patrimoniul public şi privat ale CL. 
Cheltuielile bugetului local: bugetul trebuie să fie conform legii echilibrat. Cheltuielile curente sunt o 
pondere f. importantă, cele de capital sunt destul de mici, dar se compensează cu investiţiile din împrumuturi. 
Cheltuielile curente, ca structură – sunt de personal, materiale şi servicii, subvenţii şi asistenţă socială şi 
ajutoare. Aici am mers cu un detaliu pe capitole – partea I – servicii publice generale, iar în partea a doua 
avem Poliţia Comunitară şi Protecţia Civilă. Primul capitol este peste 10% din buget, iar apărarea şi ordinea 
publică – un capitol care începe să prindă consistenţă, având în vedere că Poliţia Comunitară să doreşte să 
devină o instituţie puternică, va fi finanţată cu 17.697.000 RON. Cheltuielile social-culturale – învăţământ, 
sănătate, cultură, asistenţă socială. Învăţământul este cel mai important capitol din buget ca alocaţii bugetare. 
La cultură, recreere şi religie, avem şi întreţinerea parcurilor şi grădinilor. S-au preluat activităţi de la Mediu, 
de la Gospodărirea Comunală, şi sunt finanţate pe acest capitol. Asistenţa Socială e un capitol care merge 
constant oarecum. La Servicii de dezvoltare publică, locuinţe, mediu, ape, se păstrează un echilibru faţă de 
anul trecut. La acţiuni economice avem combustibilii, adică subvenţiile pentru energia termică. O pondere 
importantă este capitolul Transporturi, cu cele două componente, transport în comun şi întreţinere şi reparare 
străzi. Acest capitol va avea alocate 78.852.000 RON. Aici am pus o structură, ca să vedem ce înseamnă 
venituri curente, din capital şi subvenţiile din acest an. Partea pt investiţii era undeva între 25-30% - anul 
acesta a scăzut undeva la 10%. Trebuie acoperite cheltuielile cu întreţinerea şi funcţionarea. Din acest an, 
bugetul central nu mai contribuie cu subvenţii. Aproape că nu am mai primit nici un leu, decât sumele 
aferente personalului din învăţământ, de la creşe şi agricultură. Am o planşă unde ni se spune despre 
repartizarea pe capitole. Partea cea mai importantă, cum am mai spus, este învăţământul, partea cealaltă sunt 
transporturile, apoi subvenţiile la energia termică – administraţia publică cu toate componentele, şi mai 
departe celelalte capitole. Aici e un grafic faţă de 2006, să vedeţi care sunt diferenţele. Vor creşte cheltuielile 
cu dobânzile la creditul de 1500 de miliarde. La combustibili-energie termică a scăzut ponderea, o dată pt că 
Guvernul va subvenţiona preţul la combustibili. La sfârşit, acolo, transporturile rămân pe undeva constante, 
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ca urmare a solicitărilor şi ca o necesitate pt oraşul nostru. Acelaşi lucru pus pe cifre – şi aici se vede o 
repartizare pe cheltuieli mai detaliată, toate celelalte capitole, şi se văd vârfurile – întreţinerea şi funcţionarea 
administraţiei, învăţământul, gospodăria comunală, subvenţiile şi transportul. Şi aici un alt grafic, unde 
prezint veniturile pe surse, şi se poate observa că bugetul e susţinut din două mari surse importante – din 
cotele defalcate din impozitul pe venit şi din sumele defalcate din TVA. Aceste ultime sume sunt sume care 
vin de la bugetul de stat, şi cu preponderenţă finanţează cheltuielile cu personalul din învăţământ. Restul, 
impozite şi taxe, taxele judiciare, alte venituri relativ mărunte în bugetul local. Aici avem un grafic cu culori 
despre aceste venituri. Zona aceasta este impozitul pe proprietăţi, aici pe clădiri şi terenuri, aici pe mijloacele 
de transport – nu au o pondere foarte mare, dar contribuie la realizarea bugetului local”.  
Radu Nicosevici: „Au mai rămas în sală câţiva totuşi, uite avem şi consilieri. O să vorbesc puţin mai mult, 
dar nu foarte mult, sper să nu vă plictisesc. Am fost zilele trecute la Bucureşti şi am stat de vorbă cu liderii 
tineretului de la diverse partide politice. Unul din module se referea la consultarea publică, la Legea 52, la 
Legea 544. A fost uimitor că vorbeam despre lucruri noi celor din capitală. La ei nu se aplică consultările 
publice ca la noi la Timişoara – pt acest lucru felicit Primăria Timişoara că răspunde la solicitările noastre. 
Suntem chiori în ţara orbilor. Este şi o istorie a dezbaterilor privind bugetul – toată lumea va trebui să le 
explicăm cetăţenilor că cel mai important moment este dezbaterea bugetului, pt că apoi degeaba venim cu 
iniţiative, dacă ele nu au asigurată resursa financiară. Cel mai important reproş pe care îl am de făcut – la 
dezbaterea de anul trecut, unde am făcut eforturi să atragem şi zona academică – avem profesori, facultăţi, 
catedre de finanţe – mi se pare că este normal ca aceşti profesori să vină şi să ne sprijine cu expertiza pe care 
o au dumnealor. Anul acesta nu văd pe nimeni din mediul universitar. Pe de altă parte, trebuie să salut 
iniţiativa la care am participat atunci când cei din consiliile de cartier şi-au exprimat doleanţele vizavi de 
problemele lor şi sper că s-a ţinut cont în limita posibilităţilor de punctul lor de vedere. Marea problemă care 
se pune, şi vreau să reamintesc o promisiune făcută de dl. Bodo anul trecut – că acest moment necesită mai 
multe dezbateri, că este nevoie de o prezentare mai simplă, altfel e destul de complicat – Adi Bodo promitea 
că vom începe din iulie. Între timp au apărut modificări de legislaţie, dar era interesant de început acest 
exerciţiu. Nu am avut posibilitatea fizică ca în cele trei zile să apucăm să facem o analiză bugetară, cred că e 
nefericit să faci o dezbatere în afară de a formaliza, dacă nu ai timp să faci o analiză să vii cu o contribuţie 
sau să pui întrebări. Deci cu asta închei, stare a de nemulţumire că nu am avut. Ştiu că Adi va spune că există 
o presiune temporală importantă, dar în acelaşi timp există o prevedere a Legii 52, cu care dl. Schiffbeck s-a 
încadrat excelent cu trei zile, dar asta duce spre formalizare, iar în acelaşi timp se precizează că afişarea 
trebuie să fie cu minimum 30 de zile. În cazul în care supuneţi în plen înainte de 30 de zile acest buget, din 
momentul în care aţi pus pe site, intraţi într-o ilegalitate de care noi societatea civilă vom ţine cont”. 
Adrian Bodo: „Să vedem ce se întâmplă – noi am fi dorit ca aceste lucruri să le fi discutat mai devreme, dar 
nu este vina noastră că există un calendar bugetar, pe care trebuie să îl respecte atât autorităţile locale, dar ar 
trebui să îl respecte pe undeva şi Guvernul şi Parlamentul României. Legea bugetului de stat a fost publicată 
în M.O. în 29 decembrie şi noi avem termeni prin lege 45 de zile să adoptăm acest proiect de HCL. În 18 
ianuarie am primit sumele repartizate de la bugetul de stat – fără aceste sume ce fel de dezbatere am fi putut 
noi să facem? Ei, 18 ianuarie, azi suntem în 1. Cred că atunci când am primit sumele, am echilibrat bugetul, 
l-am adus într-o anumită formă, am lucrat faţă de solicitări, şi ce mă deranjează pe mine personal este că 
alături de mine ar fi trebuit să fie colegii mei din departamentele tehnice care au formulat solicitări, să susţină 
ce e în spatele cifrelor – adică ce înseamnă apă, drumuri, mediu, ce proiecte au în spate. Nu au făcut acest 
lucru, nu răspund pt ei – am venit şi am prezentat sinteza solicitărilor lor. Acum o săptămână şi ceva m-am 
prezentat la dl. primar, aveam un deficit bugetar de peste 86 de milioane RON, deci proiecte care trebuia să 
cadă, şi au căzut de la investiţii – pt că acele cheltuieli materiale, de întreţinere, trebuie asigurate cu 
prioritate. Şi ar fi imposibil ca noi să ne încadrăm atât în termenul stabilit de Legea 52, cât şi în termenul 
Legii finanţelor publice şi Legii bugetului de stat. Să adoptăm cu respectarea tuturor legilor. Probabil că vom 
fi traşi la răspundere mai mult dacă am depăşi cele 45 de zile şi dacă am merge cu un buget blocat şi n-am 
putea demara investiţiile, procedeele de licitaţie, de angajare a cheltuielilor, ceea ce ne-ar întârzia nu cu două 
săptămâni, cu mai mult timp. Preferăm să ne încadrăm în acest timp. Sunt de acord, dar cred că de când s-a 
pus pe site – marţea viitoare o să fie comisii şi mai avem şi un plen”. 
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Adrian Schiffbeck: „Domnule director, dacă îmi daţi voie, asta pe de o parte – pe de altă parte am menţionat 
în comunicatul de presă prin care anunţam această dezbatere faptul că se mai pot face în scris propuneri timp 
de zece zile. A trebuit să facem dezbaterea acum ca proiectul să poată intra în comisiile de săptămâna 
viitoare. Strict ca organizare a dezbaterii. Dar până vinerea viitoare se mai poate veni în scris cu propuneri şi 
deci se mai poate studia proiectul”. 
Adrian Bodo: „Am ajuns la un sistem de formalism nu din cauza dorinţei noastre de a ascunde ceva. Ci 
pentru că timpul şi faptele au decurs de aşa manieră încât este imposibil să pui la dispoziţie 30 de zile pentru 
analiză. Ne-ar fi făcut plăcere să facem chestiunea asta – să avem o discuţie şi să se confirme sau să se 
infirme că ceea ce am pus aici pe structura bugetului e bine sau nu e bine şi să corectăm ce ar fi de corectat. 
Sigur că acest buget nu e bătut în cuie – nu va merge aşa până la finele anului. Sunt convins că prima 
rectificare va fi în februarie. Trebuie să vină sume de la bugetul de stat care să acopere acele diferenţe de preţ 
la combustibil. Se poate analiza pe această perioadă bugetul şi se pot face ajustări şi în februarie. Eu cred că e 
păcat să blocăm acum bugetul şi lucrări importante pt oraş pt a îndeplini formalisme. Cred că în februarie 
vom rectifica din nou bugetul – şi se pot face ajustări, dacă vor fi aprecieri. Dar ştiţi care-i necazul? Că ar fi 
trebuit să fie colegii noştri – de ex dl. Ciupa, eu nu pot să susţin proiectele lui. El ştie ce are de făcut, pe noi 
tehnologii, o nouă legislaţie de mediu – şi susţine cheltuielile cu programele care le are în spate, acestea ar fi 
trebuit fiecare responsabil pe domenii să vină să le susţină. Am zis să acoperim măcar lucrările fizice care se 
fac în municipiu – să se facă cel puţin în aceleaşi stadii fizice. Sperăm ca activitatea poliţiştilor va duce la 
reducerea altor costuri – întreţinere, reparaţii, curăţenie. Iar sancţiunile aplicate vor aduce venituri 
suplimentare. A trecut vremea planului la amenzi – dar probabil că în prima etapă, vor creşte veniturile, după 
care vor intra într-un trend care scade. O parte din resurse de pe investiţii se duc pe rambursări de credite, pe 
dobânzi, dar asigurăm o sursă foarte importantă pe credite, de investiţii, şi acolo ar fi trebuit să se vină cu 
investiţiile, cu lista pe credite, aceea este consistentă, să vedem dacă sunt bine corelate”. 
Sasz Eniko: „Sunt directoarea Teatrului Maghiar. Vă pun o întrebare de curiozitate – dacă dvs sau cineva din 
sală a fost la oricare dintre spectacolele Teatrului Maghiar sau German în ultimii ani. Dacă aţi fost, aţi putut 
vedea, dacă nu aţi fost credeţi-mă că această sală unde îşi desfăşoară activitatea două teatre profesioniste 
arată ca un grajd pt animale. Imaginea este înspăimântătoare – cade molozul, cade plafonul, cade ploaia şi 
publicul cade din scaun. Din cauza stupefacţiei că un oraş ca Timişoara, care se mândreşte că are patru 
instituţii teatrale în trei limbi – unicul din Europa, poate să ţină în asemenea condiţii instituţiile în subordinea 
sa. Este revoltător. Din 2003 este un S.F. pt renovarea sălii şi a încăperilor. Când am devenit director, am 
aflat că avem 5 miliarde de lei pt renovări. În principiu, fiindcă de facto nu a intrat nici un ban până la 
sfârşitul anului în contul instituţiei pt renovări şi reconstrucţie. Am încercat luni de zile să investighez soarta 
acestor bani dar nu am prea reuşit. Am fost în mai multe ocazii la audienţe la anumite persoane. Nu zic, pt 5 
miliarde de lei este un business destul de frumos – dar mi se pare că prea scump. Deci prima întrebare 
esenţială – care a fost soarta acestor 5 miliarde de lei? Pe mine mă bombardează publicul zilnic cu întrebarea 
când vom avea o instituţie unde teatrul îşi poate desfăşura activitatea. Citesc cu stupefacţie pe site, sau aş fi 
citit că nu există nici un ban pt investiţia pt sală. Se dau bani pt drumuri, pt pistă de biciclişti, pt zoo, dar nici 
un ban pt renovarea şi reconstrucţia sălii. D-na directoare de la Teatrul German n-a putut veni, dar reprezint 
şi părerea dumneaei. Este inadmisibil – facem un stadiu la cele mai mari standarde profesionale într-o cocină 
de porci”. 
Adrian Bodo: „Dvs puteţi reprezenta pe şefa dvs, pe d-na directoare care n-a putut veni aici…” 
Sasz Eniko: „Eu sunt directoarea Teatrului Maghiar, mi-am permis să reprezint părerea doamnei directoare 
de la Teatrul German, adică două instituţii de teatru”. 
Adrian Bodo: „Eu nu-mi pot permite să-mi dau cu părerea în zona pe care o gestionează dl. Nicuşor Miuţ. 
Probabil că se înregistrează şi colegii mei o să comunice d-lui director la modul la care au cheltuit acei bani – 
achiziţiile, contractarea, verificarea lucrărilor le fac colegii mei de la Patrimoniu. Eu ştiu că în 2007 au fost 
alocate 31 de miliarde pt investiţii, din care 17 miliarde pt reparaţii capitale pe Cultură. Cât de mult vine pe 
sala dvs, asta nu ştiu, aici trebuia să vină dl. Miuţ şi vă putea spune”. 
Sasz Eniko: „Pe site nu se pomeneşte de sala Teatrului Maghiar şi German, se pomeneşte de Capitol, care va 
deveni sediul Filarmonicii, probabil banii aceştia sunt alocaţi pt ei – foarte bine, este şi timpul…” 
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Adrian Bodo: „Sunt reparaţii capitale, sunt reparaţii simple, probabil că au programe care nu sunt introduse 
pe cheltuieli de capital. Trebuia să vină ori domnul Miuţ ori subordonaţii dânsului. Nu am memorie să reţin 
toate referatele pe care le-au făcut colegii mei – sunt vreo două bibliorafturi, care au depăşit 86 de milioane 
de RON, din care s-a tăiat ce s-a tăiat. Fiecare pe zona lui trebuia să vină să susţină proiectele”. 
Sasz Eniko: „Atunci rugămintea mea ar fi ca dvs sau oricine înregistrează să comunicaţi întrebarea noastră 
mai departe – cam când va fi reconstruită, renovată sala Teatrului Maghiar-German? Suntem răspunzători 
faţă de public, faţă de angajaţii noştri, care lucrează în circumstanţe absolut inadecvate artei teatrale. 
Mulţumesc foarte mult”.  
Mihai Liseţchi: „Mihai Liseţchi, AID-ONG. Am avut o mică discuţie cu colegi de la diverse organizaţii, şi 
am dori să ne lămuriţi – care sunt liniile din buget din care vor fi finanţate proiecte în regim de finanţări 
nerambursabile? Din care vor fi finanţate proiecte ale ONG”. 
Adrian Bodo: „67.02.50 – şase miliarde de lei” .  
Mihai Liseţchi: „Problema este că există şi alte teme de proiect – educaţie civică, protecţia mediului, 
democraţie participativă, care nu se încadrează ca tipuri de activităţi în această linie de finanţare, şi atunci 
alte tipuri de proiect decât cele care sunt menţionate…” 
Adrian Bodo: „Uitaţi că vorbim de mediu – dacă spaţiile verzi, grădinile, activităţile recreative, dacă spaţiile 
verzi nu se regăsesc la mediu, atunci nici activităţile despre care vorbiţi nu se pot regăsi la mediu. Şi tocmai 
că aceste lucruri se regăsesc – tineret, sport, întreţinere parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement, uite 
un capitol care practic se regăseşte la servicii recreative, şi sunt domenii care vizează mediul”. 
Mihai Liseţchi: „Înţeleg, dar întrebam de educaţie civică, democraţie participativă, drepturile omului, sunt 
multe alte teme care pot fi abordate şi întrebam dacă ele se pot regăsi sub domeniile aferente”. 
Adrian Bodo: „Mai avem încă zece zile – găsiţi linia bugetară potrivit a fi finanţate astfel de proiecte şi nu 
am nimic împotrivă. Dar am avut o discuţie şi anul trecut, şi acum şase luni – şi vă spun că proiecte din astea 
care înseamnă un seminar despre mediu, pe capitol… un seminar despre apă să îl duc la apă, sau la 
canalizare, nu cred că îşi are locul acolo”. 
M. Liseţchi: „Nu am făcut referire la tipul de activităţi. Vorbim de teme de proiecte – drepturile omului de 
exemplu”. 
Adrian Bodo: „Arătaţi-mi o poziţie la care se pot… nu văd, la tineret, la sport. Nu găsesc o linie în buget. De 
aceea ne-am dus la alte servicii, care pot ţine de cultură. Poate ţin şi astea de cultura noastră. Capitolul 
Protecţia mediului vizează proiecte de salubritate etc. Un proiect al unei ONG care să facă ce? Ca să fie 
nerambursabilă. Că ajungem în zona unei achiziţii publice. Dacă doriţi să ne vindeţi un echipament, un mediu 
mai bun, intraţi în zona comercială şi vorbim de achiziţii publice. Dacă vrem să facem proiecte culturale, 
unde se discută nişte teme, au alt caracter”. 
M. Liseţchi: „Din punctul meu de vedere, discuţia pe teme pe care nu le stăpânesc e inoportună”. 
Adrian Bodo: „Putem să mai vorbim încă doi ani. Veniţi cu proiecte, cu exemple concrete de activităţi pe 
care le pot desfăşura astfel de asociaţii şi să intre pe finanţări nerambursabile. Bugetul local caută să aducă 
finanţări nerambursabile. Sprijină, dar aţi văzut, şase miliarde din 5.000”. 
M. Liseţchi: „La nivel de teorie ar fi potrivit ca în politica de finanţare pe care o promovează CL şi Primăria 
să se creeze oportunităţi pt ca grupuri de cetăţeni, ONG interesate şi specializate să poată veni cu propuneri 
care nu au fost prinse într-un plan de acţiune al Primăriei”. 
Adrian Bodo: „Dacă avem proiecte de mediu şi dvs puteţi furniza astfel de utilităţi, înseamnă o achiziţie 
publică”. 
M. Liseţchi: „La achiziţiile publice, dvs stabiliţi termenii de referinţă şi tema de interes – în timp ce 
finanţările nerambursabile de obicei fixează domeniul, stabilesc nişte priorităţi mai largi şi ONG-urile 
definesc proiectele”. 
Adrian Bodo: „Haideţi să găsim linia bugetară care ne permite să facem finanţări nerambursabile pe 
capitolele respective – faceţi propuneri şi modificăm bugetul. Dar să găsim şi zonele în care putem tăia 
anumite activităţi să şi să fie acceptate lucrurile astea. Nu am nimic împotrivă. La modul teoretic s-ar putea 
face, la modul practic e ca şi respectarea termenelor cu bugetul, cu adoptarea lui în termen de 45 de zile, cu 
obligaţia de a respecta cele 30 de zile, în condiţiile în care avem doar 15 zile la dispoziţie”. 
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M. Liseţchi: „Dar noi sesizam doar nişte nevoi de principiu şi aşteptam de la dvs ca specialişti în domeniu să 
ne indicaţi soluţiile tehnice. Noi nu putem gestiona mai bine valorile din acest buget decât o faceţi dvs”. 
Adrian Bodo: „Noi am discutat şi anul trecut, şi acum jumătate de an, şi săptămâna trecută – acolo la CL am 
rămas un pic… am văzut cum s-au tratat lucrurile vizavi de regulament, în fine, nu e problema mea asta şi nu 
mă interesează”. 
M. Liseţchi: „Mulţumesc”. 
Dl. Furdui: „Deşi vin din mediul academic, nu vin din mediul financiar, ci tehnic. E o problemă de principiu 
şi ştiu că nu o să primesc răspunsul acum, fiindcă văd că în spatele cifrelor din buget nu sunt cei din partea 
tehnică. Dar eu mă întreb: avem finanţări făcute acum patru-cinci ani, şi mă întreb dacă există o eficienţă a 
investiţiilor făcute înainte, ca să ştim cum lansăm bugetul? Sau ne raportăm doar la partea fizică – doi km de 
şosea… dar care e eficienţa investiţiilor? De foarte multe ori nu facem o investiţie din aceasta, ca să vedem 
cum alocăm investiţiile şi cu ce restricţii. Nu aştept un răspuns de la dvs, că e o problemă tehnică, dar cred că 
în faţa comisiilor tehnice din primărie ar trebui să stea aceste lucruri. Fiindcă nu poţi să raportezi că am 
realizat nu ştiu câtă cale de tramvaie, când eu o realizez în această perioadă în îngheţ, am turnat beton în 
îngheţ, şi calea care ar trebui să reziste cinci-zece ani, rezistă doi ani de zile. Şi pe urmă mă trezesc că am 
făcut cheltuieli neeficiente. Sper că nu ne întoarcem peste trei-patru ani la aceleaşi cheltuieli. După mine, ar 
trebui să fie o spirală, pe investiţiile făcute să analizăm eficienţa, deficienţele, şi ce restricţii pun pt 
investiţiile viitoare – nu numai ca sumă să fim într-un progres, nu cred că asta este progresul”. 
Adrian Bodo: „Să vă dau un răspuns acum? Nu doriţi, bine”. 
Petru Olariu: „Dl. Bodo, la celelalte capitole, aţi spus că aţi primit de la Direcţiile din Primărie, aţi 
centralizat şi aţi făcut bugetul. Pt ONG s-a pus o sumă de 600 aici, fără să aveţi o centralizare, că nu se ştie, 
nu sunt proiecte să le centralizaţi – urmând ca suma să fie alocată pt proiecte. Cine stabileşte, din 600, cât va 
fi pt domeniul cutare sau cutare, şi dacă se stabileşte sau nu. Poate că sunt în funcţie de proiecte. Dacă este 
normal, de ex la programele Phare, când se lansează licitaţia, se spune, pt domeniul social, există o mie de 
miliarde. Omul ştie, mă duc aici, este o sumă mai mare. Aici nu ştii, ai făcut proiectul, ai făcut cheltuieli, şi te 
trezeşti că sunt bani mai puţini. Asta a fost întrebarea”. 
Adrian Bodo: „Se pare că în acest domeniu nu există o strategie culturală să o numim aşa, sau de finanţare 
pe felii de activităţi. S-a mers din obişnuinţă pe agenda culturală – anul acesta ştiu că există o HCL care a 
creat un cadru de reglementare, de jurizare, de finanţare a acestor proiecte, dar nu cred că spune şi procente 
din suma totală”. 
Petru Olariu: „Poate am greşit eu că vi-am pus întrebarea dvs, poate ar trebui să ne răspundă Adi, nu ca 
acuză, poate măcar constructiv în viitor poate se poate face ceva să fie mai bine”. 
Adrian Bragea: „Da, ideea este că ne propunem, în momentul în care o să construim o strategie sau 
priorităţi, să defalcăm şi să avem sume clare pe domenii, aşa cum ar fi trebuit să fie acum. Ce vi-a răspuns dl. 
director e de fapt ce se întâmplă în momentul de faţă”. 
Petru Olariu: „Adi, mă scuzi – mă uit în sală, sunt o grămadă de ONG-uri aici, puteam face dezbaterea fie la 
birt, fie la tine în birou, cum am mai discutat, fie la dl. Bodo – dacă aşa se pune problema, nu interesează, au 
fost doi domni consilieri, le mulţumim, nu ştiu dacă mai sunt aici. Nu este nimeni din conducerea primăriei 
pe celelalte compartimente”. 
Adrian Bragea: „Vreau să vă spun că totul se înregistrează, după care o să ajungă la consilieri, mai mult nu 
putem face”. 
P. Olariu: „Una este să fie aici să vadă, una să se înregistreze. Dar în fiecare an se spune - vom face o 
strategie. Haideţi să întrebăm ONG-urile de câţi ani au auzit de această strategie, dacă s-a făcut vreodată – în 
fiecare an ajungem să spunem că mai sunt câteva zile şi nu mai putem amâna că pierdem fondurile, că nu ştiu 
ce, şi nu se face. Dar haideţi să spuneţi – eu mă ocup de treaba asta, dvs, de ex, haideţi să o facem măcar anul 
viitor, aşa a trecut acum, toată lumea se bucură că a scăpat de ea, a bifat-o, şi iarăşi moare”. 
Ilona Mihăieş: „Sunt preşedintele executiv CED şi am o întrebare, revin cu întrebarea vizavi de buget. În 
viaţa ONG-urilor a intervenit o veste bună – ne-am bucurat când a apărut acea reglementare, acel regulament 
pt finanţarea activităţilor noastre din fondurilor publice. Primăria a elaborat un regulament, toate bazate pe 
Legea 350 din 2005. Am auzit răspunsurile pe care le-aţi dat colegilor vizavi de fondurile alocate. Trebuie să 
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vă întreb din nou, pt că Legea 350, art.10, care reglementează aceste lucruri şi pe baza căruia s-a făcut acel 
regulament, spune astfel: „Atribuirea de contracte de finanţare nerambursabilă se va face în limita fondurilor 
publice alocate în programele aprobate anual în bugetele autorităţilor finanţatoare”. În momentul de faţă, noi 
insistăm să aflăm care este acest fond, pt cele cinci sau câte domenii există”. 
Adrian Bodo: „Vi-am spus, sunt şase miliarde”. 
Ilona Mihăieş: „Este un fond, va trebui să fie un fond, ce ne-aţi arătat dvs sunt mai multe buzunare din care 
vor ieşi bani pt asemenea proiecte”. 
Adrian Bodo: „Nu sunt de genul cum s-a spus aici – să ştim avem Phare, Sapard, etc. Există un fond pe care 
se poate aplica, pe un regulament, jurizat, cu un punctaj, şi sunt proiecte care vor primi şi altele care nu vor 
primi finanţare”.  
Ilona Mihăieş: „Aşa este. Acest fond trebuie să fie cunoscut de către ONG. Dacă arătaţi care este rândul, nu 
mai multe”. 
Adrian Bodo: „Un rând vi-am arătat, 67.02.50, am pus acolo, uitaţi – 600.000 RON”. 
Dl. Olaru: „Sunt vicepreşedinte în consiliul de cartier Plopi – am venit să sprijinim activitatea Primăriei, dar 
se vede că nu este prea bogată, prin prezenţa consilierilor locali, a responsabililor din primărie pe diverse 
probleme, şi toţi ceilalţi factori care sunt plătiţi de noi. După multe insistenţe s-a început canalizarea şi în 
cartierul Plopi, dar rugămintea mea este ca în acelaşi timp să se demareze lucrări la introducerea apei, ca să 
nu se spargă drumurile apoi, şi cele trei şosele asfaltate. Pe cei de la Apă-canal i-a deranjat să atragă 
programe, fonduri, să introducă apă şi canal în tot oraşul, ca să nu fie disponibilizaţi. Prin introducerea apei şi 
a canalizării nu va trebui să daţi pe nimeni afară – în preţul apei şi canalizării intră şi beneficiul dvs. După ce 
ocupăm o funcţie, aşteptăm să ne schimbe, să ieşim la pensie şi nu putem trage linie, ce s-a făcut. Şi referitor 
la consiliile de cartier – când s-au constituit, am zis că am luat model francez – iar domnii din Franţa ne-au 
sugerat să se împartă bugetul pe consilii de cartiere. Imediat Primăria a fost prima care nu a fost de acord. 
Dar până la urmă o să se revină la problema asta, ştim cel mai bine noi cei din cartier ce să se construiască – 
dânşii să rămână ordonatori de credite. Dar noi să hotărâm – asfaltăm două străzi sau băgăm canalizare pe 
una, băgăm metrou pe un metru sau asfaltăm zece străzi. Şi tot cu sprijinul Primăriei, am rezolvat multe – s-
au schimbat corpurile de iluminat stradal, s-a băgat gazul, s-a introdus telefonie fixă, cablu TV, internet, s-a 
forat fântână, s-a reparat o şcoală veche, s-a introdus gazul la o şcoală nouă, la cele două biserici mai 
importante din cartier. Dorim să fim sprijiniţi să încheiem cu canalizarea. Mulţumim” 
Adrian Bodo: „Aşa, mi-am adus aminte, chiar nu-s colegii mei, dar mi-am adus aminte de cartierul Plopi – şi 
din 9 milioane RON alocaţi pentru lucrări de apă şi canal, aproape 2,1 milioane sunt pt cartierul Plopi, deci 
undeva la 20%”. 
…………………………………………………………………………………………………………………... 
 
3. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare şi selecţionare a proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă de la bugetul local 2007 
 
Adrian Bragea: „Dacă mai sunt solicitări… Trecem la următorul punct. Conform regulamentului care a fost 
aprobat prin HCL 619/2006, la capitolul IV, la organizarea şi funcţionarea comisiei de evaluare şi 
selecţionare, se spune că membrii comisiei vor fi nominalizaţi prin HCL. Noi am pregătit un material care 
urma să intre în plen – din păcate sau din fericire a fost solicitată o dezbatere publică pe această temă, de 
aceea acum aşteptăm din partea dvs propuneri sau să vă prezentaţi punctele de vedere, în special cei care aţi 
solicitat dezbaterea. Trebuie să îmi cer scuze, comisia de cultură nu e reprezentată deloc aici – eu nu am fost 
mandatat să o reprezint, o să preiau propunerile dvs şi o să le transmit dânşilor. O să încercăm să vă dăm 
răspunsuri în măsura în care ţine de competenţa noastră, iar în ce priveşte CL, o să le transmitem”. 
Mihai Liseţchi: „Propunerea pe care o fac este de fapt prezentată cu acordul dvs în exteriorul sălii, suficient 
de mare scrisă încât cei care au nevoie de detalii să le poată vedea. Am depus şi într-o formă scrisă, ca o 
iniţiativă a unui grup ONG interesate de optimizarea procedurii de alocare a fondurilor nerambursabile. O să 
punctez elementul important – noi facem referire practic la problema activităţii comisiei de evaluare a 
proiectelor – facem diferenţa între activitatea de evaluare, care presupune două activităţi – jurizarea 
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(aplicarea unei grile cu criterii, care este adoptată prin HCL 619) şi ierarhizarea (având punctajul, se poate 
face ierarhizarea). Acestea sunt procesul de evaluare. Propunerea noastră este ca partea de jurizare să fie 
făcută de consultanţi de specialitate, cu expertiză pe domeniile în care urmează să fie aplicate proiectele, în 
aşa fel încât să crească gradul de obiectivitate a procesului de jurizare, şi pe de altă parte pornim de la 
prezumţia că volumul de muncă pe care ar trebui să îl acopere comisia de evaluare dacă ar face o treabă 
profesionistă, în urma unei estimări, având în vedere tendinţa de creştere a numărului de proiecte depuse, 
numărul de ore ar fi undeva la 600 de ore de muncă, aproape patru norme întregi de o lună. Ar fi destul de 
greu la resursele umane de care dispune în acest moment primăria. Propunerea noastră este ca procesul de 
evaluare, sau de jurizare mai precis, să fie externalizat, prin contractarea unor specialişti pe domeniu, pt 
fiecare proiect sau pt fiecare domeniu să existe cel puţin doi evaluatori – aplicarea unor principii de bune 
practică. Pt fiecare proiect ar trebui să fie cel puţin doi evaluatori, care să aibă expertiză într-un anumit 
domeniu. Sub prezumţia că nici o persoană, fie numită ca funcţionar, fie aleasă ca politician în CL nu ar 
putea să aibă expertiză pe toate domeniile pe care dvs le luaţi în considerare în HCL 619. Noi propunem o 
profesionalizare, care ar aduce beneficii – eficienţa utilizării banului public, folosirea lui mai degrabă în 
interesul cetăţeanului, a grupurilor, a ONG-urilor. Propunerile sunt scrise într-un material care vi l-am lăsat. 
La nivelul CL, în rândul consilierilor, există opinii foarte diferite, prezumând că unii sunt susţinători, alţii 
sunt împotrivă. Această dezbatere ar fi o oportunitate pt dumnealor de a se clarifica în ceea ce înseamnă 
principii de bună practică în alocarea de fonduri pt ONG”. 
Petru Olariu: „Eu vreau să fac o mică completare la ce a zis Mihai – apreciem transparenţa de care a vrut să 
dea dovadă Primăria, CL, dar ca aceasta să fie cu adevărat transparentă; pe lângă ce a zis Mihai că este 
nevoie de acei experţi – vin şi spun că oricum ar face, vor da un punctaj – dar cine va spune cu ce sumă se va 
finanţa? Tot acea comisie, care va spune că nu dăm 50, dăm 25 sau 100 de milioane. Propunem ca în acea 
comisie să fie un reprezentant al societăţii civile, pt că de fapt acea comisie nu va mai lucra zile întregi, ci 
într-un timp mai scurt. De câteva zile se tot discută despre fondurile alocate prin CL; vi-am solicita în numele 
asociaţiilor care sunt în sală şi poate şi al altora, dacă s-ar putea să decalaţi termenul de 5 februarie cu un alt 
termen, având în vedere că lumea nu ştia ce se întâmplă. Nu cred că ar fi o problemă, că ar putea fi modificat 
termenul până în 15 sau 20 februarie. S-ar clarifica şi problema cu comisia, cu formularele”. 
Adrian Bragea: Aş vrea să o luăm în ordine şi să definim – aţi spus că aţi dori să fie un reprezentant al soc. 
civile în comisie, să definiţi ce structură, ce formaţie, sau chiar să nominalizaţi”. 
Petru Olariu: „Dacă dvs spuneţi că se permite acest lucru, este experienţa de la nivel naţional, unde ONG au 
votat oameni în CES. Este o astfel de persoană în sală, ne poate spune cum s-a votat, ONG au votat, nu au 
fost probleme. Dvs puteţi spune, soc. civilă să îşi definească un reprezentant – noi ne vom aduna, îl vom 
defini, doar CL să spună că există un loc pt. soc. civilă, care se face prin vot, şi nu cred că există cineva care 
să spună că această măsură nu e corectă”. 
Adrian Bragea: „Cred că ştiţi din practica CL că e bine din start să avem nominalizate câteva persoane, pt ca 
ei să poată alege”. 
Petru Olariu: „Bine, dacă dvs ca executiv propuneţi acest lucru, spuneţi, faceţi o propunere, şi în două-trei 
zile ne adunăm, vă spunem cum definim persoana şi nu cred că va fi problemă să nu o găsim”. 
Adrian Bragea: „Eu vreau să mă înţelegeţi că există un calendar, şi ca să ne încadrăm vă propun să 
nominalizăm persoana, şi apoi să stabilim – sau eu o să transmit, vi-am spus – să preiau din partea dvs 
decalarea unui termen, cu cât… practic bugetul se aprobă în 13 februarie, şi până atunci ar trebui să fie şi 
comisia pusă în…”. 
Petru Olariu: „Solicitarea mea a fost în completare în sensul de a exista un reprezentant. Acum din partea 
dvs ne solicitaţi să definim acest reprezentant cât mai repede. Este problema noastră  - şi rugămintea noastră 
a mai fost dacă se poate decala acest termen”. 
Adrian Bragea: „Urmează să vă comunic, nu vă pot spune de la mine”. 
Petru Olariu: „Cred că şi una şi alta sunt fezabile, numai bunăvoinţă să fie”. 
Ilona Mihăieş: „În conformitate cu principiul transparenţei şi publicităţii reglementate de art. 15 din Legea 
350/2005, pe care aţi avut-o la bază când aţi făcut acest regulament, spune că prima etapă în procedura 
alocării de fonduri este stabilirea programului anual pentru acordarea de finanţări, care se publică în M.O. 
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Apoi se face intenţia de a atribui contracte de finanţare. Dacă noi azi discutăm bugetul pe 2007, care nu e 
încă aprobat, solicitarea de depunere de proiecte până la data de 5 februarie este ilegală. Pt că raportat la 
prevederile Legii 350, este un punct de vedere al nostru. Dacă colegii mei au fost mult mai indulgenţi în a 
aduce îmbunătăţiri şi a vă capta bunăvoinţa în ce priveşte această importantă reglementare, poziţia CED este 
mult mai profundă. Am formulat azi o plângere prealabilă, deci am atacat această HCL, pe baza art. 7 al 
contenciosului administrativ, pe mai multe puncte. Primul ar fi fost că această HCL 619 contravine 
prevederilor Legii 350, pt că legea spune că autorităţile finanţatoare au obligaţia să aibă un buget aprobat în 
acest sens, iar alocarea sumelor să se realizeze cu respectarea principiilor liberei concurenţe, tratament egal şi 
nediscriminatoriu între solicitanţii fondurilor. Iar dvs, în regulament, aţi spus că printre destinatarii fondurilor 
sunt şi instituţiile de cultură subordonate CL, instituind în favoarea acestora un regim preferenţial. 
Contravine unui principiu. A doua: reglementarea adusă de către dvs nu prevede căi de atac, proceduri de 
urmat în cazul în care cei interesaţi sunt nemulţumiţi de procedura de atribuire a fondurilor. Lipseşte. Al 
treilea punct… sunt mai multe, vă spun doar câteva, oricum în plângerea prealabilă le-am înşiruit pe toate. 
Regulamentul din HCL 619 are o serie de contradicţii între prevederile regulamentului şi ale anexelor. Grila 
de a evaluare conţine criterii care nu se regăsesc în formular, art. 16 face referire la un articol nu este cel 
nimerit ş.a.m.d. Deci în accepţiunea CED, acest regulament, din păcate, a fost pus fără o consultare prealabilă 
– ne-am fi aşteptat, ca şi ONG, să existe o dezbatere publică, mai ales că ia fonduri acest regulament din 
fondurile publice. Nu a existat o asemenea iniţiativă din Primărie. Poate că am pus prea multă pasiune, vă 
spun aceste lucruri – am lucrat anul trecut şi acum doi ani cot la cot cu Primăria pentru a face acea expresie 
de democraţie participativă nu doar două cuvinte alăturate, ci o realitate. De aici şi mai mult decât intervenţia 
noastră pe acest regulament. Mulţumesc”. 
Adrian Bragea: „Mulţumim şi noi. Alte opinii… Trebuie să încheiem aici, mulţumim că aţi participat la 
dezbaterea publică, sperăm să aibă un rod. Vă dorim o seară bună. La revedere”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Şef Birou Relaţii Publice         Întocmit, 
Adrian Bragea           Adrian Schiffbeck 
 
 
 
 
 
 


