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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 14 iunie 2007, în Sala de Consiliu a Primăriei 
Municipiului Timişoara, au participat directorul Direcţiei de Mediu – dl. Vasile Ciupa, directorul 
Direcţiei Urbanism, dl. Sorin Ciurariu, directori şi reprezentanţi ai unor regii şi societăţi comerciale, 
funcţionari din cadrul Direcţiei de Dezvoltare şi Biroului Relaţii Publice, reprezentanţi ai ONG, ai 
consiliilor de cartier, cetăţeni, mass-media locale. La dezbatere au participat circa 80 de persoane. 
Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul a 110 minute, începând cu ora 16.  

 
Ordinea de zi 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor 

de performanţă ale SC „Horticultura” SA Timişoara pe anul 2007 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor 

de performanţă pe anul 2007 ale SC „Pieţe” SA Timişoara  
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei 

Autonome de Transport Timişoara 
4. Proiect de hotărâre privind bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 şi a Listei de investiţii 

pe anul 2007 ale SC Administrarea Domeniului Public SA 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. 

Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara 
6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de 

performanţă ale S.C. Drumuri Municipale S.A. pentru anul 2007 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire clădire Calea 

Bogdăneştilor colţ cu Bd. Cetăţii, Timişoara” şi realizarea unui pasaj subteran pe terenul care se află 
în incinta Grupului Şcolar de Industrie Alimentară 

 
Propuneri - sesizări 

 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor 

de performanţă ale SC „Horticultura” SA Timişoara pe anul 2007 
 

Petru Olariu (FALT): - reanalizarea cheltuielilor cu personalul (clarificarea cheltuielilor, întrucât în 
proiect apar diferenţiate, 43 şi 50%) 
- analizarea oportunităţii premiului anual de 33.000 RON, în condiţiile în care pe lângă salariu se mai 

acordă sporuri de 16.500 RON 
- pondere mare a cheltuielilor de exploatare 
- grad mare de îndatorare, de 100% 
- obiective de performanţă cu caracter general – care sunt indicatorii de performanţă verificabili în mod 

obiectiv 
- la neîndeplinirea criteriilor de performanţă se completează cu îndeplinirea altui criteriu 
- premiul anual  
- criteriile să fie mai cuantificabile, măsurabile, mai bine de urmărit (îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

prestate - numărul total de recepţii fără obiecţii per total recepţii); ar trebui făcute foarte clare 
criteriile, ca să nu fie discuţii 

- cetăţenii să poată avea acces la contracte, la acte adiţionale, la realizări – să se spună în cunoştinţă de 
cauză dacă directorul merită sau nu premiul; pe viitor să se pună la dispoziţie toate documentele, ca să 
se vină cu observaţii mult mai pertinente 

 
Vasile Gherheş (CED): - cine stabileşte şi cine verifică criteriile de performanţă 
- majoritatea regiilor au pagină web – să mai adauge documente, cu realizări şi ce se intenţionează, pt a 

mări transparenţa  
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- pe partea de evaluare a performanţelor – în sondajele de opinie, întrebările să vizeze şi regiile 
autonome, pt a primi răspunsurile cetăţeanului ca ultim beneficiar 

 
Mihai Liseţchi: - care sunt indicatorii de performanţă 
 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi a obiectivelor 

de performanţă pe anul 2007 ale SC „Pieţe” SA Timişoara  
 
Petru Olariu: - alte cheltuieli cu personalul, cresc de la 4.000 la 15.000, creştere prea mare, de 375% - să 
se facă o anexă la buget, ca explicaţie, cu tipurile de cheltuieli cu personalul 
- cheltuielile f. mari de protocol, publicitate şi sponsorizări 
- profitul ar trebui să se limiteze la 5% 
- premiile anuale - Consiliul Local să evalueze din pct de vedere al performanţei 
- indemnizaţia membrilor Consiliului de Administraţie este foarte mare; este mult să fie nouă oameni în 

C.A. - să se analizeze de către Consiliul Local 
- ar trebui revăzute criteriile şi spus ce se întâmplă dacă un criteriu nu e îndeplinit – nu se îndeplineşte 

un criteriu, iar altul care e uşor de îndeplinit se îndeplineşte şi se ajunge la 110% 
- să se analizeze un standard pentru regii şi societăţi, să nu mai fie discuţii 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 al Regiei 

Autonome de Transport Timişoara 
 
 Petru Olariu: - cheltuieli de sponsorizare foarte mari – ar trebui comunitatea să facă sponsorizările, în 

baza unor proiecte depuse de către ONG la Primărie, în baza Legii 350 
- sume mari pentru Consiliul de Administraţie 
- Consiliul Local să analizeze bugetele regiilor şi societăţilor, şi din punct de vedere al premiilor, şi al 

salariilor membrilor C.A., şi din pct de vedere al sponsorizărilor 
 

4. Proiect de hotărâre privind bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2007 şi a Listei de investiţii 
pe anul 2007 ale SC Administrarea Domeniului Public SA 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a obiectivelor de performanţă ale S.C. 
Administrarea Domeniului Public S.A. Timişoara 

 
Petru Olariu: - cheltuieli foarte mari cu reclamă şi publicitate, pentru consumatori captivi 
- să se justifice de ce ADP trebuie să facă un profit atât de mare, având în vedere că o parte din 

activităţi sunt legate de construcţii, o parte de parcări – din banii realizaţi, să meargă mare parte la 
parcări 

- indemnizaţii mari pentru membrii C.A. – se solicită C.L. să revadă sumele 
- să se facă publice statutele regiilor şi societăţilor comerciale, ca să poată fi analizate de către cetăţeni 

 
6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, a criteriilor şi obiectivelor de 

performanţă ale S.C. Drumuri Municipale S.A. pentru anul 2007 
 

Petru Olariu: - criteriile de performanţă nu ţin cont de realizările din 2006 
- cheltuielile cu salariile ar trebui să scadă, nu să crească 
- criteriile şi obiectivele să fie mai explicite, ca să poată fi cuantificabile şi măsurabile 
- indemnizaţii prea mari la Consiliile de Administraţie 
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire clădire Calea 
Bogdăneştilor colţ cu Bd. Cetăţii, Timişoara” şi realizarea unui pasaj subteran pe terenul care se află 
în incinta Grupului Şcolar de Industrie Alimentară 

 
Marin Teodorescu (consiliul de cartier Mehala-Ronaţ-Blaşcovici): - clădirea să fie construită mai 
aproape de liniile de tramvai, ca să rămână mai mult spaţiu între clădire şi blocurile cu patru etaje 
- pe o rază de circa 2 km nu există locuri de joacă – să se reducă suprafaţa clădirii, să rămână circa 20% 

pentru zonă verde şi locuri de joacă şi părculeţ 
Locatar al zonei - copiii nu au locuri de joacă - să se facă construcţia, dar mai aproape de linia de tramvai 
- în faţa blocurilor să se amenajeze un parc 
Gheorghe Costea: - să se facă grădiniţă, nicidecum parcări subterane la liceu 
Gheorghe Stăiculescu (consiliul de cartier Blaşcovici-Ronaţ-Mehala): - etajele 1 şi 2 să fie prevăzute cu 
funcţiuni pentru activităţi culturale destinate tinerilor; spaţiul să aibă şi destinaţie de activitate sportivă 
Mihai Severin: - semaforizarea intersecţiei 
Corneliu Nuţaş: – să se facă mai multe parcări, la suprafaţă 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director Direcţia Comunicare, 
Violeta Mihalache 

 
 
 
 

Şef Birou Relaţii Publice        Întocmit, 
Adrian Bragea         Adrian Schiffbeck 
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