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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 6 februarie 2008, în Sala de Consiliu a Primăriei 
Municipiului Timişoara, au participat primarul Timişoarei, dl. Gheorghe Ciuhandu, viceprimarul Adrian 
Orza, directori şi reprezentanţi ai Direcţiilor din Primăria Municipiului Timişoara, reprezentanţi ai unor 
ONG, mass-media locale, cetăţeni. La dezbatere au participat circa 25 de persoane. Întâlnirea s-a desfăşurat 
pe parcursul unei ore, începând cu ora 16.  
 

Ordinea de zi 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2008 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

Smaranda Haracicu – director, Direcţia Economică, Adrian Bodo – director, Direcţia Fiscală – prezentarea 
proiectului de hotărâre:  
- impozitele şi taxele locale nu au fost majorate, au rămas la acelaşi nivel ca şi anul trecut; vom avea cu 25% 
mai mult ca şi venituri – nu prin majorarea impozitelor, ci prin creşterea masei impozabile, prin măsurile de 
executare silită, prin inspecţiile fiscale, astea vor fi măsurile care vor aduce plusul de venituri;  
- pe total buget, creşterea este mai mică faţă de anul trecut; sumele pe care le putem aloca pentru cheltuieli se 
bazează pe veniturile proprii; creşterea de 25% este importantă faţă de nivelul impozitelor ţinut pe loc;  
Corina Dragomirescu, Confederaţia Întreprinzători Particulari şi Camera de Comerţ:  
- ne-am propus ca de la mijlocul lui iulie să discutăm care sunt priorităţile pentru bugetul anului următor - nu 
am reuşit; insist să fie stabilite priorităţile pentru anul 2009;  
- ce priorităţi rezolvăm cu acest proiect de buget pentru 2008? Care sunt primele trei priorităţi pentru 2008?  
- proiectul să fie formulat într-un format accesibil pentru cetăţeni; ne interesează cât la sută din bugetul 
Timişoarei este pentru şcoli, sănătate, investiţii în infrastructură etc, ca să ne formulăm un punct de vedere; 
- cât la sută reprezintă locuinţele sociale, investiţia în locuinţe; municipiul Timişoara suferă din cauza lipsei 
de forţă de muncă; în ce măsură administraţia locală este interesată de problemele investitorilor, cum putem 
atrage forţă de muncă calificată? 
- apropos de noua locaţie a Spitalului Municipal, am văzut că sunt alocate sume bugetare – pentru ce sunt ele 
alocate la acea clădire?; 
Primar, Gheorghe Ciuhandu: CJT a ţinut şedinţa cu bugetul pe 31 ianuarie, iar ultimele date le-am primit 
luni dimineaţă;  
- am avut în două rânduri în 2007 discuţii cu 15 consilii de cartier, în primăvară şi în toamnă – le-am 
comunicat priorităţile, derivate din dorinţa lor şi din documentaţiile pe care le aveam pregătite; 
- priorităţi sunt infrastructura, proiectele cu finanţare europeană şi educaţie-cultură (învăţământ, susţinerea 
şcolilor, a învăţământului primar şi secundar); 
- în legătură cu Spitalul Municipal, Ministerul Sănătăţii a refuzat să-şi asume răspunderea vizavi de 
asigurarea unor servicii medicale din portofoliul de programe naţionale de sănătate – nu am avut interes 
privat pentru asta; am reuşit acum să găsim oameni interesaţi, s-a aprobat un caiet de sarcini, în viitorul 
apropiat vom configura un mecanism economic pentru reluarea lucrărilor; 
- referitor la locuinţele sociale – forţa de muncă calificată nu stă în locuinţe sociale, ele sunt destinate 
categoriilor sociale care trebuie ajutate; avem varianta de susţinere cu ANL, unde intervenim cu 
infrastructura - sunt 80 de locuinţe cu finanţare de la minister pe str. Miloia, este în curs de terminare blocul 
de pe str. Polonă şi avem proiecte cu dedicaţie către evacuaţi (sunt circa 500 de oameni care stau în condiţii 
total improprii) şi către programul de tineret – am propus la Ministerul locuinţelor în jur de 600 de locuinţe la 
fosta bază RATT din I.I. de la Brad; 
Corina Dragomirescu: Se va continua ceva la centură, se va face ceva ca să ne ajute pe noi, oamenii de 
afaceri?  
- putem accesa prin aceste programe PHARE pentru care aţi prevăzut co-finanţare anumite programe care să 
creeze spaţii de locuit?  
- trebuie să găsim o punte comună, să păstrăm costuri rezonabile ca să fim competitivi pe piaţă; 
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Primar, Gheorghe Ciuhandu: Legat de centură - beneficiar este Compania Naţională de Drumuri şi 
Autostrăzi; am făcut demersurile în limita competenţelor la Guvernul japonez pentru obţinerea creditului; 
modul în care s-au organizat licitaţiile, firmele care s-au ales, reluarea licitaţiilor - sunt de competenţa 
Companiei Naţionale; problema nu e de competenţa Primăriei, este o chestiune care are o importanţă 
naţională din pct. de vedere al Guvernului; centura trece pe teritoriul judeţului; 
- în ce priveşte susţinerea financiară pentru iniţiative, banii publici nu se pot aloca decât pe proiecte care 
există;  
- avem un proiect foarte important, cu Institutul Frauenhofer, pentru un sistem de transport urban şi peri-
urban, ca să putem atrage forţă de muncă de la 20-25 de km;  
- la Spitalul Municipal, căutăm să reluăm ideea parteneriatului public-privat; Ministerul Sănătăţii e mai 
interesat de spitalul regional; pierdem locaţii în oraş din spitale şi secţiile trebuie mutate undeva; cu prioritate 
trebuie asigurată adăpostirea secţiilor respective - va fi un concept de spital care să ofere servicii pe sistem de 
sănătate publică şi pe anumite tratamente speciale contracost, va avea şi o sursă de venit independent de ceea 
ce ar urma să primească de la bugetul local; 
Petru Olariu, FALT: Am avut foarte puţin timp la dispoziţie pentru dezbatere iar lucrurile se sparg la 
Primăriei, pentru că cetăţenii nu ştiu că Consiliul Judeţean sau Guvernul nu şi-au făcut treaba şi au întârziat; 
ar trebui să ne concentrăm acolo de unde provine problema;  
- legat de problema energiei termice - dacă te uiţi la lista de cheltuieli, sunt câteva milioane pe lună pentru 
fiecare;  
- în buget, la combustibil şi energie acoperire de tarif - este trecut 44.798;  
Smaranda Haracicu: Capitolul bugetar este compus din subvenţii şi cheltuieli de capital; 
Petru Olariu: Colterm o să rămână descoperit şi nu o să poată face plăţile, rămân descoperiţi cu aproximativ 
240 de miliarde; 
Primar, Gheorghe Ciuhandu: Am făcut eforturi pentru Colterm;  
- mâncătorii principali ai bugetului sunt două regii – Colterm şi RATT; nu o să transfer bugetul Primăriei în 
anexă la bugetul Colterm; eu cred că au destule rezerve la nivelul regiei; ni se sesizează acţiuni care nu merg 
cum trebuie acolo;  
- în a doua parte a anului facem rectificările, în funcţie de ce cheltuim şi de cum merg anumite lucrări; am 
recuperat prin ce am alocat Colterm o parte din datorii, care sunt istorice şi nu se pot acoperi într-un timp 
scurt; în a doua parte a anului, funcţie de lucrări, putem face transferuri la rectificări;  
- Colterm e o companie a oraşului - trebuie să facă economii, până şi echipa de fotbal primeşte un miliard de 
lei; 
Petru Olariu: Este la mâna CL să îi sancţioneze; am cerut să fie criterii de performanţă cuantificabile, ca să 
nu mai vină să ceară prime;  
- anul viitor pot veni să ceară mărirea preţului; ar trebui umblat la eficienţă;  
Primar, Gheorghe Ciuhandu: Au venit sindicatele să ceară majorări de 70% la salariu; Guvernul şi 
Primăria dau ajutoare, peste 90.000 de oameni plătesc la Colterm, nu e normal să ceară atât de mult; relaţia 
noastră cu ei e una univocă – ei vin şi ne cer bani; trebuie să îşi îmbunătăţească activitatea internă - acordăm 
ajutoare proprii în cuantumuri mari, dar până la limita la care putem; nu e o soluţie să nu mai dăm ajutoare - 
populaţia să strângă cureaua iar ei să o ducă foarte bine pentru că le asigură bugetul;  
Petru Olariu: Ar trebui o analiză la toate regiile şi societăţile comerciale, cum am cerut noi, să fie 
îmbunătăţite criteriile; am zis că se pot da salarii mari, dar să fie criterii;  
- sperăm să nu vină Colterm să spună că degeaba aţi făcut investiţii dacă ei nu mai pot; trebuie să le spuneţi 
să îşi eficientizeze costurile dacă cer bani; 
Primar, Gheorghe Ciuhandu: Asta le cer, să îşi optimizeze costurile şi să îşi îmbunătăţească structurile 
interne; 
Petru Olariu: N-aş vrea să ne acuze Colterm că vorbim doar de ei; problema este şi la celelalte regii;  
- este prima dezbatere publică unde există cineva cu care poţi discuta în sală – am dori ca la celelalte să vină 
măcar şefii de compartimente, nu să fie lăsaţi anumiţi funcţionari singuri; 
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Primar, Gheorghe Ciuhandu: Am încheiat un protocol de curând, ne străduim să facem cum putem mai 
bine; 
- nu am nimic cu Colterm; cu banii pe care îi primesc de la oraş, ei trebuie să înţeleagă ca bugetul Primăriei 
nu e sac fără fund; în luna mai va fi un concurs de manageriat, iar managerul trebuie să vină cu un proiect 
care să ţină cont şi de efortul propriu, nu numai de efortul Primăriei;  
Mihai Liseţchi, AID-ONG: Ce fonduri sunt disponibile pentru finanţarea ONG, unde ar trebui să ne uităm? - 
- care e suma alocată pentru aceste activităţi în acest an? Nu se regăsesc activităţi cum ar fi protecţia 
mediului, democraţie, drepturile omului; 
Smaranda Haracicu: Este poziţia 67.02.50 – Alte servicii în domeniul culturii, recreerii şi religiei – 4.110; 
mai avem la activităţi religioase 430 şi la activitatea de sport 1740, în cadrul capitolului 67; 
- protecţia mediului este la întreţinere parcuri, grădini, zone verzi – acolo se încadrează activitatea Direcţiei 
de Mediu; 
Mihai Liseţchi: Trebuie făcută distincţia între servicii şi finanţare pe baza Legii 350;  
Smaranda Haracicicu: Suntem în faza de definitivare a proiectelor, suma s-a contabilizat, s-a făcut 
previziunea generală; în cadrul acestui subcapitol vor fi finanţate aceste activităţi, capitolul 67 -  sunt proiecte 
acolo, agenda culturală; 
Ilona Mihăieş, CED: Anul trecut când am fost la dezbatere dl. Bodo ne-a spus că toate finanţările pentru 
ONG intră în acest capitol, iar de anul trecut am monitorizat rectificări de buget legate numai de acest 
capitol; 
- anul trecut aţi preconizat 600.000 RON, anul acesta sunt 4.110 mii RON, este o sumă de şase ori mai mare 
decât anul trecut; noi avem o fundamentare pe care clădim o sumă şi probabil că o aveţi şi dvs;  
- ne bazăm pe o experienţă nu prea plăcută a anului trecut: s-au depus cererile, s-au jurizat cererile în valoare 
de 689.200, iar la HCL s-au alocat 1.099 de mii lei. Este o diferenţă de 400.000 RON pe care nu i-am găsit 
nici în HCL, nici în referat; 
- aş dori ca cel care a făcut acea sumă de 4.110 să spună la ce se referă, ce cuprinde; e mai mult de un milion 
de euro pus acolo; 
Smaranda Haracicu: Compartimentul de Relaţii Publice a făcut un necesar, o estimare, şi încă se discută 
despre proiectele care vor deveni definitive; au în calcul proiecte şi acţiuni şi se mai discută; vom pune 
proiectele pe site; denumirea acţiunii şi suma corespunzătoare vor fi publice; o să le cer colegilor de la Relaţii 
Publice să îmi definească mai exact şi mai în detaliu această sumă;  
- există şi situaţii în care prin HCL se aprobă anumite sume, iar când se vine cu documente justificative la 
decontare se constată că nu se poate cheltui suma respectivă; 
Primar, Gheorghe Ciuhandu: Vă putem da detalierea capitolului 67;  
- pe anul 2008 - ieri am vorbit cu dl. Ştirbu, preşedintele comisiei de cultură - ei fac o evaluare, jurizează 
proiectele, le pun o listă, pe care vi-o putem comunica; e o sumă mai importantă; există proiecte - am primit 
peste 200 de solicitări, nu ştiu dacă o să intre toate, cel puţin la cuantumul la care s-au propus, dar obligaţia 
noastră este să le alocăm banii, în urma a ceea ce stabileşte Consiliul Local;  
Smaranda Haracicu: Dacă nu vor fi acceptate proiecte care să cuprindă toată suma respectivă, va fi o 
rezervă de rectificare în minus şi se vor aloca în altă parte aceşti bani.  
 
 
 
Director Direcţia de Comunicare,      Şef Birou Relaţii Publice, 
Violeta Mihalache        Alina Pintilie 
 
 
 
          Întocmit, 
          Adrian Schiffbeck 
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