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                 PROCES-VERBAL 
   Încheiat astăzi 8.01.2010 cu ocazia şedinţei extraordinare a  
  Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
  

Preşedinte de şedinţă –D-na Adriana Blaj 
Din efectivul de 27 de consilieri au fost prezenţi 20 
Au absentat :, Bârlea Romeo, Borza Claudia, Catană Constantin, Ciuhandu 

Ovidiu, Jumanca Romaniţa, Pau Radu Adrian, Sandu Constantin  
Din  partea executivului participă: domnul secretar Ioan Cojocari, domnul 

viceprimar Adrian Orza, domnul viceprimar Sorin Grindeanu. 
 

Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia Primarului nr. 1 din 07.01.2010 
 
ORDINEA DE ZI: 

 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului bugetului local aferent 
anului 2009 din fondul de rulment. 
 2. Proiect de hotărâre privind restrîngerea competenţelor ordonatorilor de credite 
organizaţi cu personalitate juridică la nivelul Consiliului Local al Municipiului Timişoara. 
 

D-NA BLAJ: Încep prin a vă spune bună ziua, un an nou fericit şi la colegii din 
primărie şi la cei din consiliu şi trecem la ordinea de zi. După cum ştiţi, este o şedinţă 
extraordinară a consiliului local cu 2 puncte pe ordinea de zi, dar înainte de a trece la ordinea de 
zi aş dori să vă supun votului procesul verbal al şedinţei ordinare a consiliului local din data de 
15.12.2009. 

Iniţiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 
Şi acum supun la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 16. 12.2009. 
Iniţiez procedura de vot: 
20 voturi pentru 
Supun la vot ordinea de zi a şedinţei de astăzi 
Iniţiez procedura de vot: 
20 de voturi pentru 
După cum ştiţi la şedinţele extraordinare nu avem interpelări ca punct distinct, dar 

înţeleg că dl. Jichici şi dl. Bogdan au o interpelare de făcut aşa că vă rog dacă se poate cât mai 
scurt. 

DL. JICHICI: Interpelarea se adresează Direcţiei de Transporturi şi aş dori să fiu 
informat cu privire la cuantumul amenzilor şi penalizărilor aplicate celor 2 firme care se ocupă cu 



deszăpezirea în Municipiul Timişoara, pentru incidentele deosebit de grave din weekend-ul 18-
22 decembrie. Ţin să reamintesc că pe data de 19 decembrie a început să ningă la ora 16,45 în 
oraş şi până în data de 20 decembrie ora 18 nu a existat nici un utilaj în tot oraşul Timişoara şi 
circulaţia a fost dezastruoasă. Doresc să fiu informat care sunt măsurile financiare şi contractuale 
care au fost luate de Direcţia de transporturi pentru această bătaie de joc la care cele două firme 
care se ocupă cu deszăpezirea au supus municipiul Timişoara. Mulţumesc. 

DL. BOGDAN: Am o interpelare pentru Direcţia de finanţe şi buget a Primăriei. Aş 
dori să ni se dea în scris tuturor consilierilor locali execuţia bugetară pe anul 2009 în ceea ce 
priveşte cheltuielile de investiţii. Ceea ce au promis direcţiile că fac la început de an şi pentru 
care s-au luptat pe cotele de buget, ştiu că am făcut şi foarte multe rectificări anul trecut şi aş dori 
să ni se precizeze şi aceste rectificări, data la care s-au făcut şi motivele pentru care s-au mutat la 
vremea respectivă banii. 

D-NA BLAJ: Trecem la ordinea de zi. 
 

Punctul 1 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar local aferent anului 

2009 din fondul de rulment. 
 

 
D-NA BLAJ: Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului bugetar în valoare de 

8168933,16 lei rezultat din execuţia corectă a bugetului local la 31.12.2009 din fondul de rulment 
propriu. Cu aducerea la îndeplinire se încredinţează direcţiile şi serviciile din Primărie. Dacă 
dorinţi doamna Haracicu vă poate explica despre ce este vorba.  

D-NA HARACICU: A intervenit o modificare pentru că noi acest material l-am 
promovat în 4 ianuarie şi între timp trezoreria a mai încasat venituri şi atunci suma definitivă, 
trebuie completată suma exactă, este diminuată cu 36 064,44 lei şi suma corectă este 8132868,72 
lei faţă de 8168933,16. 

D-NA BLAJ: Propun ca amendament modificarea sumei din proiectul de hotărâre la 
8132868,72. 

Iniţiez procedura de vot: 
18 voturi pentru 
Supun la vot întregul proiect de hotărâre. Iniţiez procedura de vot: 
19 voturi pentru 
 

Punctul 2 al ordinei de zi 
Proiect de hotărâre privind restrângerea competenţelor ordonatorilor de credite 

organizaţi ca personalitate juridică la nivelul Consiliului Local al Municipiului Timişoara 
 
 
D-NA BLAJ: Aveţi ceva împotriva acestui punct? 
DL. MOLDOVAN: Eu aş dori să întreb pe cineva, să ne lumineze din partea 

executivului ce înseamnă fraza asta “se restrâng competenţele” de la art. 1 pentru că la art. 2 e 
clar. Ei vor prezenta propunerile de cheltuire, dar alte atribuţii dacă este cazul? 
 Dna. HARACICU: Conform Legii 273 privind finanţele publice locale, acolo este bine 
definită responsabilitatea fiecărui ordonator de credite. Ordonatorul principal secundar şi terţiar. 
Dar datorită conjuncturii economice actuale, datorită lipsei de lichidităţi, ordonatorul principal a 



dorit o monitorizare a acestor categorii de cheltuieli. Deci cheltuieli de personal, când se fac 
eventuale evidenţieri sau încadrările, dumnealui să cunoască limitele, totalitatea sumei, la fel la 
cheltuielile de capital, propunerile pentru fundamentarea listei de investiţii şi a cheltuielilor 
materiale unde sunt incluse categoriile privind utilităţile, obiectele de inventar şi toate celelalte 
cheltuieli. Deci trebuie să vină cu o detaliere şi explicaţie a tuturor serviciilor de subordonare 
locală.  
 Dna.BLAJ: Înţeleg că se va impune un control asupra tuturor cheltuielilor ordonatorilor 
ceea ce până acum nu era.  
 Dl. BODO: Ni se spune că trebuie să comunicăm. Ar trebui să ştim termenele, perioadele 
şi formatul în care trebuie să comunicăm.  
 Dl. MOLDOVAN: Dar până acum nu dădeaţi rapoarte la ordonatorul principal? 
 Dl. SECRETAR: O să-i comunic ordonatorului principal şi o să vă comunice în scris. Pe 
baza acestei hotărâri se va întocmi o notă scrisă.  
 Dna.BLAJ: Deci cu un amendament: „ se vor  comunica condiţiile în care se face această 
prezentare a documentelor” , supun la vot acest proiect.  
 - Cine este pentru? 
 Se numără voturile: 20 voturi pentru. 
 Avem două informări. Una privind o deplasare la Szeghed între 22-23 ianuarie şi o altă 
deplasare la Novi Sad, la ziua oraşului. 
 Dl. SECRETAR: Trebuie să confirmaţi prezenţa dvs. la cele două deplasări. Şi pentru că 
dânşii vor să se joace un meci de fotbal între consilierii locali o să vă programez o sală pentru a 
vă antrena. 
 Dl. MOLDOVAN: Pentru deplasarea la Novi Sad îl propun pe dl. Sarafolean 
 Dl. ŢOANCĂ: Pentru deplasarea la Novi Sad îl propun pe dl. Ritivoiu.  
 Dna.BLAJ: Sunteţi de acord ca cei doi colegi să participe la această deplasare? În data de 
1 februarie.  
 Se votează deschis 20 voturi pentru 
  Declar închisă şedinţa de astăzi 
 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,     SECRETAR, 
       ADRIANA BLAJ                  IOAN COJOCARI 
   
 
 

 


