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La dezbaterea publică desfăşurată în data de 4 martie 2010, în Sala de Consiliu a Primăriei 

Municipiului Timişoara, au participat viceprimarul Adrian Orza, reprezentanţi ai Direcţilor de specialitate 
din cadrul Primăriei Timişoara, mass-media locale, reprezentanţi ai unor instituţii şi ONG, cetăţeni. La 
dezbatere au participat circa 35 de persoane. Întâlnirea s-a desfăşurat pe parcursul unei ore, începând cu ora 
16.  
 

Ordinea de zi 
 

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al municipiului Timişoara pe anul 2010 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Smaranda Haracicu, director Direcţia Economică: prezentarea proiectului de hotărâre (anexă la prezentul 
proces-verbal) 
Mihai Furgi, secretar consiliul de cartier Zona Soarelui: „Am o rugăminte. Legat de asfaltarea zonei Al. 
Rogojanu - Louis Ţurcanu. Sunt patru străduţe acolo, 700 m în total, şi e prevăzut SF şi PT. Vă rugăm să 
inludeţi bani şi pentru asfaltare. Am cerut şi în cadrul consiliului de cartier, şi ca şi asocţiaţie de proprietari, 
de trei-patru ani”. 
Adrian Schiffbeck: „Dl. Ganciov va veni în câteva minute şi vă va răspunde. Am primit şi pe e-mail 
sugestiile dvs, le-am trimis la Direcţia de Drumuri şi Transporturi şi la CL, urmează să se ia o hotărâre”. 
Nicolaie Buciuman: „Buciuman mă numesc. În legătură cu Calea Moşniţei, care e una din arterele care fac 
legătura între Plopi şi zona centrală a oraşului. A fost de mult betonată şi nu  s-a mai făcut nimic privind 
carosabilul. Dacă se mai consideră oportun un studiu privind prelungirea Căii Moşniţei până la inelul 5 de 
centură. Pe vremea d-lui Radoslav era un studiu, dar s-a renunţat. Mai sunt vreo 300 m între inel şi capătul 
străzii. Apoi, refacerea carosabilului. Sunt două lucrări de canalizare, una de viabilizare, şi una sistem major 
canal Plopi, etapa a doua, 500 m care nu s-a terminat anul trecut. Sunt cuprinse cu sume relativ mici. 
Refacerea să se facă conform devizului şi proiectului. Firmele nu prea respectă şi la prima ploaie se face 
noroi. De la Kuncz din oraş şi până la Plopi e un km şi ceva – nu e trotuar. Nu a fost niciodată şi nu este. Un 
program de modernizare pt Calea Moşniţei ar fi necesar. Iluminat public, la fel. Nu se mai termină studiul”. 
Petru Olariu: „Îmi cer scuze dacă cineva se supără, dar sunt clarificări, şi de aceea asuntem aici, ca să 
clarificăm. La pag. 3 reiese că este prevăzută suma de 21.769 mii lei, faţă de 15.156 mii lei în 2009 subvenţii 
pentru creşteri neprevizionate la preţ combustibil. E cu 44 la sută mai mult faţă de anul trecut, subvenţii de la 
Guvern, ceea ce ar fi un lucru bun pt Timişoara, şi am aprecia acest gest. Anul trecut, la energia termică era 
prevăzut 58.611 mii lei, faţă de anul trecut 62.978. Aici e cu 70 la sută mai puţin. Am discutat şi cu cei de la 
Colterm, au spus că într-adevăr e mai puţin, s-a văzut şi pe prezentare, nu ştiu dacă se mai poate face ceva. 
La pagina 8 aş avea o întrebare, bugetul creşte anul acesta, de la 7894 mii lei, la 1505 mii lei, o creştere cu 33 
la sută, e vorba de colectarea deşeurilor. Aici probabil am primit sarcini în plus pe linie de mediu, şi poate de 
aceea trebuie să crească. La Casa căsătoriilor, toţi am vrea să fie finalizată, dar m-am uitat azi pe 
documentaţie, un mp de construcţie costă peste 3.000 de euro. Măcar să se facă construcţia. La pag. 3 la 
investiţii, e prevăzută documentaţia la Lenau şi Calderon. Anul trecut a fost actualizare, acum sunt noi. 
Probabil nu s-au făcut şi acum nu se mai poate face actualizarea? O să vă las un material scris. La pag. 3 se 
pune studiu de fezabilitate la Louis Ţurcanu, iar anul trecut aveau PT + execuţie. De ce acum se pune studiu? 
Nu înţeleg, facem din nou studiu? Execuţia clădirii multifuncţionale de la Zoo este prevăzută ca lucrare nouă. 
Iar anul trecut era în continuare. Poate e greşeală de redactare. Poate e ceva scăpat. Apoi, e prevăzută 
reactualizarea PT pt PUZ, anul trecut era PT, aveau SF. Se face din nou studiul. Vă dau materialul în faţă. Eu 
le-am făcut ca întrebări, poate trebuie să corectaţi unde nu e corect scris. Am văzut că se plăteşte unei 
persoane drept de autor asupra documentaţiei tehnico-economice, PT, aici e vorba de Parcul Copiilor. Dacă 
de ex. pt documentaţia asta s-au luat bani, îi plătim ca drepturi de autor? O dată ca documentaţie, o dată ca 
drepturi de autor? Dezvoltarea sistemului de locuinţe, lucrări în continuare, aici avem 20.767, surse din afara 
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bugetului. Nu înţeleg de unde dacă pe 2010 subvenţiile de la Guvern sunt de 4545, bani care nu i-a dat anul 
trecut. De unde vin banii? De unde se acoperă diferenţa? Aici se prevăd lucrări noi la toate blocurile. Eu 
ştiam că 30 sunt gata, dacă anul acesta se mai lucrează, asta înseamnă şi facturi suplimentare, ori mulţi 
oameni ştiu că au terminat, au dat şi banii. Pt cele 17 imobile din bugetul local, se prevăd doar 10.000 de lei 
pe imobil la lucrările noi. Deci mi se pare puţin, dar probabil că nu sunt bani. Pt reabilitarea tuturor blocurilor 
se prevăd 820.000 de lei, rezultând 48,2 mii lei pe imobil, aproximativ 11.466 euro pe imobil, de la local şi 
nimic de la Guvern. Foarte grav că Guvernul nu dă nimic, iar vom fi în impas cu ele. Mă gândesc că şi cu 
11.000 de euro nu se poate face mult, dar poate e ca linie bugetară, ca să mai poată veni rectificări. La pag. 
10, actualizare SF şi PT reabilitare spaţii publice, centru istoric Cetate. Anul trecut au fost 2.400 de mii, acum 
este propus 9.000. Întrebare - nu s-a terminat studiul şi proiectul anul trecut, sau acum se continuă? La fel la 
amenajarea malurilor canalului Bega, Dumbrăviţa. Apoi se prevede achiziţii mijloace de transport, altele 
decât... nu sunt altele?” 
Delia Bogdan, Direcţia de Dezvoltare, Serviciul Investiţii: „Este leasingul de la troleibuze, care au fost 
cumpărate, sunt ratele de leasing. Noi nu scriem leasing în lista de investiţii, spunem cum s-a numit 
obiectivul când s-a făcut contractul”. 
Petru Olariu: „Nu e explicat acolo, pt cine citeşte... Şi mai am o întrebare la dvs: referitor la Servicii în 
domeniul culturii, recreerii şi religiei, anul acesta aţi prevăzut doar 360.000, anul trecut era 1179 de lei. Ştim 
că nu sunt bani, de aici se făceau şi proiectele pt ONG-uri. Propunerea noastră este să se finanţeze doar acele 
proiecte sau ONG-uri care sunt necesare comunităţii, să nu se mai dea 1.000 de lei la fiecare, când şi aşa nu 
sunt bani în comunitate. Ca observaţie generală, am dori ca acolo unde nu se ştie exact că sunt bani pt 
continuare de lucrări, să se prevadă acele studii pt care ştim că avem finanţare, pt că altfel le facem, iar peste 
un timp de trebuie să le reactualizezi că nu mai sunt valabile. Mulţumesc şi scuze că am fost aşa lung. Unde 
sunt clarificări, să putem să ştim”. 
Vasile Ciupa, director Direcţia de Mediu: „Aşa cum se văd cifrele, 2009 – buget iniţial, 2010 – buget de 
plecare, e o diferenţă în minus. Sunt câteva activităţi asupra cărora Primăria încearcă să se aplece cu cea mai 
mare seriozitate şi aici discutăm de ce înseamnă salubrizarea străzilor în mod special. Am avut multe 
solicitări din zone unde se face salubrizarea pe străzile laterale. Se face acum o extindere. Vă dau un 
exemplu, în Torontalului, pe Orşova se face salubrizare, pe strada perpendiculară, Cugir, nu se face. Desigur 
că în buget am prevăzut sume pt transportul acestor deşeuri stradale, care nu pot fi neutralizate, şi ştiţi unde, 
la Ghizela. Şi sigur că această creştere ar fi trebuit să fie mult mai mare, având în vedere volumul ridicat de 
transport. Dacă ar fi să comparăm anul acesta cu 2009, deşi este criză, volumul de deşeuri creşte cu 
aproximativ 40 la sută. Numai investiţiile începute în 2009 şi finalizate în 2010 – vă dau câteva exemple, 
supermarketurile, Iulius Mall cu ce s-a dat în folosinţă în decembrie. Şi ce se va transporta acolo, şi pagubele 
cauzate tramei stradale, sunt mult mai mari decât anul trecut. Diferenţa de preţ până la Ghizela se va şti când 
se va face primul transport”. 
Petru Olariu: „Credeam că au apărut deşeuri suplimentare de undeva. De la dvs am înţeles că în anumite 
locaţii se aruncă mult mai mult decât anul trecut. Poate că ar trebui ca acolo să se găsească o soluţie, să şi le 
transporte ei, că sunt de acolo”. 
Vasile Ciupa: „Aţi înţeles bine, e vorba de Ghizela, dar şi de lipsa de civilizaţie. Ghizela e la 50 km”. 
Petru Olariu: „Ştiţi că am avut o discuţie, în preţul pe care îl suportă populaţia a fost inclus şi transportul la 
Ghizela. Pt ca nu ulterior să vină să ceară bani”. 
Vasile Ciupa: „Haideţi să aşteptăm să se deschidă Ghizela, să se facă contractul cu operatorul de acolo, pe 
care nu îl ştim, şi apoi se poate discuta diferenţa de preţ. Ceea ce vedem acum ca şi creştere sunt deşeurile 
stradale şi cantităţile depozitate pe domeniul public.  
Petru Olariu: „În preţul pe 2009, atât de la populaţie, cât şi ce plăteşte Primăria către Retim, s-a introdus 
transportul. N-ar trebui să mai plătim pentru 2009”. 
Ioan Ganciov, Direcţia Drumuri şi Transporturi: „Aş vrea să răspund cu privire la lucrările de investiţii la 
drumuri. Noi am avut în vedere realizarea lucrărilor pe Calea Moşniţei, însă a trebuit să aşteptăm finalizarea 
canalizării. De altfel, în străzile din Plopi, unde s-au executat lucrările la canalizare şi s-au făcut şi 
racordurile, noi am început să refacem străzile. Pe Moşniţei este o porţiune betonată, va trebui să facem o 
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expertiză să vedem în ce măsură se poate folosi acea fundaţie, altfel e nevoie de o investiţie masivă în zonă. 
Vă vom da apoi un răspuns exact. Trotuarul îl avem în vedere să îl introducem anul acesta la lucrările de 
reparaţii şi întreţinere. Referitor la investiţiile din Zona Soarelui – modernizarea străzii Lidia – este un SF 
întocmit de RATT, care vizează extinderea străzii lidia la patru benzi, inlclusiv extinderea reţelei de 
troleibuz. Modernizarea străzii Diaconu Coresi este în atenţia noastră, ea este strict legată de lucrearea bd. 
Sudului, în acest moment SF este în curs de avizare la Agenţia de Mediu. SF pt strada Musicescu a fost 
aprobat în CL, urmează să trecem la realizarea proiectului. Cu privire la asfaltarea străzilor din zona 
Rogojanu-Ţurcanu, acestea au fost introduse în bugetul pe anul acesta în vederea întocmirii studiior de 
fezabilitate”. 
Smaranda Haracicu: „Aş vrea să precizez câteva lucuri legate de subvenţiile care au fost alocate la Colterm. 
Conform Legii bugetului de stat, în anexă a fost prevăzut, aşa cum a spus şi dl Olaru, 21.000 asigurate 
diferenţe de preţ la combustibil de la bugetul de stat. 25.000 de lei au fost asiguraţi din bugetul local. La 
fundamentarea acestor sume am ţinut cont de cheltuielile şi sursele asigurate la 31.12.2009, care au fost de 
circa 24.000 de lei. Sursele de venituri proprii, bugetul local, s-a diminuat anul acesta, în 2010, şi pt a putea 
asigura şi celelalte sectoare s-a dimensionat aproximativ la nivelul anului trecut. Vor mai fi rectificări pe 
parcurs, dar acum, conform proiecţiei iniţiale, s-a ajuns la această concluzie”.  
Inge Kron, consiliul de cartier Steaua-Fratelia: „Aş dori să ştiu ce lucrări de drumuri s-au aprobat până la 
urmă. După ce s-au terminat lucrările de canalizare, sper să se facă şi la noi în zonă ceva”. 
Ioan Ganciov: „Da, am aşteptat să se termine aceste lucrări, urmând să intrăm acum, în momentul în care 
timpul ne va permite, să executăm aceste lucrări, din zona Steaua. S-au executat în două etape lucrările de 
canalizare. Pt strada Steaua s-a finalizat SF şi PT, urmează so o asfaltăm, cu porţiunea de canalizare care va 
fi completată”. 
Rodica Muică: „Sunt director adjunct la Şcoala cu clasele I-VIII nr. 7 din Timişoara – şcoală cu profil 
sportiv, cu peste 1000 de elevi. Am avut din 2004 aprobare pt construirea unei săli de sport. Şcoala noastră 
pregăteşte sportivi pt Liceul Sportiv Banatul şi sala în care se desfăşoară acum activităţile de educaţie fizică 
este improprie, mică, se descurcă greu elevii. Au fost făcute sesizări către Direcţia Patrimoniu şi Comisia de 
Urbanism, de unde trebuia să primim aprobare pt finalizarea actelor pe care să le trimitem la CNI. Ni s-a 
răspuns că există litigiu pe teren, o parte era revendicat. Este teren agricol considerat, dosarul nu este 
complet, dar are timp să-l completeze, nu poate fi respins. Pe noi ne presează CNI, nu ştim până când are 
termen familia asta. Pe rol nu exista la un moment dat litigiu”. 
Lucian Ciobanu, Direcţia Patrimoniu: „Noi ştim de la colegii de la Spaţii că terenul e în litigiu, pe care ar 
urma să se construiască sala de sport. Nu există termen limită”. 
Rodica Muică: „Până când să aşteptăm?” 
Lucian Ciobanu: „O să vă răspundem în scris, analizăm şi vă răspundem”.  
Rodica Muică: „Vă mulţumesc”. 
Nicolaie Olaru, consiliul de cartier Calea Martirilor: „Ţin să mulţumesc Primăriei pentru lucrările 
executate în 2009 în cartierul Martirilor. Aş dori să ne sprijine în continuare, pt că sunt multe străzi care 
trebuie reabilitate. Am mai cerut o parcare ecologică lângă Parcul Pădurice şi parcări pe verticală. Sunt 
baterii de garaje care ocupă spaţii enorme. Vom face economie de teren dacă le facem pe verticală. Aşa s-a 
proiectat atunci, în tot oraşul sunt baterii de garaje, trebuie făcute parcări pe verticală. Trebuie să ne sprijine 
Direcţia de Patrimoniu pt o grădiniţă şi o creşă în bătătura Bisericii Martirilor, pt că şi Biserica, şi Primăria 
are un rol de a sprijini oamenii nevoiaşi. Parcul Bisericii Martirilor ar trebui iluminat în cursul acestui an. 
Capacele de colectare a apei de pe străzi să nu fie deasupra, şi când vine mijlocul de transport să te împroaşte 
cu apă şi noroi din cap până în picioare. Trebuie verificaţi cei care fac lucrările. O altă problemă e acea staţie 
de reciclare a deşeurilor. Să facem un incinerator, care s-a început dar nu s-a finalizat. Clădirea există acolo, 
se pot aduce utilajele acolo, şi nu la o distanţă atât de mare. În reciclarea şi arderea deşeurilor se poate 
produce apă caldă pentru populaţie. Să se prevadă la bugetul local verificarea construcţiilor din oraş, pentru a 
nu ne trezi cu ele în cap dacă se întâmplă vreun cutremur, Doamne fereşte, să se ceară şi bani de la bugetul de 
stat pentru asta”. 
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Victor Opriţescu, consiliul de cartier Iosefin-Dâmboviţa: „În legătură cu bugetul, am solicita şi noi, vis-a-
vis de propunerile noastre, să se aibă în vedere situaţia juridică a celor trei baze sportive de pe malul Begăi, 
în vederea amenajării uneia dintre ele - Voinţa, Constructorul şi Autotursime. Solicităm ca la Grădiniţa 31 de 
pe Platanilor să se aloce fonduri pt schimbarea cuptorului de alimente, acolo sunt 180 de preşcolari şi 
cuptorul este vechi din 1973. Copiii nu mai primesc hrană caldă. Am dori să se ia în vedere şi amenajarea de 
parcări ecologice pe Vulturilor şi Mangalia. S-a început pe Crizantemelor, dar s-a oprit. De pe G-ral 
Dragalina e un bloc sau o locaţie care e destinată oamenilor străzii, convieţuiesc acolo într-un hal fără de hal, 
e vandalizat. Mulţumesc”. 
Vasile Ciupa: „Legat de ce spunea colegul nostru de la Calea Martirilor, sigur că aici trebuie să înţelegem 
modul cum funcţionează legislaţia şi ce posibilităţi avem noi să intervenim în legislaţia naţională. Nici dl 
primar Ciuhandu, nici dl consilier Stoia aici prezent, nici eu şi nici altcineva nu doreşte să transporte gunoiul 
la Ghizela. Pt acest lucru Primăria s-a bătut zece ani ca să facem un deponeu ecologic undeva lângă oraş, ca 
să nu crească costurile. Din păcate, legislaţia noastră s-a schimbat, având în vedere intrarea noastră în UE. 
Acum se prevede că într-o anumită zonă se face doar un depozit zonal. Nimeni nu are voie să facă depozitul 
lui, nici la Jimbolia, nici la Săcălaz şi nici la Timişoara. Acest depozit zonal, împreună cu CJT, s-a realizat ca 
proiect la Ghizela. În localităţile unde s-a încercat realizarea unui deponeu, comunitatea respectivă nu a fost 
de acord. S-a ajuns în această situaţie nu din vina Timişoarei, ci din vina altora – nu e cazul să discutăm 
acum. Suntem puşi într-o situaţie la care nu avem deocamdată soluţie, sigur că va trebui să facem ceea ce ne 
obligă legislaţia. Referitor la posibilităţile de neutralizare, de doi ani Primăria poartă corespondenţă cu 
diferite societăţi, pt diferite soluţii. Probabil că vom găsi în perioada următoare o soluţie de genul aceleia pe 
care o spuneaţi dvs, deşi acolo unde se făcea incinerarea se va face o staţie de transfer pt deşeuri, se va face o 
staţie de sortare a deşeurilor, în aşa fel încât transportul deşeurilor rezultate să se facă într-o cantitate cât mai 
mică la Ghizela. Restul trebuie reciclat, refolosit. Probabil că într-un an de zile, Primăria va veni cu o soluţie, 
şi anume un incinerator de ultimă generaţie, care este co-generator, face şi curent electric, face şi alte lucruri 
benefice, şi anume reciclează materiile. Este o discuţie de viitor, deocamdată situaţia este cea pe care o 
cunoaşteţi. Pt 2010, suntem deocamdată limitaţi în proiectare. Suntem la proiecte reale pt spaţiile verzi şi pt 
protecţia mediului. Dar este bugetul cel mai mic, din 2007 încoace”. 
Adrian Schiffbeck, Direcţia Comunicare: „Mulţumim. În urma acestei dezbateri se va face un proces-
verbal, cu toate propunerile. Va fi înaintat tuturor Direcţiilor din Primărie. Unde nu s-au dat răspunsuri, se 
vor da în scris, şi de asemenea va fi transmis Consiliului Local, care se întruneşte să dezbată bugetul 
săptămâna viitoare, în data de 9 martie”. 
 
 
 
 
 
 
Director Direcţia de Comunicare,      Şef Birou Relaţii Publice, 
 
Violeta Mihalache        Alina Pintilie 
 
 
 
 
          Întocmit, 
 
          Adrian Schiffbeck 



PROIECT BUGET 2010

Veniturile şi cheltuielile prevăzute în 

Bugetul Local 

pentru anul 2010



Buget Local 2010

Sursele de venituri la bugetul local:
VENITURI CURENTE

IMPOZIT  PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI 
DIN CAPITAL
IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE
IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
ALTE IMPOZITE SI  TAXE  FISCALE
VENITURI DIN PROPRIETATE
VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

VENITURI DIN CAPITAL
SUBVENŢII



Ponderea în total venituri

92%

3%

5%

Venituri
curente
Venituri din
capital
Subvenţii



Ponderea în venituri curente

51,2%

4,4%

28,2%

0,1%

3,9%

2,2%

 IMPOZIT  PE VENIT,
PROFIT SI CASTIGURI
DIN CAPITAL 
 IMPOZITE SI TAXE PE
PROPRIETATE 

 IMPOZITE SI TAXE PE
BUNURI SI SERVICII 

 ALTE IMPOZITE SI 
TAXE  FISCALE 

 VENITURI DIN
PROPRIETATE 

 VANZARI DE BUNURI
SI SERVICII 



Total cheltuieli 646.905,91 mii lei

Detalierea pe capitole bugetare: mii lei

Învăţământ 158.675,02     

Transporturi 113.404,86     

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 91.901,59     

Cultură 64.601,15     

Combustibili şi energie 58.611,16     

Autorităţi executive 40.815,90     

Asigurări şi asistenţă socială 44.929,94

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 24.800,00     

Servicii publice generale 9.099,00     

Protecţia mediului 18.282,70

Ordine publică şi siguranţă naţională 11.145,00     

Sănătate 10.353,79     

Agricultură 285,80     



Ponderea în total cheltuieli

 Învăţământ 
24%

 Cultură 
10%

 Combustibili şi energie 
9%

 Autorităţi executive 
6%

 Asigurări şi asistenţă 
socială 

7%

 Tranzacţii privind datoria 
publică şi împrumuturi 

4%
 Servicii publice generale 

1%
 Protecţia mediului 

3% Ordine publică şi 
siguranţă naţională 

2%

 Sănătate 
2%

 Agricultură 
0%

 Locuinţe
14%

 Transporturi 
18%

 Învăţământ 

 Transporturi 

 Locuinţe, servicii şi dezvoltare
publică 
 Cultură 

 Combustibili şi energie 

 Autorităţi executive 

 Asigurări şi asistenţă socială 

 Tranzacţii privind datoria
publică şi împrumuturi 
 Servicii publice generale 

 Protecţia mediului 

 Ordine publică şi siguranţă
naţională 
 Sănătate 

 Agricultură 



Detalierea cheltuielilor pe articole:

Cheltuieli de personal 199.606,57

Cheltuieli materiale 175.968,02

Cheltuieli de capital 110.270,56

Subvenţii 80.955,00     

Rambursări credite 23.230,00

Dobânzi 24.800,00

Asistenţă socială 22.544,10

Alte cheltuieli 9.531,66

Total cheltuieli 646.905,91 mii lei



Detalierea cheltuielilor pe articole:

27%

17%

13%

4%

4%
3% 1%

31%
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Învăţământ 158.675,02 mii lei, din care:

Cheltuieli de personal 130.651,00 mii lei
Cheltuieli materiale 22.557,11 mii lei
Proiecte cu finanţare FEN 892,00 mii lei
Asistenţă socială 1.370,00 mii lei
Cheltuieli de capital 2.400,91 mii lei
Alte cheltuieli (burse) 804,00 mii lei

In administrarea municipalităţii se afla 55 de grădiniţe, 34 
de licee, colegii si grupuri şcolare si 23 de scoli generale. 
Aceşti bani se folosesc pentru salariile personalului didactic 
si nedidactic, pentru cheltuieli de întreţinere (apa, încălzire, 
iluminat, telefon), reparaţii curente, lucrări de investiţii şi 
dotări la unităţile de învăţământ, burse pentru elevi.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:



Transporturi 113.404,86 mii lei, din care:
subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ si tarif 34.186,00 
mii lei
Întreţinere, reparaţii străzi, semnalizare  rutieră 37.500,00 
mii lei
Cheltuieli de capital 41.718,86 
mii lei

Aceşti bani sunt folosiţi pentru transport rutier, 
modernizare si reparaţii străzi, întreţinere trotuare, lucrări 
de întreţinere a semnalizării rutiere, modernizări la 
infrastructura reţelelor de transport în comun, lucrări de 
investiţii si dotări în acest domeniu si subvenţii pentru 
acoperirea diferenţelor de preţ si tarif la transportul în 
comun.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:



Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 91.901,59 mii lei,
din care:

Cheltuieli de personal (S. Locuinţe) 2.678,31 mii lei
Cheltuieli materiale 27.466,22 mii lei
Cheltuieli de capital       43.777,06 mii lei
Rambursări de credite 17.980,00 mii lei

Din aceşti bani se plătesc lucrări de reparaţii şi 
consolidări a imobilelor, investiţii, dotări, întreţinere şi 
reparaţii fântâni publice, extindere reţele apa, canal, 
întreţinere canale pluviale, întreţinere reţea iluminat şi 
energie termica, extindere de reţele gaze, lucrări 
edilitare, demolări construcţii neautorizate.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:



Cultură 64.601,15 mii lei, din care:

Cheltuieli de personal 10.612,92 mii lei
Cheltuieli materiale 44.160,00 mii lei
Proiecte cu finanţare FEN 403,75 mii lei
Cheltuieli de capital 9.424,48 mii lei

Banii din buget sunt folosiţi pentru Filarmonica Banatul, Teatrul German, Teatrul 
Maghiar, Casa de Cultura a Municipiului, Serviciul Public Administrarea Grădinii 
Zoologice şi Botanice şi sunt destinaţi pentru salariile personalului, cheltuieli de 
întreţinere, reparaţii si investiţii 15.764,92 mii lei
Întreţinerea spaţiilor verzi, deratizare, dezinsecţie, activităţi ecologice, amenajări 
locuri de joaca 36.785,83 mii lei
Sport, tineret, alte acţiuni 12.050,40 mii lei

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:



Combustibili şi energie 58.611,16 mii lei, din care:
Energie termica 46.769,00 mii lei

subvenţii buget stat – combustibil 21.769 mii lei
subvenţie en. termica buget local 25.000 mii lei

Cheltuieli de capital 11.842,16 mii lei

Aceşti bani sunt direcţionaţi pentru subvenţii pentru 
acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif la energia 
termica precum şi pentru lucrări de investiţii.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:



Autorităţi executive 40.815,90 mii lei
Cheltuieli de personal 25.007,00 mii lei
Cheltuieli materiale 12.500,00 mii lei
Alte cheltuieli (despăgubiri civile)  1.000,00 mii lei
Cheltuieli de capital 2.308,90 mii lei

Suma este destinata cheltuielilor de 
întreţinere, reparaţii curente, investiţii, 
dotări, salarii ale personalului. (Primăria 
Municipiului Timişoara şi Direcţia 
Fiscală)

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:



Asigurări şi asistenţă socială 44.929,94 mii lei
Cheltuieli de personal 18.052,54 mii lei
Cheltuieli materiale 5.245,30 mii lei
Asistenţă socială 21.174,10 mii lei
Cheltuieli de capital 458,00 mii lei

Principalele cheltuieli se fac pentru plata 
lunara a ajutorului social, plata lunara a 
însoţitorilor  persoanelor cu handicap, 
hrana zilnică la Cantina de Ajutor Social 
pentru 400 persoane.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:



Cheltuieli privind datoria publică 24.800,00 mii lei

Dobânzi aferente împrumuturilor contractate 
de către Municipiul Timişoara în perioadele 
precedente

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:



Servicii publice generale 9.099,00 mii lei
Cheltuieli materiale 1.018,00 mii lei
Transferuri intre unităţi (Ev.Pers.) 1.886,00 mii lei
Cheltuieli de capital        945,00 mii lei
Rambursări de credite 5.250,00 mii lei

Principalele cheltuieli se fac pentru 
funcţionarea Direcţiei de Evidenţă a 
Persoanelor, precum şi pentru rambursări 
credite.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:



Protecţia mediului 18.282,70 mii lei
Cheltuieli materiale 18.155,00 mii lei
Cheltuieli de capital 127,70 mii lei

Banii din buget sunt folosiţi pentru 
salubrizarea domeniului public, colectarea 
deşeurilor, canalizare. 

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:



Ordine publică şi siguranţă naţională   11.145,00 mii lei
Cheltuieli de personal 7.865,00 mii lei
Cheltuieli materiale 2.930,00 mii lei
Cheltuieli de capital 350,00 mii lei

Cea mai mare parte din aceasta suma se aloca 
Poliţiei Comunitare. 

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:



Sănătate 10.353,79 mii lei
Cheltuieli de personal 4.550,00 mii lei
Cheltuieli materiale 4.340,39 mii lei
Cheltuieli de capital 1.463,40 mii lei

Activitatea de medicină şcolară a fost preluată în 
cursul anului 2009.
Clădirile a patru unităţi sanitare - Spitalul Clinic 
Municipal, Spitalul “Victor Babeş”, Spitalul Clinic 
nr. 5 de Obstetrica - Ginecologie, Spitalul pentru 
Copii “Louis Ţurcanu” - sunt în  administrarea 
municipalităţii. Banii se cheltuiesc pe reparaţii 
curente si lucrări de investiţii la aceste unităţi 
sanitare.

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:



Agricultură 285,80 mii lei
Cheltuieli de personal 189,80 mii lei
Cheltuieli materiale 96,00 mii lei

Aceasta sumă se alocă circumscripţiei sanitar 
veterinare “Sanavet”. 

Detalierea cheltuielilor pe capitole bugetare:



Repartizarea cheltuielilor pe capitole în anul 2010 
comparativ cu buget iniţial şi execuţie anul 2009

Buget Buget iniţial Execuţie

2010 2009 2009

TOTAL CHELTUIELI 646.905,91 718.147,28 592.586,89

Învăţământ 158.675,02 199.564,95 183.576,30

Transporturi 113.404,86 103.727,16 75.544,44

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 91.901,59 97.647,65 62.820,97

Cultură 64.601,15 80.870,03 53.505,77

Combustibili şi energie 58.611,16 62.978,00 60.983,87

Autorităţi executive 40.815,90 42.247,86 59.924,15

Asigurări şi asistenţă socială 44.929,94 40.929,87 39.235,38

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 24.800,00 30.579,95 17.723,65

Servicii publice generale 9.099,00 22.526,25 2.015,56

Protecţia mediului 18.282,70 16.394,42 14.097,85

Ordine publică şi siguranţă naţională 11.145,00 13.157,18 17.338,44

Sănătate 10.353,79 7.197,66 5.519,27

Agricultură 285,8 326,3 301,24



Repartizarea cheltuielilor pe capitole în anul 
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Buget iniţial 2010 raportat la buget iniţial 2009

Buget iniţial
2010 

Buget iniţial
2009

Procent buget iniţial
2010 faţă de 2009

Învăţământ 158.675,02 199.564,95 79,51%

Transporturi 113.404,86 103.727,16 109,33%

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică 91.901,59 97.647,65 94,12%

Cultură 64.601,15 80.870,03 79,88%

Combustibili şi energie 58.611,16 62.978,00 93,07%

Autorităţi executive 40.815,90 42.247,86 96,61%

Asigurări şi asistenţă socială 44.929,94 40.929,87 109,77%

Tranzacţii privind datoria publică şi împrumuturi 24.800,00 30.579,95 81,10%

Servicii publice generale 9.099,00 22.526,25 40,39%

Protecţia mediului 18.282,70 16.394,42 111,52%

Ordine publică şi siguranţă naţională 11.145,00 13.157,18 84,71%

Sănătate 10.353,79 7.197,66 143,85%

Agricultură 285,8 326,3 87,59%

TOTAL CHELTUIELI 646.905,91 718.147,28 90,08%
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