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RAPORT 

 Privind transparenţa decizională la nivelul Primăriei Municipiului Timişoara în 
anul 2009 

 
 În conformitate cu Legea nr. 52/2003 a Transparenţei Decizionale în Administraţia 

Publică, în cursul anului 2009 au fost organizate la nivelul Primăriei Municipiului 

Timişoara 13 întâlniri pentru dezbaterea publică a 10 proiecte de hotărâre şi 18 

documentaţii de urbanism. În cazul unuia dintre proiectele de hotărâre, precum şi a mai 

multe dintre planurile urbanistice, dezbaterile au fost solicitate Primăriei de către asociaţii 

legal constituite şi/sau persoane fizice, restul întâlnirilor fiind organizate la iniţiativa 

municipalităţii. Au fost supuse discuţiilor proiecte care se refereau la bugetul local pe anul 

2009, stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2010, publicitatea stradală, 

taximetrie, regulamentul parcărilor, preţul energiei termice, valorificarea deşeurilor etc.  

Pe lângă mediatizarea dezbaterilor prin afişarea anunţurilor, publicarea acestora pe 

site-ul Primăriei şi prin presa locală, Biroul Relaţii Publice a invitat în mod special 

persoanele fizice şi juridice direct interesate de subiectele discutate, precum şi 

reprezentanţii consiliilor consultative de cartier. La aceste întâlniri publice au participat în 

total peste 800 de persoane, o prezenţă numeroasă înregistrându-se la discutarea 

regulamentului de desfăşurare a exerciţiilor comerciale tip spălătorie auto, precum şi la 

dezbaterea privind preţul local la energia termică. 

În cadrul dezbaterilor, precum şi ca urmare a consultării de către timişoreni a 

proiectelor înaintate Consiliului Local, Biroul Relaţii Publice a centralizat în 2009 un 

număr de 23 de recomandări verbale şi scrise din partea cetăţenilor, a unor asociaţii şi 

fundaţii sau societăţi comerciale. În urma analizării acestora la nivelul executivului şi a 

http://www.primariatm.ro/


Consiliului Local, 12 propuneri au fost incluse în textele proiectelor şi în hotărârile 

adoptate.  

În ceea ce priveşte şedinţele în plen ale Consiliului Local, toate cele 18 şedinţe ale 

consilierilor municipali au fost publice. De asemenea, nu au existat cazuri în care 

municipalitatea să fie acţionată în instanţă pentru nerespectarea prevederilor Legii 

52/2003. 

Parteneriatul Primăriei Timişoara cu cetăţenii şi asociaţiile acestora s-a dezvoltat 

prin relaţia cu organizaţiile neguvernamentale şi consiliile consultative de cartier. Pe 

agenda culturală a municipiului Timişoara au fost incluse în anul 2009 o serie de 

manifestări cultural-educative ale asociaţiilor şi fundaţiilor, care au fost co-finanţate din 

bugetul local. De asemenea, au fost continuate parteneriatele pentru stimularea implicării 

cetăţenilor în luarea deciziilor, spre exemplu asocierea Municipiului Timişoara cu 

Fundaţia Vest pentru Jurnalism Regional şi Euroregional, aprobată prin HCL nr. 

15/27.01.2009. Obiectivul acestei asocieri a fost şi o mai bună informare a locuitorilor 

Timişoarei asupra activităţii administraţiei publice - prin transmiterea în direct la radio a 

şedinţelor de Consiliu Local, întâlnirilor cu consiliile de cartier şi dezbaterilor publice de 

larg interes. 

Consiliile consultative de cartier şi-au prezentat priorităţile de lucrări în vederea 

includerii în programul anual de investiţii, la finalul lui 2009 având loc o întâlnire cu 

conducerea Primăriei pe această temă. Pentru stimularea implicării civice şi promovarea 

identităţii culturale a cartierelor, consiliile consultative au organizat în 2009 cu sprijinul 

municipalităţii opt sărbători ale cartierelor, faţă de şapte astfel de evenimente în 2008. În 

vederea unei mai bune comunicări între cetăţeni, Primăria Municipiului Timişoara a 

continuat să sprijine editarea ziarelor de  cartier (au fost tipărite noi ediţii din publicaţiile 

periodice ale celor din Blaşcovici, Ciarda Roşie şi Fabric).  

De asemenea, au fost primite mai multe disticţii pentru activitatea derulată 

împreună cu consiliile de cartier: premiul oferit de Centrul de Resurse pentru Participare 

Publica, la Gala participarii publice de la Bucureşti din luna ianuarie; premiul I obţinut la 

Conferinţa "Inovaţie şi calitate în sectorul public", desfăşurată în octombrie la Bucureşti 



în organizarea ANFP şi a Asociaţiei Agenda 21; certificatul de bună practică acordat 

Municipiului Timisoara de Institutul European de Administraţie Publică la Maastricht-

Olanda pentru proiectul "Consultarea în cartiere - Acţiune si implicare a cetăţenilor", în 

noiembrie 2009. 
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